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Desde os primeiros anos de estudante de Medicina me dedi
quei à Hematologia, capítulo vastíssimo de semiótica, em especial 
depois que no Laboratório Médico do Prof. Aguiar, fui encarre
gado dessa secção de Semeiologia Analítica. 

Pouco depois de terminado o curso médico, iniciei alguns 
pequenos trabalhos, apresentados em 2 congressos Nacionais de 
Medicina (Porto e Lisboa), e esbocei os primeiros passos para o 
trabalho de dissertação, no sentido de estudar «As eosinofilias» 
sintoma tão curioso e discutido na Hematologia. Mas nem sempre 
o caminho escolhido de antemão é viável ou de amplitude bas
tante para se poder alargar os horisontes, e depois de alguns anos 
assim se me afigurou, ficando perplexo e sem saber se continuar 
numa senda estreita, já pela exiguidade de observações cuidadas 
e com sequência, já pela vastidão obscura deste sintoma sanguí
neo, em que o avanço tem sido lento, quasi estabilisado. 

Fui por esta altura (1928-1930) forçado a estudar a semeiolo
gia analítica da Anemia Perniciosa, pelo aparecimento de alguns 
casos dessa afecção tão cheia de obscuridades e certezas. E a série 
de factos aprendidos, junto ao número crescente de observações 
que fui arquivando, e a maravilhosa intervenção terapêutica da 
hepatoterapia de Whipple, seguida em 1930-31 da gastroterapia de 
Castle, revolucionando o campo das Anemias, impulsionaram o 
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meu espírito de tal modo que desde aí resolvi dedicar-me a este 
assunto, com o entusiasmo de que muitas noções colheria deste 
estudo, ampliando assim os conhecimentos de Hematologia e 
Clínica. 

Um escolho porém desde logo apareceu, difícil de transpor nos 
meios limitados de que podia dispor: — A formidável bibliografia 
sobre a Anemia Perniciosa, somando já hoje vários milhares de 
artigos directos e outros tantos indirectos, duma variabilidade de 
vistas e segmentação de estudos tal, que anos foram necessários 
para fazer um estudo consciente, anos perdidos antes que no meu 
intimo se formasse um critério seguro e justo em face da oposição 
manifesta de tão numerosas publicações. 

Não me arrependo, antes me regosijo pelo tempo gasto, já que 
os conhecimentos adquiridos me ajudarão a bem servir um campo 
médico tão eivado de dificuldades e incertezas. 

Quási poderia dizer que se "há doença que tenha abrangido 
tantos sufrágios, em que cada um dos seus pormenores, por mínimos 
que sejam, foi objecto de investigações cuidadas, com relações 
íntimas com numerosas afecções das mais variadas, e em que o 
síndrome hematológico tem a sua mais alta expressão de perfecti
bilidade valiosa, é por certo a Anemia Perniciosa, de horisontes 
amplos, vastíssimos, aliciantes. 

A Anemia Perniciosa de Addison-Biermer, doença apenas 



conhecida desde os meados do século XIX, quási simultânea dos 
primeiros estudos hematológicos de Virchow, acompanha e com
partilha de todos os conhecimentos sobre a Hematologia, em perío
dos sucessivos de desânimo e esperança numa terapêutica eficaz. 
Alternadamente considerada síndrome ou entidade clínica, o seu 
campo de acção alarga-se continuamente pelas investigações 
clínico-hematológicas de numerosíssimos autores, com um quadro 
clínico que na sua totalidade se não limita aos órgãos hemato-
poiéticos, mas aos órgãos digestivos e da assimilação e numa 
grande maioria ao sistema nervoso central ou periférico ; atinge 
quási todas as idades, ambos os sexos, todas as classes sociais, 
atribuída a causas múltiplas e desconcertantes, aqui a gravidez ou 
a botriocefalose, além a gastrectomia, cancerose gástrica ou sprue 
tropical ou não, tantas vezes classificada criptogenética como 
consecutiva a infecções locais de foco buco-gastro-entérico, ou 
gerais como a sífilis e malaria, a estenoses intestinais como a 
doença celíaca, com interpretações patogénícas variadíssimas 
desde a insuficiência medular à hemolítica, ora constitucional como 
condicionada por carências múltiplas ou toxi-infecções, curando 
donde a onde, mas por via de regra conduzindo à morte quási fatal. 
Com métodos terapêuticos sucessivamente cercados duma auréola 
de firme esperança e depois perdidos por ineficácia provada, 
surge enfim desde 1926 a opoterapia hepática e mais tarde 



gástrica, sempre eficaz na maioria dos casos, mesmo os extremos, 
logo repercutida mundialmente pela sua fama justa de maravi
lhosa, entusiasmando a todos, provocando — e nisto está a sua 
maior valia — não só uma completa reviravolta na mortalidade 
da doença, mas ainda enveredando pesquizas numerosíssimas que 
findarão por nos fornecer dados precisos sobre a etio-patogenia 
não só da Anemia Perniciosa, problema que em qualquer doença 
é sempre a aspiração daqueles que trabalham pela ciência, mas 
ainda de um grande número de afecções anémicas ou não, com ou 
sem relação com a Perniciosa de Addison-Biermer. 

E neste esboço reside o motivo da minha preferência, do 
meu entusiasmo ... 

* 
* * 

A orientação do trabalho, a que desejei dar o aspecto mono
gráfico, segue encarando sucessivamente os capítulos de Definição, 
História, Sintomatologia Clínica e Analítica, Anatomia Patológica, 
Diagnóstico positivo e diferencial, Formas clinicas, Evolução e 
Prognose, Etio-patogenia e Terapêutica. 

A série de 26 observações recolhidas no espaço de 6 anos 
(1928-1935), incluindo uma do período pre-hepático (1921), nú
mero razoável para o nosso meio limitado, pequeno em face de 



muitos trabalhos estrangeiros, tem sobretudo valia pela variabi
lidade não só de formas clínicas, como de evolução e tratamento. 

Fiz o possível por recolher a máxima sintomatologia clínica 
e analítica e se algumas observações são um pouco incompletas 
sob o ponto de vista clínico, -isso é defeito de que não posso ser 
culpado, mas do modo como as observações foram estudadas, en
tre a clínica particular, já que o nosso meio ainda se não presta ao 
internamento dos doentes em clinicas particulares ou hospitais 
adequados, com excepção dos indigentes que mais raras vezes 
oferecem material de estudo pois neles a doença é rara. Nem sem
pre, nestes casos, se pode pois vencer a relutância do doente, e 
como exemplo frisante está a prova de secreção gástrica, que fiz 
em alguns doentes, mas que não consegui realisar em todos, como 
seria meu desejo. 

Estas 26 observações, que serviram de base para o meu estudo 
e com as quais documentarei a exposição, abrem este trabalho 
em paginação romana, pois são elas de facto a sua razão de ser, 
merecendo assim o único lugar de destaque que modestamente lhes 
posso oferecer. 

* 

Cumpre-me patentear antes de iniciar, todo o meu reconheci
mento profundo aos Ex.mos Clínicos que me cederam as suas obser-



vações de tão bom grado, permitindo que nos seus doentes m 
fizesse o estudo hematológico seguido. 

Aos meus Professores de Clínica Médica — Ex.mos Prof.es 

Dr. Rocha Pereira, Dr. Thiago d'Almeida e Dr. Azevedo Maia, 
que muito me ajudaram com o seu saber, conselhos e incitamentos, 
nomeadamente como Assistente de 1." clínica Médica que fui, a 
meu pai e Professor de Química Fisiológica e Semiótica Analítica 
Prof. Dr. Alberto de Aguiar, em cujo serviço Laboratorial parti
cular, e sob a sua direcção, elaborei todo o trabalho — a todos a 
minha gratidão, os preitos máximos dum discípulo admirador e 
imensamente reconhecido. 

Porto, Abril de 1935. 

ÁLVARO DE AGUIAR. 
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Observação 1-1921-1922 

P. A., 59 anos, casado, négociante-capitalista, do Porto. — {Clinica 
do Prof. Thiago d'Almeida). 

Observação recolhida desde os fins de 1921 até à morte em X-1922: 

A par de sintomatologia organo-visceral apagada, de alterações quasi 
nulas, desenvolve-se uma anemia notável, progressiva, com forte descolo
ração dos tegumentos e mucosas, acompanhada de astenia e emmagreci-
mento progressivos (peso habitual de saúde à volta de 90 quilos, era de 80 
em VII-1921 e 72 em 1-1922 e desde aí sucessivamente decrescente). Apezar 
disto, suculencia cutânea com opilação nomeadamente da íace e extremi
dades, dando certa aparência de boa nutrição. 

Fatigabilidade com dispneia de esforço e inaptencia que o forçaram a 
abandonar sucessivamente o trabalho. Febrícula leve donde a onde, até 37°,4. 
Em Dezembro de 1921, a medicação seroterápica (soro de cavalo) provocou 
fenómenos anafiláticos de certa gravidade e duração (15 dias) — febre, 
dores articulares, eritema generalizado, púrpura. 

Anorexia e crises diarreicas intervaladas com períodos de evacuações 
quási normais. Ausência de sintomatologia dolorosa ou hemorrágica. Peque
nos edemas maleolares, cedendo nos decúbitos. 

Forte, nutrido e saudável toda a sua vida, num trabalho incessante, 
activo e empreendedor, apenas acusa nos antecedentes tendência nutritiva 
de tipo artrítico, sem outras anormalidades especiais. 

O início da afecção, insidiosa até ao momento em que a anemia e 
astenia eram já acentuadas (Setembro 1921), foi marcada por período de 
depressão psico-somática em consequência de desgostos morais. 

Tratamentos dos mais variados, começados em Lisboa e continuados 
no Porto (medicação férrica — injectavel e oral — e arsenical, seroterapia, 
transfusões, alimentação cárnea intensiva, etc.) não conseguiram senão 
equilibrar ou melhorar temporariamente o seu estado anémico entre Setem-
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bro de 1921 e Junho de 1922, mas depois a despeito da terapêutica, em 
3 meses a falência foi progressiva e rápida até à morte em Outubro de 1922-

Exame de fezes (N.o 34.927 em 23-1-1922) revelou apenas leve tricocefa-
lose, com provas de digestibilidade regulares, salvo das fibras musculares, 
fermentações muito fortes de tipo ácido, positividade leve da reacção 
de WEBER (sangue do regime cárneo ?) 

Exames de sangue em 28-111, 3-V e lò-X-1922, para índice antitripsico 
(QROSS-FÛLD e MEYER) foram sempre negativos (60-40-50 respectivamente). 

Exame de urinas (N.° 32 764-em VII-1921), revelava apenas indigúria 
notável, e pequenos sinais de irritação biligénica, com uricúria e pequena 
leucocitúria (prostática). 

Outro exame de urinas (N.° 34.853 em 16-1-1922) revelou : 

Volume 24 horas 
Resíduo orgânico 

» mineral 
» total 

Acides . . 
Ureia, . . 
Ácido úrico 
Fosfatos. . 
Enxofre mineral 
Enxofre fenólico 
Enxofre neutro 
Cloretos. . . 
Urobílina . . 
Enxofre total . 
Enxofre ácido. 

por litro 

27,150 
20,540 
47,690 

1,614 
13,996 
0,672 
1,850 
1,350 
0,118 
0,446 

11,992 
0,100 
1,914 
1,468 

por 24 Resumo Relações urológicas 
horas urográfico 

1.100 68 Urico/Ureia = 4,8 
29,865 62 
22,594 87 Ureia/Res. org. = 51,4 
52,459 70 

1,775 92 R. min./R. Tot. i'-? 43,0 
15,396 45 
0,739 76 Fosf./ureia = 13,2 
2,035 76 
1,485 — Enx ácido/ureia = 10,4 
0,130 54 
0,491 72 Fosf./Enx. ácido =•125,9 

13,191 82 
0,110 68 Enx.fenól./Enx.'acído = 8,0 
2,106 
1,615 52 Enx. neutro/Enx. t o t . = 23,3 

Albumina, glucose, pigmentos e ácidos biliares—nulos, Indigúria abundante, 
com moderada roseinúria. D15=l,0228. Sedimento pequeno e banal com alguns 
cristais de oxalato de cálcio e fosfátícos. 

A par destes exames e melhor que eles, a série de exames hematoló
gicos entre IX-1921 e X-1922, definem bem a marcha evolutiva da Anemia 
Perniciosa, nos primeiros 7 exames hesitante e em variações alternadas de 
melhoria e peoria, os 2 últimos denunciando a rapides e progressividade 
da afecção até à morte em caquexia anémica extrema ; 

Alterações citológicas rubras.—Forte anisocitose de predomínio macro-
citário, com mègalocitos hipercrómicos. Poiquilocitose, policromatofilia e 
basofilia atenuadas. No decorrer dos vários exames apareceram glóbulos 
granulosos, glóbulos com corpos de ĴoLLY e de CABOT. 

Glóbulos rubros nucleados de todos os tipos, com predomínio de mèga-
loblastos e macronormoblastos, orto, policromatófilos e basófilos, e até nos 
l.os exames apareceram gigantoblastos basófilos do tipo hemocitoblástico 
ou linfoide, de núcleo volumoso finamente reticulado, nucléolado. 



XIX 

Para os últimos exames desapareceram os glóbulos nucleados, bem 
como os glóbulos granulosos. 

Mantevese e intensificouse a anisocitose com macrocitose e poiqui

locitose. 
Alterações citológicas brancas — Pequena mielemia neutrófila ou eosi

nófila, num ou noutro exame (mielocitos e metamielocitos). Alguns neutró

filos de núcleo polisegmentado. 

Hemogramas : 

Hemoglobina (por cento) 
Hemoglobina (em peso) 
Valor globular . . . 
Glóbulos rubros . . . 
Glóbulos brancos . . 
Relação gl. br./rubros. 

Fórmula : 

Neutrófilos 
Eosinófilos. 
Basófilos . 
Monocitos . 
Linfocítos . 

28IX1921 

4 0 % 
5,6 grs. 

1,025 
1.950.000 

5.400 
1/361 

lo 

61,3 
0,9 
0,5 
3,9 

33,4 
100,0 

m m . i j 

3.310 
48 
27 

212 
1.803 
5.400 

26X1921 

4 5 % 
6,3 grs. 
1.145 

1.965.000 
5.975 
1/281 

o/ 
/o 
72,4 
2,3 
0,4 
2,8 

22,1 
100,0 

4.326 
137 
24 

167 
1.321 
5.975 

2X1M921 
N.o 34.354 

5 3 % 
7,42 grs. 

1,120 
2.321.000 

11.000 
1/211 

/o 

84,0 
4,25 

2,25 
9,50 

100,00 

9.240 
468 

247 
1.045 

11.000 

1WI922 
N.o 34 837 

5 5 % 
7,7 grs. 
1,103 

2.492.000 
8.200 
1/303 

°/ 
lo 

63,0 
6,75 
9,75 

20,50 
100,00 

mm.3 

5.165 
554 

800 
1.681 
8.200 

Hgb. % . 
Hgb. (peso) 
V. glob. . 
Gl. r. . . 
■Gl. br. . . 
Rei. gl. br/r. 

Fórmula : 

Neutrófilos 
Eosinófilos. 
Basófilos . 
Monocitos. 
Linfocitos . 

25111922 28HH9J2 
N.o 35.374 N.o 35.766 

5 0 % 4 0 % 
7,0 grs. 5,6 grs. 
1,201 1,113 

2.080.000 1.796.000 
8.000 6.700 
1/262 1/268 

lo mm.3 °/ /o mm.3 

63,5 5.080 55,5' 3.718 
4,0 320 4,5 301 

— ■ — 0,25 17 
7,0 560 10,5 704 

25,5 2.040 29,25 1.960 
100,0 8.000 íob.oo 6.700 

3V1922 
N.o 36.678 

5 5 % 
7,7 grs. 
1,165 

2.360.000 
8.000 
1/295 

°l 
lo 
73,8 
3,2 
0,3 
7,5 

15,2 
100,0 

5.904 
256 
24 

600 
1.216 
8.000 

18VIII1922 
N.o 38.001 

4 5 % 
6,3 grs. 
1,691 

1.330.000 
6.000 
1/221 

°l 
lo 
69,5 
3,0 
0,2 
3,3 

2Afi 
100,0 

mm.» 
4.170 

180 
12 

198 
1.440 
6.000 

16-X-1922 
N.o 38.696 

1 5 % 
2,1 grs. 
3,688 

203.600 
6.700 
1/30 

O IO 

77,0 
0,2 

1,8 
_2jU) 
100,0 

5.159 
13 

121 
1.407 
6.700 
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Observação 11-1928 

E. J. M. 69 anos, negociante, casado, do Porto — (Clínica do Dr. Couto 
Soares). 

Observação em 25-IV-1928: 

Intensa palidês da pele, sem vestígios alguns de tom rosado, antes de 
côr amarela clara generalisada, tom alimonado. Mucosas muito descoradas, 
exangues e conjuntivas amareladas, hemafeicas, com franca sub-ictericia. 

Astenia muito notável. Fatigabilidade extrema e impossibilidade na 
marcha, quer pela astenia, mas ainda por estado vertiginoso atenuado, 
constante, com obnubilações visuais, precisando de ser amparado para 
caminhar ou permanecer a pé. 

Emaciação apreciável, com emmagrecimento progressivo lento (peso 
actual 62,5 quilos — quando em saúde pesava habitualmente 73-75 quilos,), 
sem sinais de conservação da adiposidade sub-cutânea, apenas mascarada 
agora por leve suculência, opilação geral em especial facial. 

Apirexia. Edemas maleolares e palpebrals. Dispneia contínua e taqui
cardia, aumentando com os esforços. Sopros leves, instáveis, de carácter 
funcional, nos focos da ponta. Ausência de sintomas do aparelho respi
ratório. 

Anorexia forte, com estado náuseôso, exagerado com as refeições que 
o repugnam, qualquer que seja o alimento, preferindo a alimentação líquida. 
Mau estado dentário. Estado lingual regular à data, não sendo interrogado 
no sentido de apurar a glossite. Ausência de sintomatologia abdominal 
apreciável. Diarreia de fezes pastosas, indolores (1 — 3 dejecções nas 24 
horas). ' 

Ausência total de dores e hemorragias, ou de sintomatologia dos 
órgãos hematopoiéticos. 

Nos antecedentes apenas se apura sífilis segura, em novo, insistente
mente tratada, quer em solteiro, quer após o matrimónio. De resto antece
dentes nulos noutros sentidos, se exceptuarmos colite crónica. Casado 
(casamento consanguíneo — tio e sobrinha), com bastantes filhos (8) os do 
sexo feminino saudáveis, de mentalidade* viva e inteligente, e os do sexo 
masculino (os mais novos) com deficiências mentais acusadas do tipo de 
imbecilidade com microcefalia. 

Foi sempre pálido) calvície precoce, mas de resistência e saúde regu
lar, com vida muito activa de negócios, que ultimamente abandonava um 
pouco. 

Há um ano que teve uma afecção entero-cólica com intensa diarreia de 
fezes líquidas, de que melhorou um pouco com repouso e regime, sem se 
desvanecer, passando a ter fezes pastosas, e simultaneamente perda de 
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apetite com emmagrecímento, astenia e anemia num contínuo e rápido 
progresso que várias medicações não conseguiram suster. 

A suspeita de neoplasia abdominal esboçara-se, tendo feito um exame 
de urinas em 16-IIM928 (peso 65,7 quilos), pouco revelando de positivo, até 
que a intensificação da anemia despertou insistentemente a atenção reali
zando então a prova hematológica. 

Exame de urinas (N.° 58.043) - em 16 de Março de 1928. 

Relações urológicas 0[0: 

Ac. úrico/ureia— 1,9 

Ureia/R. orgânico = 63,1 

R. mineral//?, total - 37,7 

Fosfatos/ureia = 6,3 

Enx. ácido/ureia = 8,4 

Fosfatos/Enx. ácido — 74,1 

Enx. fenol/Enx. ácido =6,1 

Enx. neutro/Enx. tot.=20,6 

Urina amarela avermelhada, Densidade a 15° —1,0182 sem albumina nem 
glucose, pigmentos ou ácidos biliares. Franca indigúria e leve roseinúria. Exame 
microscópico — Raras células das vias urinárias, raros leucócitos, muco e raríssi
mos cilindros hialinos e granulosus. 

Exame hematológico (N.° 58473) — às 11 horas de 25-IV-1928. 

Hemoglobina (por cento). . . 
Hemoglobina (em peso) . . . 
Valor globular 
Glóbulos rubros por mm.' . , 
Glóbulos brancos por mm.3 . . 
Relação glóbulos brancos rubros 

por litro por 24 Resumo 
horas urográfico 

Volume de 24 horas. 1.500 cc 97 
Resíduo orgânico. . 22,400 33,600 70 
Resíduo mineral 13,200 19,800 75 
Resíduo total . 36,600 53,400 72 
Acidez . . . 1,028 1,542 81 
Ureia, . . . 13,883 20,324 59 
Acido úrico . 0,269 0,403 44 
Fosfatos. . . 0,890 1.335 49 
Enxofre mineral 1,112 1,608 — 
Enxofre fenólico 0,074 0.111 46 

» neutro 0,340 0,510 72 
Cloretos . . 8,307 12,461 77 
Urobilina . . 0,150 0,225 141 
Enxofre ácido. 1,526 2,289 — 

» total . 1.186 1,779 59 

25 0/0 Fórmula : % mm.3 

3,75 grs. Neutrófilos . 68,1 1.566 
1,602 Eosinófilos . — — 

780.000 Basófilos. . 0,3 7 
2.300 Monocitos . 2,3 53 
V339 Linfocitos. . 29,3 674 

100,0 2.300 

Alterações citológicas rubras: Anisocitose e poiquilocitose muito 
acentuadas. Alguns policromatocitos e glóbulos basófilos. Predomínio ma
nifesto de formas agigantadas macrocitose) e megalocitos hipercrómicos. 
Raros glóbulos rubros nucleados (0,2 % = 7 por mm,!) do tipo megalo-
blástico. 

Alterações citológicas brancas: Imagem nuclear neutrófila (ARNETH): 
1/0 II/3 111/23,5 IV/46,5 V/21 VI/3,5 VlI/1,5 VIII/0,5 IX/0,5 e 0,7 °/0 de 
mielocitos e metamielocitos neutrófilos. índice nuclear neutrófilo de SABRA-



w 
ZÉS —407,5. Algumas células de TÚRK e de RIEDER (0,7 o/0 e 1,7 o/0) respecti
vamente. 

Exame sumário da urina da ocasião (25-4-1928): — Urina urobilínica 
(0,250) sem albumina nem glucose, mas forle indigúria e roseinúria, pequena 
melanoidúria Precipitado pequeno de urates pelo arrefecimento. 

Após o exame hematológico, e assim esclarecido o diagnóstico de 
Anemia Perniciosa o doente iniciou de 2 para 3 de Maio a dieta de MINOT-
-MURPHY, ingerindo por dia 250 gramas de fígado de vitela cru, com tole
rância gástrica perfeita, apenas com repugnância natural nos primeiros dias, 
modificando-se sucessivamente à medida que a melhoria se foi tornando 
apreciável. Oito dias depois da medicação opoterápica «per os>, como o 
doente diz «já parecia outro homem». 

A repetição do exame hematológico em ll-VI-1928 revelou: 

Hemoglobina (por cento). . . 
Hemoglobina (em peso) . . . 
Valor globular 
Glóbulos rubros por mm.3 . . 
Glóbulos brancos por mm.3 . . 
Relação glóbulos brancos/rubros 

50 0/0 
7 grs. 
0,771 

3 240.000 
6.800 
1/476 

Fórmula : 
Neutrófilos 
Eosinófilos 
Basófilos. 
Monocitos 
Linfocitos 

% 
76,7 

1,5 

mm.3 

5216 
102 

4,5 
17,3 

306 
1.176 

100,0 6.800 

Alterações citológicas rubras: — Anisocitose ainda acentuada com ma-
crocitose manifesta Muito leve poiquilocitose, sem outras alterações glo
bulares. Ausência de glóbulos rubros nucleados. 

Alterações citológicas brancas: Imagem nuclear neutrófila de ARNETH: 
1/5 11/22 IH/41 IV/23 V/7,7 VI/1,3 e 4,5 0/„ de mielocitos e metamielo-
citos neutrófilos. índice nuclear neutrófilo (SABRAZÉS) — 310,3. Raras células 
de TORk (0,25 °/0). 

j. Exame sumário da urina de ocasião (ll-VI-1928):-iUrina muito leve
mente urobilínica (0,140), sem albumina nem glucose, com franca indigúria 
sem roseinúria. 

A' data deste exame hematológico, o doente vinha já bem disposto, 
com vida e côr, melhoria clinica sob todos os pontos de vista — peso 
aumentado (67,8 quilos), apetite regular, faces rosadas, conjuntivas já não 
sub-ictéricas, fezes donde a onde moldadas, com um ou outro dia de fezes 
pastosas. 

Daqui em diante continuou a melhorar continuamente, até aparente 
remissão completa, sem que me tivesse sido possível confirmá-la hematoló-
gicamente. Durante alguns anos ainda retomou o trabalho, e vive ainda 
agora em repouso por doença cardíaca e ulceras das pernas, independentes 
da anemia. 

Não consegui obter mais informes. 
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Observação 111-1928 

L. A. C, 38 anos, casado, comerciante, (padaria), de Vilaverde. — 
(Clínica do Prof. Thiago d'Almeida). (!) 

Observação em 24-X-1928: 

Palidês acentuada dos tegumentos, um pouco encoberta pelo tom 
escuro da pele, mixto de amarelo-bronzeado e terroso. Mucosas intensa
mente descoradas. 

Forte astenia, sintoma predominante e úi^co que preocupa vivamente 
o doente, impossibilitando-o de trabalhar, mais acentuada nos membros 
inferiores, custando-lhe estar de pé, dificultando-lhe a marcha. Criestesias 
das extremidades, com algumas disestesias. Estado vertiginoso frequente. 

Face opilada, com as pálpebras nitidamente edemaciadas ; por vezes 
leves edemas maleolares. 

Emmagrecimento progressivo mas lento (peso actual 55 quilos). 
Tenue pirexia, irregular (37°,2* à data da observação), não exce

dendo 37°,5. 
Anorexia parcial, manifesta em especial para sólidos, e destes sobretudo 

carnes e gorduras que lhe repugnam, nauseando-o; de resto alimentando-se 
regularmente com dieta hidrocarbonada quási exclusiva. Estado da língua e 
dentário não foi notado. Enfarte gástrico com as refeições, sem outra sinto-
malogia gástrica. Gargolejo cecal e crises diarreicas habitualmente, agora 
leve obstipação (1-2 dias). 

Fígado parecendo um pouco reduzido, baço normal à palpação, não 
se apurando gânglios hipertrofiados. Ausência de sintomas pulmonares. 

Taquisistolia, dispneia constante, exagerada com os pequenos esforços, 
pulso pequeno, hipotenso e taquicárdico ( > 100). Ausência de sopros car
díacos. 

Antecedentes de pouca monta — sempre um pouco fraco e pálido 
desde novo, de tez morena-escura. Estadia por duas vezes no Brasil (Rio de 
Janeiro) onde não voltou desde 1915. Amigdalectomia e extracção de póli
pos nasais há anos. Ausência de venéreos, hábitos alcoólicos ou infecções, 
nomeadamente a sezonática. 

Há perto de 3 anos tinha, de longe em longe, lipotimias com 
perda de conhecimento durante alguns instantes (a que o doente chama 
ataques). Há ano e meio entrou nitidamente a astenisar-se, forçando-o 
a abandonar o trabalho nestes últimos tempos, e m ^ u e a anemia, emmagre
cimento e cansaço se notabilizaram, tendo 'realisado alguns exames sangue 
em Braga e Coimbra, sem resultado. 

(1) Caso publicado pelo Prof. Thiago d'Almeida — Síndroma de Addison — Bier-
mer, etc.— Arquivos de Clí. Méd. — Porto —III—n.o 3 VII —1930, pág. 225. 
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Exame hematológico - N.° 60.389 — às 16 V2 horas de 24-X-1928 : 

Hemoglobina (por cento) . 
Hemoglobina (em peso) . . 
Valor globular 
Glóbulos rubros por mm.' . 
Glóbulos brancos por mm.3 

Relação leuco-rubra . . . 

3 0 % 
4,2 gr. 
1 781 

842.000 
1.900 
1.443 

Fórmula : 
Neutrófilos 
Eosinófilos 
Basófilos. 
Monocitos 
Línfocitos 

/o mm.3 
51,0 969 
0,7 13 
1,3 25 
2,0 38 

45,0 855 
100,0 1.900 

Anisocitose e poiquilocitose fortes, pequena polícromatofilía (quási só meta-
cromasía). Macrocitose predominante e bastantes megalocitos hípercrómicos. Gló
bulos rubros nucleados (1 °/£ do tipo macro e megaloblástico. Plaquetopenia. 

Urina da ocasião: — urobilínica, não revelou albumina nem glucose, 
mas muito forte indigúria. 

A partir de Novembro de 1928, o doente começou a fazer uso do 
regime hepático, comendo 200 gramas diários de fígado crû de vitela (em 
pequenos pedaços nos caldos), com perfeita tolerância e sem especial repu
gnância; além disto regime alimentar variado e mixto. 

Desde então passou a melhorar com rapides, desaparecendo toda a 
sintomatologia clínica, já de si reduzida, com aumento nítido de peso 
(10 quilos em quatro mezes — 65 quilos em 11-1929), e regresso ao trabalho 
moderado. A estas melhorias clínicas correspondem no hemograma as 
seguintes transformações : 

Hemoglobina (por cento) . 
Hemoglobina (em peso) . 
Valor globular 
Glóbulos rubros por mm.3. 
Glóbulos brancos por mm.3 

Relação gl. brancos-rubros 

Fórmula 

Neutrófilos 
Eosinófilos 
Basófilos 
Monocitos 
Línfocitos 

N.o 60.961 --26-XII-I928 N o 61.737 — 811-1929 

6 0 % 7 0 % 
8,4 grs. 9,8 grs. 

1,355 0,946 
2.140.000 3.700.000 

6.600 7.200 
1/324 1/513 

/o mm.3 °7 
/o 

mm.3 

66,8 4.409 47,6 3.427 
0,5 33 5,6 403 
0,2 13 0,6 43 
3,8 251 5,0 360 

28,7 1 894 41,2 2.967 
100,0 6.600 100,0 7.200 . 

Alterações citológícas : — 26-XII-1928 — Anisocitose ainda acentuada, pe
quena poiquilocitose. Macrocitose predominante moderada Ausência de glóbulos 
rubros nucleados. — 8-II-1929 — Anisocitose franca ainda com macrocitose limi
tada. Ausência de outras anomalias. 

Exames sumários de urina da ocasião : 26-XII-1928 — Urática (barrenta) 
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sem elementos anormais (albumina ou glucose) — leve urobilinúria, excesso 
moderado de indican. 8-II-1829 —Normal ao exame qualitativo. 

Em abril de 1929 o doente abandonou a hepatoterapia por se sentir já 
inteiramente bem. Exume clínico em 1-1930 nada revelava de anormal e 
outro tanto se deduz do exame hematológico de I8-I-1930 : 

Hemoglobina (por cento) . 
Hemoglobina (em peso) 
Valor globular . . . . 
Glóbulos rubros por mm.3 
Glóbulos brancos por mm.3 

Relação gl. brancos/rubros 

8 0 % 
11,2 grs. 

0,814 
4.912.000 

8.200 
1/598 

Fórmula : 
Neutrófilos 
Eosinófilos 
Basófilos. 
Monocitos 
Linfocitos 

lo mm3 

74,16 6.081 
2,33 191 
0,42 34 
4,23 347 
18,86 1.547 

100,00 8.200 

Ausência de alterações citológícas rubras ou brancas apreciáveis. 

Observação IV-1929 

F. F. V. J. — 76 anos, casado, prof, primário aposentado, de Ma-
nhente — Barcelos {Clinica do Prof. Rocha Pereira e do Dr. Adèlio Marinho). 

Observação em 8-VI-1929: 

Astenia notável com apirexia. 
Palidês acentuada dos tegumentos e mucosas, de côr amarelada, sem 

sub-icterícia, Estado vertiginoso, cansaço fácil com dispneia. 
Emaciação ïorte e progressiva. 
Ausência de sintomatologia especial salvo a apontada e a digestiva: 
Anorexia nítida, em especial com repugnância para as carnes e gordu

ras. Língua regular, mau hálito e mau gosto. Piorreia alvéolo-dentária e 
atrofia gengival. Digestões um pouco demoradas e flatulentas, com enfarte. 
Desarranjo fácil dos intestinos, com fezes diarreicas, donde a onde, e mais 
frequentemente moles (1 a 2 dejecções nas 24 horas) Pequena sensibilidade 
à palpação nos pontos solar e pilórico, e lóbulo esquerdo do fígado que 
parece um pouco reduzido de volume. 

Em IX-1928 um eczema quási generalizado, que cedeu deixando-lhe 
uma anorexia forte para a qual se medicou, melhorando um pouco. A partir 
de IH-1929 a anorexia reapareceu mais acentuada e, rápida e progressiva
mente o doente caiu no estado actual de pobrôsa geral e hematopoiética 
em particular. 

Sempre saudável, não refere passado mórbido especial. Diz nunca ter 
tomado qualquer medicamento anteriormente ao período em que começou 
a sua afecção actual. 
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Casado por duas vezes. Primeira esposa falecida de parto. Cinco filhos 
dos quais um aborto e um morto de dias. Ausência de venéreos. 

Exame de sangue : N.° 62.838 às 18 h. de 8-VI-1929. 
Reacção de WASSERMANN — negativa (2/12 impedimentos no soro natural), 
índice antitrípsico de GROSS-FÙLD e MEYER — 30. 

Hemoglobina (em peso).. 
Hemoglobina (por cento) 
Valor globular . . . . 
Glóbulos rubros . . . 
Glóbulos brancos . . . 
Relação brancos/rubros. 

6,72 grs. 
48 0/0 
1,63 

1.472.000 
3.470 
1/424 

Fórmula : o/è 
Neutrófilos . 37,2 
Eosinófilos . 10,2 
Basófilos. . — 
Monocítos . 5,6 
Línfocítos . 47,0 

mm.3 
1.291 

354 

194 
1.631 

Alterações citológicas rubras : Macrocitose predominante. Anisocitose 
acentuada, pequena poiquilocitose, leve policromatofilia. Glóbulos rubros 
nucleados do tipo mégalo e macronormoblástico, basófilos e metacroma-
tófilos (3/500 - 0,6 % ) . Fórmula de diâmetro globular (em micras por 100): 

4,4 7,6 9,2 10,8 12,4 14 
11 44 26 13 

15,6 micras 
1 glóbulos 

Média de diâmetro globular 
eitos 11 "/o. Macrocitos 86 % . 

9,904 micras. Microcitos 3 % , Normo-

Alterações citológicas brancas: Anisocitose e poiquilocitose neutró-
fila. Imagem nuclear neutrófila de ARNETH; 1/2 11/24 IH/46 IV/20 V/8. índice 
nuclear de SABRAZÉS — 308. Ausência de mielemia e de leucócitos anómalos. 
Plaquetopenia. 

Alterações sanguíneas ; Coagulabilidade normal com retractibilidade 
exagerada de coágulo. Soro dum amarelo dourado vivo (hiperbilirubine-
mia). 

Exame sumário da urina da ocasião: Francamente urobilfnica, sem 
albumina mas com vestígios de glicose, indigúria e roseinúria fortíssimas, 
com ténue melanoidúria. 

Exame de fezes — N.° 62.064 em 19-VI-1929 : 
Pastosas e amareladas, com excesso de pigmentos de origem biliar, 

reacção levemente alcalina, ausência de parasitas ou seus ovos, regular 
digestão das fibras musculares, mas leve insuficiência dá digestão gorda 
(excesso de sabões e de ácidos gordos). 

Diagnosticada deste modo a Anemia Perniciosa, foi aconselhada a 
hepatoterapia. Nunca mais houve informes deste doente. 
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Observação V-1Q29 

F. R. C, 66 anos, casado, proprietúrio-capitalista, natural e residente 
em Castelo de Paiva — (Clinica do Prof. Thiago d'Almeida e Dr. Mário 
Bernardes Pereira). (') 

Observação em 4-X-1929. 

Palidês fortíssima dos tegumentos, sem vislumbres sequer de tom ro
sado, mas apenas côr cirosa geral impressionante de leve tom alimonado 
claro. Descoloração muito intensa das mucosas: lábios quási brancos, con
juntivas palpcbrais edemaciadas e com pequena côr amarela de possível 
sub-icterícia. Apirexia. Emmagrecimento acentuado (peso actual 61,5 quilos 
—quando o peso habitual em saúde oscilava entre 75 e80 quilos), mas sem 
emaciaçao apreciável, pois os tegumentos estão levemente opilados, em 
especial na face e extremidades, e parece haver conservação regular da adi
posidade sub-cutànea. 

Astenia notável, com inaptência para qualquer esforço. Estado vertigi
noso atenuado, não lhe permitindo conservar-se de pé muito tempo. Sono
lência e apatia psíquica e somática. Pequenas disestesias (formigueiros) das 
extremidades inferiores, adormecimento dos dedos das mãos Abolição com
pleta e bilateral dos reflexos rotulianos, aquilianos esboçados, marcha le
vemente arrastada e cambaleante, sem anestesia óssea ou outras alterações 
nervosas quer de refiectividade, de sensibilidade ou motricidade. 

Polipneia superficial permanente com dispneia de esforço, pulso pe
queno e hipotenso, taquicardia (90) exagerando-se com os movimentos^ 
Sopros cardíacos múltiplos, sistólicos, da ponta e base, de caracter anorgâ-
nico. Pequenos edemas maleolares, cedendo ao repouso. Forte anorexia, 
com repugnância pelos alimentos, nomeadamente carnes e gorduras. Den
tes em muito mau estado, alguns dos posteriores apenas como raízes, 
com nítida e acentuada piorreia alvéolo-dentária e atrofia gengival, gengi
vas aqui e alem um pouco tumefactas. Mau gosto e mau hálito. Língua um 
pouco despapilada, lisa e polida nos bordos e dorso (região da ponta), sem 
camada saburrosa, salvo na parte dorsal posterior, actualmente sem sinais 
inflamatórios, apenas com leve sensação de ardência com certos alimentos. 
Enfarte digestivo com náuseas, muito raros vómitos alimentares. Pequena 
diarreia indolor, de fezes pastosas (1-3 dejecções diárias), às vezes líquidas 
e post-prandiais. 

De resto ausência de qualquer outra sintomatologia digestiva (estômago 
intestinos, fígado), pulmonar ou hematopoiética (baço, gânglios). Ausência 
total de sintomatologia dolorosa ou hemorrágica. 

(1) Caso publicado em parte pelo Prof. Dr. Thiago d'Almeida — Síndroma de 
Addison-Biermer, etc. — Arquivos de Clín. Méd. — III - n.o 3 - VII -1930, pag. 225 
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Antecedentes insignificantes pessoais e hereditários. Casado um 
•pouco tardiamente, com 3 filhitos saudáveis (um deles teve uma paralisia 
espinal), e um aborto. Ausência de venéreos ou doutra morbosidade especial. 

Ha 10-12 anos (fixa mal a data) teve, sem causa apreciável, uma en-
tero-colite diarreica persistente, obstinada, duradoira, chegando a atingir 
6-10 dejecções líquidas por dia nos períodos de maior intensidade, por 
vezes matutinas e post-prandiais e donde a onde com alguns vómitos ali
mentares, afecção absolutamente indolor e apirética que, muito embora o 
astenisasse, despresou. 

Esta diarreia acalmou-se um pouco, após tempo incerto, sem todavia 
ceder completamente, prolongando-se, emmagrecendo o doente desde então 
progressivamente com anorexia e anemia, e pequenos sintomas de glos-
site (ardor lingual), chegando com o decorrer do tempo a ficar quási tão 
anémico como se apresenta agora—segundo o doente declara, pois não 
houve provas clínicas nem hematológicas — e de que melhorou lenta mas 
completamente, sempre sem intervenção 'médica, apenas com repouso e 
alimentação cuidada. 

A duração desta afecção, muito semelhante à que actualmente o 
doente apresenta, é imprecisa, já porque o doente não localisa bem o seu 
início, embora marcado por fenómenos disenteriformes indolores e apiré-
ticos, mas sobretudo porque a remissão foi lenta, diluindo-se à medida que 
a melhoria era já apreciável. Consegue-se fixar todavia em 2-4 anos a du
ração total desde o início da afecção, seu agravamento com anemia intensa 
e remissão, pois o doente refere que só ha 7 anos é que atingiu perfeito 
bem estar e nutrição, reatando só então completamente a sua habitual vida 
activa de administração das suas propriedades. 

Desta afecção ficou-lhe apenas uma tez pálida nitidamente esboçada e 
a sensibilidade funciona] do tubo digestivo, com crises diarreicas de longe 
em longe, em geral leve obstipação entrecortada de períodos de dejecções 
pastosas (1-2 por dia), mas sem que o estado geral se resentisse. 

Passou bem alguns anos, até que ha 2-3 anos, começou a ter irregula
ridade no apetite e crises várias de ardôr lingual, já então com zonas niti
damente inflamatórias superficiais .da língua, mais sensíveis com certos 
alimentos ácidos ou salgados, dentes em mau estado e piorreicos, con
servação mais ou menos igual no estado funcional entero-cólico. 

Mas foi em especial ha 1 ano que a anorexia s,e intensificou, então 
com enjoo pelas comidas nomeadamente sólidas e cárneas, e com ela o 
emmagrecimento, astenia e anemia progressivas, crises varias de glossite 
hunteriana e de colite diarreica. Persistiu sempre no desprezo pela sua 
afecção, abandonando aos poucos a sua vida activa, esperando sempre que 
à semelhança do passado, a evolução se transformasse, regressando, até 
que o depauperamento se tornou de tal modo acentuado e evidente que 
conveio em ouvir e seguir os conselhos clínicos. 
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Exame hematológico em 4 - X - 1929 : 

Hemoglobina (por cento) 19 o/o Fórmula : 
Hemoglobina (em peso) 2,66 grs. Neutrófilos 
Valor globular 1,114 Eosinófilos 
Glóbulos rubros por mm.* . . . . 851.600 Basófilos. 
Glóbulos brancos por mm.3 . . . . 3.100 Monocitos 
Relação gl. brancos/rubros . . . . 1/274 Llnfocitos 

o/o 
78,0 
0,3 

mm3 
2.418 

9 

2,7 
19,0 

84 
589 

100,0 3.100 

Alterações citológicas rubras : Muito forte anisocítose com macrocitose 
predominante e acentuada, bastantes mégalocitos hipercrómicos. Forte poiquilo-
citose e polícromatofilia. Bastantes glóbulos rubros nucleados, quási todos do 
tipo megaloblástico (2,3 o/o = 71 por mm3), de núcleo picnótico ou reticulado, e 
citoplasma ortocromatófílo, policromatófílo ou basófilo. 

Alterações citológicas brancas : Anisocitose e poíquilocítose branca. Bas
tantes pléocariocitos (PITTALUGA) OU macropolicitos (CookE e PONDER) — Imagem 
nuclear neutrófila (ARNETH): I/O II/4 m/241 V/35,2 V/26,4 VI/8 VII/2,4, e ausên
cia de mielemia. índice nuclear neutrófilo (SABRAZÉS) — 417,6. 

Exame de urinas (N.° 64.139) —9-X-1929 : 

por litro por 24 Resumo 
horas urográfico 

Volume de 24 horas. 1.100 73 
Resíduo orgânico. . 24,900 27,390 59 
Resíduo mineral 8,500 9,350 37 
Resíduo total . 33,400 36,740 51 
Acides . . . 0,674 0,741 41 
Ureia . . 11,189 12,307 37 
Acido úrico . 0,705 0,775 75 
Fosfatos. . . 0,750 0,825 31 
Enxofre mineral 1,167 1,283 — 
Enxofre fenólico 0,183 0,201 87 
Enxofre neutro 0,450 0,495 82 
Cloretos. . . 4,972 5,469 36 
Urobilina . . 0,300 0,330 220 
Enxofre total . 1,800 1,980 — 
Enxofre ácido. 1,350 1,485 49 

Relações urológicas °[o 

Úrico/ureia = 6,4 

Ureia/R. orgânico = 44,7 

R. Mineral/R. total - 25,8 

Fosfatos/ureia = 6 , 4 

Enx. ácido /ureia = 12,1 

Fosfatos/Enx. ácido 57,6 

Fenólico/Enx. ácido = 13,5 

Enx. neutro/Enx. tot.=-25,0 

Urina um tanto urobilínica, transparente. Densidade a 15° — 1,0149. Ausên
cia de albumina, glicose, pigmentos e ácidos biliares. Franca indigúria, muito 
forte roseinúria. Exame microscópico do sedimento quási nulo — banal com 
granulações de uratos ácidos. 

Exame de fezes (N.° 64145) — 10-X-1929. Fezes pastosas, amarelas, hete
rogéneas, sem parasitas ou seus ovos. 

Esclarecido assim o caso, com o diagnostico de Anemia Perniciosa, o 
doente iniciou imediatamente a hepatoterapia fresca, na dose de 200 gra
mas de fígado cru diário, tolerando-o perfeitamente, quer sob o ponto de 
vista gástrico como sob o aspecto do paladar. 
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O benefício começou em alguns dias a manifestar-se, com melhoria 
do apetite e da diarreia, cansaço menor, sensação de euforia e sucessivo 
aumento de peso (4-XI-1929 —66 quilos — aumento de 4,5 quilos), tom 
rosado de pele, atenuação dos sopros funcionais anémicos, desaparição total 
da glossite e ardor lingual. 

A par desta melhoria clínica eis o resultado confirmativo de 4 exames 
hematológicos : 

Hemoglobina (por cento) . 
Hemoglobina (em peso) . 
Valor globular 
Glóbulos rubros por mm.3 

Glóbulos brancos por mm3 

Relação leuco-rubra . . 

Fórmula : 

Neutrófilos 
Eosinófilos . . . . . . 
Basófilos 
Monocítos 
Linfocítos 

15—X-1929-Alterações citológicas rubras—Forte anisocitose com 
macrocitose predominante e bastantes mégalocitos hipercrómicos (alguns 
com 14 a 16,4 micras de diâmetro). Poiquilocitose e policromatofilia. Glóbu
los rubros nucleados do tipo mégaloblástico e macronormoblástico (0,6 o / 0 = 
33 por mm3.) 

Alterações citológicas brancas—Raras células de TURK (0,4 o/0). Ima
gem nuclear neutrófila de ARNETH I/O II/2 111/12IV/45 V/26 VI/9 VII/5 VIII/1 
e ausência de mielemia. 

índice nuclear de SABRAZÉS — 447. Bastantes mégalopolicitos de CookE 
e PONDER. Imagem e índice nuclear eosinófilo de SABRAZÉS e MURATET. — 
I/O 11/45,5 111/44,5 IV/10 —264,5 ausência de mielemia eosinófila. 

Exame sumário de urina da ocasião—Urobilínica e urática, sem albu
mina nem glucose, moderada indigúria, acentuada roseinúria. 

25-X-l929 —Alterações citológicas rubras —Anisocitose e poiquiloci
tose, predomínio macrocítico. Leve policromasia. Raros glóbulos rubros 
nucleados (0,4 % = 2 0 por mm3). do tipo macroblástico e normoblástico. 

Alterações citológicas brancas —Algumas células de TURK (0,6 o/o). 
Imagem nuclear neutrófila de Arneth —1/1 11/11 111/43 IV/27 V/4 e ausência 
de mielemia. 

índice nuclear de SABRAZÉS — 354. Alguns pléocariocitos ou macropo-
licitos. 

Exame sumário de urina da ocasião —Levemente urobilinica, sem al
bumina mas com vestígios leves de glucose, sem indigúria apreciável mas 
moderada roseinúria. 

N.o 64.184 
15-XI-1929 

40 o/o 
5,6 grs. 

1,389 
1.440.000 

5.500 
1/262 

o/o 

62,0 
4,4 
0,4 
4,2 

29,0 
100,0 

3.410 
242 
22 

231 
1.595 
5.500 

N o 64.294 
25-X-1929 

55 O/o 
7,7 grs. 
1,206 

2 280.000 
5.200 
1/438 

o/o 

69,2 
6,8 
1,2 
5,4 

18,4 
100,0 

mm3 

3 598 
354 
62 

229 
957 

5,200 

N. 64.395 N.o 34 575 
4-XI-1929 25X1-1929 

71 O/o 80 o/o 
9,94 grs. 11,2 grs. 

1,402 1,408 
2.460.000 2.840 000 

5.700 8.000 
1/378 1/355 

o/o mm3 o/o mm3 

57,5 3.276 47,8 3.824 
18,2 1.039 32,4 2.592 

1,3 74 1,0 80 
3,0 171 4,8 384 

20,0 1.140 14,0 1.120 
100,0 5.700 100,0 8.000 
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4-XI-1929— Alterações citológicas rubras — Anisocitose, poiquilocitose, 
macrocitose. Raros normoblastos (0,2 o/o ==11 poi" mm3) 

Alterações citológicas brancas — Raras células de TùRk (0,5 o/o). Ima
gem nuclear neutrófila (ARNETH) I/O 11/15 M/36 IV/40 V/5 VI/4, sem miele-
mia. índice nuclear neutrófilo (SABRAZÉS) — 347. Raros macropolicitos de 
CookE e PONDER. 

Exame sumário da urina da ocasião — sem urobilinúria, ausência de 
albumina mas vestígios de glucose e moderada indigúria com forte roseinúria-

25-XI-1929—Alterações citológicas rubras — Moderadas, mas ainda com 
anisocitose e macrocitose apreciáveis. Ausência de glóbulos nucleados. 

Alterações citológicas brancas — Algumas células de TùRk (0,6 °/oi — 
Imagem nuclear neutrófila de ARNETH —1/1 H/12 IH/39 IV/40 V/7 VI/1 e 
ausência de mielemia. índice nucler neutrófilo (SABRAZÉS) - 343. 

- Exame sumário da urina da ocasião, — Aspecto normal, sem albumina 
nem glucose, franca indigúria. 

Depois de 25-XM929, data do último exame hematológico, a melhoria 
continua, apenas intervalada por uma bronquite apirética, durante 8 dias, 
que em nada modificou o estado do doente, continuando a ingerir por dia 
e com boa tolerância, 200 gramas de fígado de vitela cru. Aparece em 
seguida uma erupção eritematosa e muito pruriginosa, generalisada, com pre
domínio nos membros e nuca, cedendo à interrupção do regime hepático. 
Contudo em 15-1-1930 (exame hematológico) o estado geral é ótimo, já mal 
se notam os sopros anorgânicos e o peso aumentou 11,5 quilos 73). 

Desde então retoma a dieta hepática, mitigada, quer pela irregulari
dade como quantidadt. 

Em 10-111-1930, o hemograma mantem-se, mas o estado geral é bom, 
com aumento de 15,5 quilos (77), sem fadiga, tom quási normal da pele e 
mucosas, desaparição dos sopros funcionais, bem estar, língua limpa, ape
tite regular, estado gastro-intestinal funcionalmente equilibrado, trabalhando 
já moderadamente. Retoma com regularidade a dieta de WHIPPLE até 
19-V-1930 (exame hematológico) data em que o aumento de peso é de 18,5 
quilos (80) e clinicamente já não há sintomatologia. 

Eis os resultados hematológicos dos 3 exames realizados nestas datas : 

N.o 65.072 N.° 65.611 N.o 66.366 
15-1-1930 10-111-1930 1B-V-1930 

80 o/o 80 o/o 85 o/o 
11,2 grs. 11,2 grs. 11,9 grs. 

1,123 1,142 1,194 
3.560.000 3.500.000 3.560 000 

7.100 8370 7.900 
1/501 1/376 7450 

o/o mm.3 o/o mm.3 o/o mm.3 

53,25 3.781 65,6 5.622 46,0 3.634 
23,25 1.651 15,6 1.337 23,8 1.880 
0,75 53 0,4 34 — — ' 
7,00 497 3,4 291 5,0 395 

15,75 1.118 15,0 1.286 25,2 1.991 
100,00 7.100 100,0 8.570 100,0 7,900 

Hemoglobina (por cento) . 
Hemoglobina (em peso) . 
Valor globular . . . . 
Glóbulos rubros por mm.3 

Glóbulos brancos por mm.3 

Relação gl. br. /rubros. . 

Fórmula : 

Neutrófilos : 
Eosinófilos 
Basófilos 
Monocitos 
Línfocitos 
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Alterações citológicas rubras — Moderada anisocitose com macrocitose. 
Um ou outro glóbulo rubro nucleado do tipo megaloblástico. 

Alterações citológicas brancas — Imagens nucleares neutrófilas de 
ARNETH, e índices nucleares : 

15- 1-1930 -l/í n/16 IH/37 IV/38 V/6 VI/2, sem mielemia — 338 
10-111-1930 - I/O 11/20 111/40 IV/31 V/7 VI/2, sem mielemia —331 
19-V-1930 —1/6 11/29 111/38 IV/19 V/8 VI/O, sem mielemia —313 
Imagens e índices nucleares eosinófilos de SABRAZÉS e MURATET. 
15- 1-1930 —1/2 11/50 IH/41 IV/7 — 253. 
10-HI-1930 —1/3 11/53 111/38 IV/6 — 247. 
19-V-1930 —1/4 11/82 111/13 IV/1—224. 
Exames sumários da urina de ocasião, à data dos 3 exames hematoló

gicos, nada revelam aparte quantidades exíguas de compostos indoxílicos. 

Desde Maio a Novembro de 1930, interrompe em absoluto a hepatote-
rapia fresca. O estado geral estabilisa, sem sintomatologia clínica, o peso 
permanece inalterável, as fezes moldadas, não sentindo o menor incómodo. 
Todavia à medida que o tempo passa o apetite vai sofrendo redução pro
gressiva, embora pouco apreciável. 

Eis as modificações hemáticas deste intervalo de 7 mezes : 

Hemoglobina (por cento) . 
Hemoglobina (em peso) 
Valor globular . . . . 
Glóbulos rubros por mm ,9 
Glóbulos brancos por mm.3 

Relação gl. br./rubros. . 
Hematoblastes por mm.3 . 

Fórmula : 

Neutrófilos 
Eosinófilos 
Basófilos . . . . . . 
Monocitos 
Linfocítos 

N.o 57.017 N.o 37.487 N.o 68 147 
23-VI1-1930 'J-IX-1930 29-XI-1930 

80 o/o 74 0 / 0 74 O/o 
11,2 gr. 10,36 grs. 10,36 grs. 
1,398 1,275 1,306 

2.860.000 2.900.000 2.832.000 
6.600 7.800 10.030 
'/433 1/372 1/283 

— 172.500 98.300 
0 / 0 mm.3 0 / 0 mm.1 

0 / 0 mm.3 

58,8 3.881 59,2 4.617 63,4 6.358 
10,6 700 8,2 640 17,2 1.725 
0,8 53 1,0 78 0,8 80 
5,4 356 2,0 156 5,0 502 

24,4 1.610 29,6 2.309 13,6 1.365 
100,0 6.600 100.0 7.800 100,0 10.030 

Alterações citológicas rubras; 23-VII-1930 — Anisocitose acentuada 
com macrocitose. Pequena poiquilocitose. Glóbulos rubros nucleados 
(0,2 0/0 = 12 por mm.3), megaloblasto ortocromatófilo de 16 micras com 
trilobulação nuclear, alguns corpos de JOLLY e numerosas granulações ba
sófilas. Fórmula do diâmetro globular : 

micras 5,2 6 6,8 7,6 8,4 9,2 10 10,8 11,6 
glóbul. 1 1 9 25 23 16 14 6 3 

12,4 13,2 microcitos 2 0/0 
' normocitos 57 0/0 

1 ' ( macrocítos 41 0/0 

Diâmetro globular médio — 8,790 micras. 
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Alterações citológicas rubras, nos 2 outros exames, 9-IX e 29-XI-1930, 
sensivelmente semelhantes, mas ausência de glóbulos rubros nucleados. 

Alterações citológicas brancas—Imagens nucleares neutrófilas de 
ARNETH, e índices nucleares neutrófilos de SABRAZÉS : 
23-VII-1930 —I/O 11/11 ni/33 IV/34 V/16 VI/5 VII/1, semmielemia, 374 
9-1X-1930 —1/3 11/20 ffl/39 IV/31 V/6 VI/1 , sem mielemia, 320 

29- XI-1930 — 1/10,6 11/35,7 III/35 IV/13 V/4,7 VI/1 , sem mielemia, 268,5 
Imagens nucleares e índices eosinófilos de SABRAZÉS e MURATET : 

23-VII-1930- 1/3,6 11/69,8 111/22,7 IV/3,9 — 227,1 
9- IX-1930 - 1/2,3 11/62,8 111/30,2 IV/4,7 - 237,3 

29- XI-1930— 1/8,7 11/62,5 111/26,3 IV/2,5 — 222,6 
23-VII-1930 — Fórmula do diâmetro neutrófilo : 
Média do diâmetro neutrófilo — 13,696 micras. 

micras. . M 9 Í _W 103 ^ U 12A 1^2 J 4 _ H 8 1^6 Í6A R 2 J 8 _ 18,8 
neutrófilos 1 2 2 2 14 16 16 13 10 8 7 4 4 1 
microneutrófilos, 7 o/o — normoneutrófilos, 59 o/o — macroneutrófílos, 34 o/o. 

Alguns plèocariocitos (1 tipo X com 18 micras) (1 tipo VI com 17,2 
micras) etc. Fórmula do diâmetro eosinófilo : 

micras . . J 0 _ 103 1 U 124 Í32 J 4 _ H 8 1W 1M 17̂ 2 
eosinófilos. 2 4 8 10 26 12 16 14 6 2 

microeosinófilos, 6 o/o — normoeosinófilos, 56 o/o — macroeosinófilos, 38 o/o 
Média do diâmetro eosinófilo, 13,792 micras. , 

9-IX-1930 — Exame sumário da urina da ocasião: 
Urina urobilínica (0,350), límpida D 15—1,0233, sem albumina, mas 

com vestígios francos de glucose, forte indigúria, fortíssima roseinúria e 
moderada melanoidúria. 

Em face da ausência de remissão natural, quebra moderada e conser
vada do hemograma e anorexia crescente do doente, retomou a hepato-
terapia duas semanas antes do último exame hematológico de Novem
bro de 1930, que manteve até Janeiro de 1931, na dose de 200 gramas 
diários, abandonando-á desde aí novamente. A melhoria voltou a estabele-
cer-se em ritmo acelerado, com apetite, aumentando de peso (84 — acréscimo 
de 22,5 quilos desde a l.a observação) mais forte e corado, tendência para 
obstipação, fezes moldadas. 

Em 23-111-1931 — à data do exame hematológico, tendo abandonado já 
a opoterapia de WHIPPLE há cerca de 2 meses, mantém ótimo estado geral, 
mas com diminuição franca do apetite, sobretudo para a noite em que não 
pode comer mais que um caldo simples, e às vezes comendo apenas 1 vez 
por dia. O hemograma conserva ainda os benefícios do último período 
terapêutico de 3 mezes de hepatoterapia : 

3 
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Hemoglobina (por cento) . 
Hemoglobina (em peso) . . 
Valor globular 
Glóbulos rubros por mm.1 . 
Glóbulos brancos por mm.3 
Relação gl. brancos/rubros 
Hematoblastes por mm 3 . 

75 0/0 
10,5 grs. 
0,917 

4.098.000 
6 000 
1/683 

147.000 

Fórmula : 
Neutrófilos 
Eosinófílos 
Basófilos. 
Monocitos 
Linfocitos 

0/0 mm.3 

69,34 4.160 
5,00 300 1,00 60 4,33 260 
20,33 1.220 
100,00 6.000 

Alterações citológicas rubras : Anisocitose moderada com macrocitose 
atenuada. Ténue poiquilocitose. Ausência de glóbulos rubros nucleados. 
Fórmula do diâmetro globular : 

micras 
glóbulos 

5,2 6 6.8 7,6 8.4 9,2 10 10,8 
0,8 2,4 5,6 32 36,8 17,6 3,2 1,6 

microcitos . 3,2 °/0 
normocitos . 74,4 °/0 
macrocitos . 22,4 °/o 

Diâmetro globular médio « 8,202 micras. 
Alterações citológicas brancas : Imagem nuclear neutrófila de CookE e 

PONDER: 1/35 (8 bastonetes) 11/39 IH/21,5 1V/4 V/0,5, com 1 °/„ de meta-
mielocitos neutrófilos. Índice nuclear de SABRAZÉS, neutrófilo —196. Fórmula 
do diâmetro neutrófilo : 

microneutròfilos . 1 0/0 
normoheutrófilos. 91,8 0/0 

23,2 52 13,6 7,2 macroneutrófilos. 7,2 0/0 
micras. . 
neutrófilos 

10,8 11,6 12,4 13,2 14 14,8 
1 

Diâmetro médio neutrófilo — 13,166 micras. Imagem nuclear eosinófila 
e índice nuclear (SABRAZÉS e MURATET): 1/5 H/80 Hl/10 IV/5 — 215. Azurofilia 
linfocitária (6/42 = 1/7 = 14,3 0/0). 

Exame sumário da urina de ocasião (23-111-1931): — Levemente urobilí-
nica (0,140), D. 15.-1,0171, sem albumina nem glucose, franca roseinúria 
sem indigúria apreciável, pequeno precipitado urático. 

Dias depois deste exame surge uma afecção febril com início brusco e 
temperatura contínua oscilando entre 38°-38',5 de manhã e 38°,9-39°,l de 
tarde, possivelmente gripal, complicando-se de congestão pulmonar de 
ambas as bases com predomínio ora dum ou doutro lado, desfalecimento 
cardíaco —taquicardia, hipotensão, extra-sistoles — e agravamento da sin
tomatologia digestiva, nomeadamente gástrica — anorexia intensa com 
horror pelos alimentos, náuseas e vómitos mucosos em jejum, obstipação 
tenaz. 

Apresenta-se agora para renovar o exame hematológico (2-VI-1932), já 
em convalescença, apirético, mas muito emagrecido e até emaciado (69 — 
queda de 15,5 quilos em dois meses), profundamente astenisado, com 
depressão física e torpor intelectual, amnésia, sonolência, trémulos quási 
generalisados, em especial nítidos nos membros, sudações abundantes frias, 
palidês amarelada notável dos tegumentos, com descoloração menor das 
mucosas, tom sub-ictérico conjuntival. Hipotensão, taquicardia, e taquipneia 
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dispneica com os movimentos. Criestesias, disestesias e parestesias nos 
membros, mais nas extremidades inferiores, com paresia destes últimos — 
marcha dificultada, arrastada e lenta, quási abolição bilateral dos reflexos 
patelares, mas ausência de dores espontâneas ou à pressão. Anorexia forte 
com náuseas, já sem vómitos, comendo com dificuldade pela plenitude e 
flatulência provocada pelos alimentos. Repugnância pelos alimentos cár
neos, mesmo até pelos caldos de carne. Língua saburrosa, sem ardência. 
Persiste a obstipação, só cedendo a lavagens intestinais. 

Não faz hepatoterapia há quási 6 meses. 
Exame hematológico — N.° 69.695 — às 16 horas de 2-VI-1931. 

Hemoglobina (por cento) . . 
Hemoglobina (em peso). . . 
Valor globular 
Glóbulos rubros por mm3 . . 
Glóbulos brancos por mm3. . 
Relação leuco-rubra . . . . 
Hematoblastes por mm3. . . 

Alterações citológicas rubras ; Anisocitose declarada, com macrocitose 
predominante nítida. Poiquilocitose franca e alguns glóbulos com granula
ção basófilas. Ausência de glóbulos rubros nucleados. Reticulocitos (gra-
nulo-filamentosos) — 0,8 o/o. Fórmula do diâmetro globular: 

micras. . 4A 52 _6_ j>3 7,6 8,4 9,2 10 10,8 11,6 12,4 
glóbulos . 0,5 0,5 2 3 15,5 28 30 11,5 5 2 2 

microcitos, 3 o/o — normocítos, 46,5 o/o — macrocitos, 50,5 o/o. 
Diâmetro globular médio — 8,832 micras. 
Alterações citológicas brancas: Imagem nuclear neutrófila (CookE e 

PONDER). 1/7 (1,6 bastonetes) 11/30,5 111/38,2 IV/17,4 V/4,9 VI/1,4, e 0,3 o / 0 de 
mielo e metamielocítos neutrófilos. índice nuclear neutrófilo (SABRAZÉS) — 285,1. 
Fórmula do diâmetro neutrófilo : 

micras . . . 10,8 11,6 12,4 13,2 14 14,8 15,6 17,2 
neutrófilos. . 2,1 8,3 32,6 31,9 19,5 3,5 1,4 0,7 

microneutrófílos, 2,1 o/o — normoneutrófilos, 92,3 o/o — macroneutrófilos, 5,6 o/o 

Diâmetro neutrófilo médio — 13,030 micras. 
Imagem nuclear e índice eosonófilo de SABRAZÉS e MURATET: 1/12 11/56 

111/24 IV/8 — 228. Bastantes detritos nucleares (37/300). Azurofilia linfoci-
tária (11/123= 1/11,2 = 8,9 o/o). 

Alterações hemáticas: Ureia por litro de sangue = 0,573 gr. - Coleste-
rina por litro de sangue = 0,552 gr. — Coagulação normal rápida (em tubo 
—10'), sem coena. Retractibilidade exagerada. Tempo de sangria normal. 
Soro sanguíneo amarelo ouro (um tanto colémico). 

Exame de urinas — N.o 69.696 — 4-VI-1931 : 

60 o/o 
8,4 grs. 

1,027 
2.921.000 

6.300 
1/464 

110.700 

Fórmula : 
Neutrófilos 
Eosinófilos 
Basófilos. 
Monocitos 
Linfocitos 

o/o mm. 48,0 3.024 
8,33 525 
0,67 42 
2,0 126 41,0 2.583 

100,0 6.300 
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Relações urológicas 0[0 : 

Ac. úrico/ureia = 8,6 

Ureía/R. orgânico = 38,2 

R. min./R. total = 23,2 

Fosfatos/ureia = 9,1 

Enx. ác./ureia = 9,2 

Fosfatos/Enx. ác. = 99,8 

Enx. fenól./EnXj.ác. =20,2 

Enx. neutro/Enx. tot.=25,4 

Urina fortemente urobilínica, de côr vermelhoacastanhada intensa (acajú), 
límpida. Densidade a 15o —1,015, Sem albumina nem pigmentos biliares, vestí

gios de glicose e de ácidos biliares. Indigúria apreciável, forte roseinúria, mode

rada melanoídúría. Exame microscópico do sedimento pequeno — algumas células 
das vias urinárias, alguns leucócitos, filamentos mucosos. 

O doente recomeça então a hepatoterapia fresca, não podendo con

tudo ingerir as 200 gramas, não só por repugnância, mas por intolerância 
gástrica, tomandoa em doses menores e irregulares. Volta um mês de

pois (8VII1931) para repetir o exame hematológico já então um pouco 
melhorado, mas conservando ainda quási toda a sintomatologia, somente 
mais apagada. Aumento de 1,5 quilo apenas no peso (70.5). 

Exame hematológico— n.° 70.032  às 15 horas de 8VII1931. 

por litro por 24 Resumo 
horas urográflco 

Volume de 24 horas. 600 36 
Resíduo orgânico. . 28,750 17,250 35 
Resíduo mineral . . 8,700 5,220 19 
Resíduo total . . . 37,450 22,470 29 
Acides 1,242 0,745 38 
Ureia 10,967 6,580 19 
Acido úrico . . 0,944 0,566 56 
Fosfatos 1,000 0,600 21 
Enxofre mineral . . 0,802 0,481 — 
Enxofre fenólíco . . 0,202 0.121 48 
Enxofre neutro . . 0,343 0,205 29 
Cloretos 4,680 2,808 17 
Urobilina . . . . 1,600 0,960 580 
Enxofre total . . . 1,347 0,828 — 
Enxofre ácido. . . 1,004 0,602 18 

Hemoglobina (por cento) 
Hemoglobina (em peso) . 
Valor globular 
Glóbulos rubros por mm.3 . 
Glóbulos brancos por mm.3 
Relação glob. br./rubros 
Hematoblastes por mm.3 

60 o/o 
8,4 grs. 
0,938 

3.200.000 
7.225 
1/443 
48.000 

Fórmula : 
Neutrófilos 
Eosinófilos 
Basófilos 
Monocitos 
Línfocitos 

o/o mm.5 

52,0 3.757 
11,2 809 
0,8 58 
2,4 173 

33,6 2.428 

100,0 7.225 

Alterações citológicas rubras : Anisocitose macrocitária, leve poiquilo

citose. Glóbulos granuloíilamentosos (reticulocitos) —1,6 ° / 0 — Raros mèga

loblastos (0,4 o / 0 = 2 9 por mm3), um basófilo forte, com 11,6 micras e 
núcleo reticulado. Fórmula do diâmetro globular: 

l n R mícrocitos . 3 o/o 
. '* normocítos . 46 o/o 

8 macrocitos . ,51 o/o 

Diâmetro globular médio —8,800 micras. 
Alterações citológicas brancas: Azurofilia linfocitária ^/84 = 1/21 = 

3,6 o/o). Imagem nuclear neutrófila (CookE e PONDER): 1/18 (4 bastonetes) 

micras. . 4,4 6 6,8 7,6 8,4 9,2 10 
glóbulos . 1 2 3 ■ 13 30 30 13 
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H/36 111/31 IV/12 V/3, sem mielemia. Indice nuclear neutrófilo (SABRAZÉS) 
— 246. Imagem nuclear eosinófila e índice nuclear (SABRAZÉS eMuRATET): 
1/10,7 11/75 111/10,7 IV/3,6— 207,2. Fórmula do diâmetro neutrófilo: 

micras . . 
neutrófilos. 

11,6 
2 

12,4 13,2 14 14,8 
33 34 27 

microneutrófilos . 0 o/o 
normoneutrófilos . 96 o/o 
macroneutrófilos . 4 o/o 

Diâmetro neutrófilo médio — 13,184 micras. 

Depois disto, o doente começando a tolerar melhor a dieta hepática, 
melhora sucessivamente do estado geral, hemático, digestivo e nervoso, 
passando quási um ano sem voltar, aumentando de peso até cerca de 75 
quilos no fim de 1931, mas sem atingir de modo algum um estado hígido 
de remissão perfeita. Donde a onde surgem crises gastro-entéricas, com 
pouca tolerância para o fígado, que por fim abandona no inicio de 1932-

Recaída rápida nos mezes seguintes, com anemia, emmagrecimento 
(72 em III-1932), anorexia, vómitos e diarreia leve, astenia intensa com 
mentalidade depauperada, estado vertiginoso acentuado, fenómenos glos-
síticos. 

Conferência médica em Castelo de Paiva, resolve interromper a medi
cação hepatoterápica e substituí-la por injecções de Hemostra (histidina e 
triptofano) e uso de dispeptina às refeições. Ineficácia absoluta, após 20 
ampolas de Hemostra ; o doente continua a peorar. 

Regresso pois ao regime hepático desde os fins de Abril de 1932, irre-
gularisado por inaptência gástrica, vindo o doente renovar o exame hema
tológico em 19-V-1932, num estado muito semelhante ao da 1." observação, 
mas com estado mental e geral muito decadente e um peso de 67,5 quilos) 
Glossite hunteriana típica — língua avermelhada e lisa sobretudo junto do 
rafe médio (faixa de 1,5 cm. em toda a extensão anterior da língua desde o 
V lingual), zonas inflamatórias exulceradas nos bordos e ponta, com ardor 
lingual. Gengivas e face bocal edemaciadas, vermelhas, em especial um 
pouco para dentro da comissura labial esquerda, local correspondente a um 
dente inferior esquerdo em muito mau estado piorreico. Os outros dentes 
com piorreia e atrofia gengiv«l bastante intensa (o doente não tem querido 
tratá-los, apesar da insistência médica e familiar, pois sabe que a única 
indicação possível, neste caso, era extraí-los, e recusa-se a fazê-lo). Mau 
gosto e hálito fétido. Diarreia moderada de fezes pastosas ou liquidas. 
Sintomas de paresia moderada dos membros inferiores. 

Exame hematológico — N.o 72.223 —às 19 horas de 19-V-1932. 

Hemoglobina (por cento) . 
Hemoglobina (em peso). . 
Valor globular 
Glóbulos rubros por mm,3 . 
Glóbulos brancos por mm.3 

Relação glob. br./rubros . 
Hematoblastes por mm.3 . 

32 o/o 
4,48 grs. 

1,258 
1.288.0CO 

7 380 
1/174 
46 600 

Fórmula : 
Neutrófilos 
Eosinófilos 
Basófilos. 
Monocítos 
Linfocítos 

o/o 
65,5 
4,3 

mm.3 

4,834 
317 

2,2 
28,0 

162 
2.067 

100,0 7.380 

Alterações citológicas rubras: — Forte anisocitose com macrocitose 
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predo ruinante exagerada. Poiquilocitose e pequena policromatofilia. Glóbu
los granulo-filamentosos — (reticulocltos) —1.6 o/o. Bastantes glóbulos ru
bros nucleados do tipo mègaloblástico (1,5 o/o = 111 por mm.3), com diâ
metro variando entre 11,6 e 19.6 micras, metacromatófilos. policromatófilos 
ou basófilos, com núcleo em semi-picnose ou volumoso e reticulado, com 
ou sem granulações basófilas citoplasmáticas. Alguns glóbulos granulosus, 
outros com corpos de HOWELL-JOLLY. Fórmula do diâmetro globular: 

mícras. • M ^ J L M 2A. M. 2$L J ° _ 1 M HA Í M 1 M J i . i M 
glóbulos . 1 2 1 2 12 24 26 18 4 2 2 2 2 2 

microcitos, 4 o/o — normocitos, 38 o/o — macrocitos, 58 o/o. 

Diâmetro globular médio — 9,208 micras. 
Alterações citológicas brancas: Anisocitose e poiquilocitose neutró-

fila, numerosas granulações tóxicas dos neutrófilos. Alguns plèocariocitos 
(PITTALUGA). Imagem nuclear neutrófila (CookE e PONDER): 1/29,75 (13 basto-
netes; 11/32,5 111/21,75 IV/11,5 V/3,25 VI/1,25 e 0,3 o/o de mielo e metamie-
locitos neutrófilos. índice nuclear neutrófilo de Sabrazés — 229,8. Imagem 
e índice nuclear eosinófilo de SABRAZÉS e MURATET: 1/12 11/53,8 111/30,8 
IV/3,4 — 225.6. Azurofilia linfocitária (16/168 - 1/9,5 — í0<5 °/°) e monoci-
tária (3/13 = 1 / 4 , 3 = 2 3 °/o). Monocitos extravagantes (NAEGELI) - (2/13). 
Bastantes detritos nucleares (47/600), nomeadamente linfocitários. 

Exame sumário da urina da ocasião (19-V-1932) : 
Urina urobilinica forte (0,600) com acentuada deposição urática, 

aspecto hemafeico, formidável roseinúria sem apreciável indigúria, ausência 
de albumina ou glicose. 

Depois desta recaida grave, a evolução clínica e terapêutica deste 
caso, já bem longa na sua história, divide-se em duas fases bem distintas. 

Uma l.a fase que vai de Junho de 1932 a Julho de 1933, em que o 
doente melhora francamente, estabilisando-se contudo, sem atingir uma 
remissão notável, num hemograma oscilante entre 2-3 milhões, sem sair 
destes limites, em contínuas alternativas do^seu estado geral e orgânico: — 
com pequenas crises glossíticas, períodos de indisposição gástrica ou 
desarranjos intestinais, com anorexia persistente (muitas vezes 1 só refeição 
ao dia; à noite quando muito, apenas um caldo ou um pouco de salada de 
frutas), peso oscilando entre 60-65 quilos, sem a melhoria anteriormente 
observada, astenia moderada com inaptência para o trabalho, mentalidade 
reduzida e entorpecida, indiferença psíquica, palidês apreciável, urinas 
sempre fortemente urobilínicas. 

Esta fase caracterisa-se também pela introdução na medicação do 
doente, de extractos parenterals de fígado (Hepatrat, Campolon) e extractos 
orais ou injectáveis de estômago (Ventraemon, Mucotrat), já que o fígado 
natural nâo pôde ser mantido com regularidade quer pela repugnância do 
doente, mas em especial pela inaptência digestiva — pois que persistindo 
no seu uso, aparecem a breve trecho náuseas com vómitos, diarreias crí
ticas. Mas ainda se caractérisa porque estas medicações (hepatoterapia 
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fresca, extractos hepáticos, extractos gástricos) são dados em períodos irre
gulares, sem continuidade e sobretudo sem relação com os exames hema
tológicos, que nesta fase parecem ter apenas o valor não só documentário, 
mas indicativo da necessidade de novo período terapêutico activo, período 
este que apenas é mantido por 10-20 dias, seguido de nova interrupção 
que, não guiada pela hematologia, condiciona nas semanas seguintes a 
perda do efeito terapêutico obtido. 

Eis os hemogramas realisados durante esta fase: 

Hemoglobina (por cento). 
Hemoglobina (em peso) . 
Valor globular . . . . 
Glóbulos rubros por mm.3 

Glóbulos brancos por mm.3 

Relação glób. br./rubros. 
Hematoblastes . . . . 

Fórmula : 

Neutrófilos 
Eosinófilos 
Basófilos 
Monocitos 
Linfocitos 

N.o 72.428 N.o 72.807 
13-VI-1932 29-V1I-1932 

62 o/o 51,5 o/o 
8,68 grs. 7,21 grs. 

1,092 1,071 
2.928.000 2.404.000 

7.230 5.460 
1/418 1/440 

116.700 58.100 

o/o mm.3 o/o mm.8 

52,8 3.818 39,0 2.129 
10,6 766 7,67 419 
0,6 43 1,0 55 
4,4 318 2,33 127 

31,6 2.285 50,0 2.730 
100,0 7.230 100,00 5.460 

Hemoglobina (por cento) 
Hemoglobina (em peso) 
Valor globular . . . 
Gl. rubros por mm.3 . 
Gl. brancos por mm3. 
Relação gl. br./rubros 
Hematoblastes . . . 

Fórmula : 

Neutrófilos . 
Eosinófilos . 
Basófilos . . 
Monocitos . 
Linfocitos. . 

N.o 73.356 
5-XI-I932 

61 o/O 
8,54 grs. 

1,079 
2.928.000 

6.000 
1/48S 
33.300 

o/o 

45,0 
5,6 
0,4 
1,8 

47,2 
100,0 

N.o 73 598 
16-XII-I932 

59 o/o 
8,26 grs. 

1,226 
2.406.000 

4.525 
V531 
69.160 

mm.3 

2.700 
336 
24 

108 
2.832 
6.000 

o/o 

53,4 
3,6 
0,9 
1,5 

40,6 
100,0 

N.o 74.734 
24-V-1933 

76 o/o 
10,64 grs. 

1,121 
3.300.000 

4.320 
1/763 
42.000 

2.416 
163 
41 
68 

1.837 

4.525 

o/o 

45,0 
7,0 
1,0 
1,75 

45,25 
100,00 

1.944 
302 
43 
76 

_L_955 
4.320 

N.o 73.122 
24-IX-1932 

63 o/o 
8,82 grs. 
0,971 

3.242000 
6.350* 
1/511 
183.000 

o/o 

56,0 
13,0 

3,5 
27,5 
100,0 

3.556 
826 

222 
1.746 
6.350 

N.o 75.003 
22-VI-1933 

72 o/O 
10,08 grs. 

1,190 
3.024.000 

3.620 
1/835 
73.000 

o/o 

37,7 
2,7 
0,3 
2,0 

57.3 
100,0 

i.8 

3.620 

Alterações citológicas rubras: —Mais ou menos equilibradas nesta 
série de 7 exames : — anisocitose com macrocitose declarada, pequena poi-
quilocitose, raros policromatocitos. Glóbulos grânulo-filamentosos (reticulo-
citos) — normais (sempre menos que 2 0/°) — Presença em quási todos os 
exames de glóbulos rubros nucleados do tipc-mègaloblástico (entre 0,2 0 / ° = 
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14 por mm.3 e 1,5 o /°=101 por mm.3) variando de diâmetro entre 10,8 e 15,6 
micras, orto, meta, policromatófilos ou basófilos, núcleo espesso e picnótico 
ou jovem e reticulado, com ou sem granulações basófilas do protoplasma, 
um ou outro com caracter linfo-histioide ou hemocitoblástico, providos de 
nucleolus vários. Raros glóbulos com corpos de JOLLY. Fórmula do diâmetro 
globular (13-VI-1932). 

Í microcitos . 4,8 o/o 
normocítos . 44,6 o/o 
macrocítos . 50,6 o/o 

Diâmetro globular médio— 8,747 micras. 
Alterações citológicas brancas : — Imagens nucleares neutrófilas (CookE 

e PONDER) e índices nucleares neutrófilos de SABRAZÉS : 

micras . 5,2 6 6,8 7,6 8,4 9,2 10 10,8 11,6 
glóbulos. 1,6 3,2 3,2 11,2 30,2 33 10,4 5,6 1,6 

I II ni IV V VI 
13-VI-1932 32,2 (10 bast.) 39,4 19,3 6,8 1,9 0,4, sem mielemia 202 
29-VII-1932 24 (7 » ) 36 27 10 2 1 , 1 de metam. 233 
24-IX-1932 22 (11 » ) 48 21 8 1 —, sem mielemia 218 
5-XI-1932 15 (4,5 » ) 33 29,5 18,5 4 — , 2 de metam. 263,5 

16-XII-1932 11,8 (5 » ) 25,2 34,1 21,2 5,7 2 , 0,5 de metam. 289,8 
24-V-1933 12 (4 » ) 38 31,5 15 3,5 — , sem mielemia 260 
22-VI-1933 17 (5 » ) 30 31 14 8 — , 2 de metam. 266 

Em quási todos os exames, anisocitose neutrófila, granulações tóxicas 
leucocitárias. Um ou outro plèocariocito (PITTALUGA). 

Imagens e índices nucleares eosinófilos de SABRAZÉS e MURATET: 

I II III IV V 
13-VI-1932 22 66 12 - raros metam, eosinófilos. 190 
29-VII-1932 4,3 26,1 56,6 13 — 278,3 
24-IX-1932 28 64 8 — — raros metam, eosinófilos 180 
5-XI-1932 14,2 42,9 39,3 3,6 — 232,3 

16-XII-1932 8,3 50 33,4 8,3 — 241,7 
24 - V-1933 20,8 62 13,8 2,4 1 raros metam, eosinófilos 200,8 
22-VI-1933 20 50 20 10 — alguns metam, eosinófilos 220 

Azurofilia linfocitária (respectivamente nos 7 exames) — 1.o—(18/158 
— 1/8,8 = 11,4 o/o) — 2.0 (18/150 = 78,3 = 12 o/o) — 3.6' (6/55 «='79,2 = 11 
o/o) — 4 o (20/236 = 1 /11=8 o/o) - 5.0 (7/135 — 1/19 = 5,2 0/0) — 6.0 (36/181 
= 1/5 = 20 0/0)—7.0 (56/172 = 1/3 = 32,5 0/0). Monocitos extravagantes 
(NEAGELI) alguns, em quási todos os exames. 

Exames sumários das urinas da ocasião. 
13-VI-1932 - Urina urobilínica (0,250), sem albumina mas com vestígios 

francos de glucose, moderada indigúria e forte roseinúria. Barrenta por 
uraturia forte, pequenos cristais úricos sedimentados. 

16-XIM932 — Urina urobilínica acentuada (0,400), barrenta por deposi
ção urática, sem albumina nem glucose. Forte roseinúria e melanoidúria, 
pequena indigúria. 
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22-VM933 — Urina muito fortemente urobilínica (1,200), sem albumina 
nem glucose, com forte indigúria, roseinúria e melanoidúria muito acen
tuadas. 

Por fim uma 2.a fase, caracterisada por melhoria mais franca, quási 
remissão completa da anemia, hemograma sempre acima dos 4 milhões, 
aumento de peso acima'dos 70 (o último — 76 em IX-1934), melhor apetite e 
astenia menor, ausência de crises glossíticas, apenas persistindo um estado 
de leve torpor intelectual, com indiferença psíquica e inaptência para o 
trabalho, já pela fatigabilidade como pela astenia cardíaca. 

Houve nesta fase uma afecção intercurrente gripal, antes do exame 
hematológico de 7-XI-1933, que a-pesar-de se acompanhar de adinamia car
díaca de certa gravidade (hipotensão, taquicardia com arritmia extrasistó-
lica), não conseguiu modificar senão levemente o hemograma. 

Esta 2.a fase é ainda caracterisada pela modalidade terapêutica que 
em vez de ser interrompida por períodos largos, é persistente. Alem disto, 
esta fase ganha valor pela introdução da opoterapia gástrica (acidòl-pe-
psina) auxiliar digestiva, corno medicação diária e contínua, de que o pró
prio doente reconhece a utilidade, visto que a sua interrupção ocasiona 
desde logo certo grau de indigestão crescente. E com esta medida simples, 
a tolerância para o figado natural, tantas vezes abandonada ultimamente 
neste doente pela inaptência gástrica, pôde ser retomada, e com ela um 
sentido mais prático de terapêutica anti-anémica. 

Assim o doente desde os últimos exames hematológicos, faz uso de 
125 — 200 gramas de fígado cru 4 vezes por semana, 4 comprimidos diários 
de acidòl-pepsina, e só acidentalmente uma ou outra injecção de extrato 
hepático ou uma ou outra dose de extracto gástrico anti-pernicioso. 

Esta 2.a fase vai desde Julho de 1933 até Setembro de 1934, data da 
última observação feita neste doente. Eis os 4 exames hematológicos, rea-
lisados neste intervalo : 

Hemoglobina (por cento) . 
Hemoglobina (em peso) . 
Valor globular 
Glóbulos rubros por mm3 

Glóbulos brancos por mm3 

Rei. glób. brancos/rubros. 
Hematoblastes por mm8 . 

Fórmula : 

Neutrófilos , 
Eosinófilos 
Basófilos-
Monocitos 
Linfocítos 

N.o 75.588 N.o' fô.034 N.o 77.448 N.o 78.499 
4-IX-I933 7-XI-1933 12 V-1934 12-1X-1934 
83 o/o 85 o/o 99 O/o 98 O/o 

11,62 grs. 11,7 grs. 13,86 grs. 13,72 grs. 
1,038 1,061 1,131 1,096 

4.000.000 4.002.000 4.376.000 4.468.000 
5.940 7.400 8.500 9.700 
1/673 1/540 1/514 1/460 
31.000 129 000 140.000 67.000 

o/o mm3 o/o mm3 °0 mm3 o/o mm3 

50,75 3.015 53,75 3.978 48,25 4.101 47,6 4.617 
8,75 520 8,50 629 19,75 1.679 16,4 1.591 
0,75 44 1,50 111 1,25 106 — — 
2,50 148 4,50 333 5,00 425 2,0 194 

37,25 2.213 31,75 2.349 25,75 2.189 34,0 3.298 

100,00 5.940 100,00 7.400 100,00 8.500 100,0 9.700 
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Alterações citológicas rubras (nesta série de 4 exames) —Moderada 
anisocitose ainda com macrocitose. Um ou outro raro glóbulo rubro nu-
cleado macronormoblástico ou mègaloblástico (2.o e 4.o exame). Raríssimos 
glóbulos com corpo de HOWELL-JOLLY. Glóbulos grânulo-filamentosos (reticu-
locitos) — normais ou levemente aumentados (até 2,4 o/0 no 4.o exame)-
Fórmula do diâmetro globular (Í2-IX-1934): 

micras . 
glóbulos. 

2,8 5,2 6 6,8 7,6 8,4 9,2 10 10,8 microcitos . 3 o/o 
normocitos . 74 o/o 
macrocitos . 23 o/o 1 1 1 3 24 47 18 4 1 

Diâmetro globular médio — 8.276 micras. 
Alterações citológicas brancas. Imagens nucleares neutrófilas (COOKE e 

PONDER) e índices nucleares neutrófilos (SABRAZÉS) : 
I II III IV V VI 

4-IX-1933 18,5(9 baston. ) 38 31 11,5 1 - , sem mielemia 238,5 
7-XI-1933 16 (6,5 » ) 34,5 30 17 2 0,5, sem mielemia 256 
12-V-1934 18 (6 » ) 43 30 7 2 - , 1 de metam. 232 

12-IX-1934 30 (3 » J 41 27 2 - - , 3 de metam. 201 
Imagens e índices nucleares eosinófilos (SABRAZÉS e MURATET) : 

I II III IV 
4-IX-1933 8,6 68,6 20 2,8 — 217 
7-XI-1933 18,7 71,9 9,4 —, 6,2 o / 0 de metam, eosinófilos . 190,7 

12-V-1934 20 60 19 1 — 232 
12-IX-1934 31,5 63,2 5,3 - , 7,9 o / 0 de » » 173,8 

Azurofilia linfocitária — l.o (52/149=1/2,9 = 34,8 o/0)—2.o (32/127= 1/4 
= 25,2 o/o)-3.0 (11/103=1/9,4=10,7 o/0) - 4.o (14/85 =- 1/6 = 16,4 o/oy 

Ausência de apreciável anisocitose ou granulações tóxicas neutrófilas 
ausência de monocitos extravagantes (NAEGELI). 

Exames sumários de urinas da ocasião: 4-IX-1933 -Urobilinúria franca 
(0,250), Densidade a 15.o-l.0241, sem albumina mas glicose vestígios francos 
leve indigúria, forte roseinúria com moderada melanoidúria. 

7-XI-1933 - Forte urobilinúria (0,600), sem albumina, vestígios fran
cos de glucose, fortíssima roseinúria, franca melanoidúria e indigúria ate
nuada. L'rina de aspecto fluorescente. 

12-IX-1934 —Urobilinúria franca (0,250), Densidade a 15.o —1,0197, lím
pida, sem albumina nem glicose. Muito forte roseinúria, indigúria moderada, 
leve melanoidúria. 

Este doente passa pois regularmente, sem recaídas há 3 anos, ne
cessitando contuq|g de tratamento contínuo anti-pernicioso e opoterapia 
digestiva gástrica para a sua muito provável aquilia. A propósito de aquilia 
gástrica, tentei várias vezes propor ao doente a tubagem gástrica post-his-
tamínica, a qu o doente se recusou sempre. 

Agora i antem-se o peso elevado (76 quilos), o estado geral bom, tez 
corada, sem acidentes gastro-intestinais apreciáveis. Apenas mantém um 
péssimo es do dentário por teimosia da parte do doente, sem glossite, um 

http://15.o-l.0241
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estado psíquico um pouco inferiorisado, inaptência para o trabalho, coração 
asténico necessitando de vários tonicardíacos e repouso (o doente já tem 
72 anos), urinas constantemente urobilínicas e indoxilúricas, um hemograma 
a-pesar-de tudo sub normal. Revela ainda por último, um leve estado paré-
tico dos membros inferiores, com diminuição da reflectividade e parestesias, 
marcha levemente arrastada. 

Observação VI-1929 

H. S. A. A. C, 50 anos, casada, doméstica, de Meda, residente no 
Porto. (Clínica dos Profs. Drs. Rocha Pereira e Carlos Ramalhão, e Dr. 
Espregueira Mendes). 

Observação em 12-X-1929 : 

Hipertermia irregular de tipo contínuo, pequena no início (l.a semana 
de Outubro) com exacerbações vesperais, elevando-se depois aos poucos, 
oscilando agora entre 37,5-38,5. Forte astenia. Suores abundantes. Emmagre-
cimento. Anemia acentuada e progressiva, mascarada por tom um tanto 
pigmentado e sub-ictérico dos tegumentos, com acentuação da côr nas pre
gas cutâneas, em especial nas mãos. Mucosas muito descoradas, leve côr 
ictérica conjuntival. Estado vertiginoso frequente, com tonturas e zumbidos, 
leves obnubilações visuais. Algumas cefaleias leves. 

Depressão nervosa intensa, preocupação moral angustiosa. 
Maus dentes, regularmente tratados. Gengivas atróficas. Ardor lingual, 

com zonas de vermelhidão e papilite na ponta e bordos da língua, outras 
de glossite atrófica, despapiladas e lisas, abundância de sulcos profundos 
da mucosa, dolorosas. 

Sintomas gástricos de tipo aquílico. Anorexia muito pronunciada, com 
repugnância pelos alimentos, nomeadamente sólidos e cárneos, digestões 
difíceis com enfarte doloroso, erutações frequentes, náuseas e vómitos ali
mentares muitas vezes. 

Fígado aumentado de volume, excedendo o rebordo costal, doloroso à 
palpação. 

Dores à palpação abdominal, sobretudo ao nível do ceco e colon des
cendente, menores expontâneas. Qargolejo e timpanismo no flanco e 
fossa direitas. Obstipação e diarreia alternadas, esta mais frequente ulti
mamente, com mucosidades, membranas, e por vezes sanguinolentas 
(hemorróidas). 

Palpitações, dispneia de esforço, angústia precordial, dores precordials 
em picada, às vezes irradiando para o hombro e membro superior esquerdo 
até aos dedos. Ruídos cardíacos velados, mitral desdobrado. Pulso pe
queno e taquicárdico, hipotenso. Ausência de sintomatologia pulmonar. 
Adormecimento dos dedos dos pés e mãos, com criestesias e formigueiros. 
Oligúria e urobilinúria. Leves edemas maleolares. 
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Baço impalpável, parecendo normal à palpação. Ausência de hipertro

fias ganglionares. 
Em período de menopausa, donde a onde com perturbações correlativas 

locais e gerais (alguns períodos amenorreicos, outros menorrágicos mode

rados ou prolongados, fogachos, acréscimo dos sintomas de distonia neu

rovegetativa nítidos desta doente). 

Saudável em nova e durante a maior parte da sua vida matrimonial. 
Obstipada antiga. Casada, 5 filhos saudáveis. Heredoluética com duas 

reacções de WASSERMANN, uma em 1926 suspeita, outra em 1929 levemente 
positiva. 

Predomínio de perturbações gastroenterohepáticas. Vivendo fre

quentemente em região palustre do AltoDouro, a doente não refere porém 
o sezonismo nos seus antecedentes. 

Em 1926, intervenção cirúrgica ginecológica por pólipo uterino e, 
desde então, agravamento da obstipação com colite mucomembranosa 
e acentuação da insuficiência gastrohepática, com astenia e bronzeamento 
da pele, motivando estações anuais em Vidago, Caldeias e Gerez. 

Em 1928, durante a sua estada no AltoDouro, surge pela vez primeira 
uma crise aquílica gástrica grave, com intolerância alimentar e digestiva, 
anorexia intensa, depressão orgânica e moral, vómitos muito frequentes ali

mentares, temperatura oscilando entre hipertermia moderada ou hipoter

mia, de que melhorou lentamente, graças ao uso de preparados de suco 
gástrico (dispeptina) e opoterapia biliar. 

Vários exames de urinas estabelecem as alternativas de melhoria e 
peoria a que esteve subordinada nessa altura, marcando com nitidez uma 
atonia de nutrição sintomática de perturbações gastroentéricas acentuadas, 
com repercussão e participação hepática e geral. 

Exames de urinas : 

Vol. 24 horas 
Resíduo orgânico 
Resíduo mineral 

» total 
Acidez total 
Ureia. . . 
Acido úrico 
Fosfatos. . 
Enxofre mineral 

» fenólíco 
» neutro 

Cloretos. . 
Urobilína . . 
Enxofre total . 

» ácido. 

N.° 57.120—12XII1927 N.° 57.298 —311 

R. uro
Litro 24 horas gráfico Litro 24 horas 

— 900 cc. 72 —, 1.540 cc. 
10,81)0 9,720 23 9,650 14,475 
2,950 2,655 13 11,400 17,100 

13,750 12,375 20 21,050 31,575 
0,532 0,478 32 0,160 0,240 
2,045 1,841 7 4,914 5,371 
0,202 0,182 24 0,168 0,252 
0,160 0,144 7 0,050 0,075 
— — — ■ 0,980 1,470 
— —, — 0,079 0,118 
— — — 0,367 0,551 
1,755 1,580 12 8,424 12,636 
0,080 0,072 58 0,080 0,120 
— — — 1,426 2,139 
— — '— 1,059 1,588 

R. uro
gráfico 

120 
37 
85 
55 
16 
20 
36 
3 

66 
106 
102 
97 

65 
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N'.° 5 8 . 9 1 5  4VI1928 N.o 6 0 . 3 2 6 ■18X1928 
Resu Resu

Litro 24 horas mo uro
gráfico Litro 24 horas mo uro

gráfico 

Vol. 24 horas . . . . 1.200 cc. 80 — 1.000 CC. 71 
Resíduo orgânico 13,900 28,680 64 12,800 » 29 
Resíduo mineral 16,250 19,500 81 17,400 » 76 

» total . 40,150 48,180 70 30,200 > 47 
Acidez total' . 0,975 1,170 65 0,621 » 36 
Ureia. . . . 13,773 16,527 53 6,202 » 21 
Acido úrico . 0,336 0,403 44 0,168 » 19 
Fosfatos. . . 1,400 1,680 67 0,680 » 28 
Enxofre mineral 1,161 1,393 — — — 

» fenólico 0,166 0,199 90 — — 
» neutro 0,415 0,498 83 — — 

Cloretos. . . 9,945 11,934 79 11,583 » 82 
Urobilina . . 0,100 0,120 80 0,100 » 71 
Enxofre total . 1,742 2,090 — — — 

» ácido. 1,327 1,592 57 — ' — 
Relações o/o : 12XII1927 311928 4VI1928 18X1928 
Acido úrico/ureia. . 9,9 3,3 2,4 2,8 
Ureia/Res. orgânico . 18,9 51,2 57,3 48,3 
R. mineral/R. total . 21,3 54,2 40,5 58,0 
Fosfatos/ureia . . . 8,3 1,1 10,1 4,7 
Enxofre ácido/ureia . — 21,1 9,6 — 
Fosfatos/enxofre ácido — 4,7 107,6 — 
Enx. fenólico/enx. ácidc — 7,4 12,7 — 
Enx. neutro/enx. total — 26,1 22,6 

Ex. microscópico . . banal banal cristais úricos banal 
Densidade a 15° . . 1,0079 1,0127 1,0189 1,015 
Albumina e glucose . . nulas (Alb.vt.) nulas nulas nulas 
Ac. e pigmentos biliares nulos nulos nulos nulos 
Compostos cetónicos. francos nulos nulos nulos 

nula nula nula nula 
pequena abundante abundante abundante 

moderada abundante moderada abundante 

Durante 1929, o estado da doente, um pouco melhorado do aspecto 
gástroentérico, graças ao uso quási contante de digestivos, colagogos, 
diuréticos, tónicos e mercuriais, agravouse progressivamente, aumentando 
a astenia, palidês e emmagrecimento, até que em Outubro de 1929 acamou 
com hipertermia e a sintomatologia digestiva e geral apontada na obser
vação clínica. 

Evolução: —17X1929 —Estado geral permanece sensivelmente igual. 
A hipertermia que é ainda contínua apresenta algumas oscilações térmicas 
elevadas, com arrepios, sem regularidade quer nos intervalos que as sepa
ram, na duração do acesso, ou no acme a que ascende. No entanto condu
zem a pensar no sezonismo. 

15XI1929 —Apesarda negatividade da pesquiza parasitológica 
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sanguínea, instituiu-se um moderado tratamento quinínico, que em nada 
modificou a temperatura, nem o estado da doente, cuja astenia e anemia 
em especial, peoraram. 

Nestas datas e ainda em 17-XI-1929, fizeram-se esfregaços sanguíneos 
para fórmula leucocitária e hematozoários de LAVERAN, cujos resultados 
foram : 

Leucócitos mm.3 

Ntutrófilos . . 
Eosínófílos. . . 
Basófilos . . , 
Monocítos. . . 
Línfocitos . . . 
Hematozoários . 

17-X-1929 15-XI-1929 17-XM929 

3.600 
56,4 o/o— 2.031 mm.3 52,0 54,49 
2,0 o/o— 72 > 2,3 3,0 
0,4 o/o— 14 » — — 
4,0 o/o— 144 » 5,7 7,08 

37,2o/o — 1.339 » 40,0 35,43 
Ausência Ausência Ausência 

Citologia geral = 17-X-1929 = (temp, da colheita—37o,l)— Forteani-
socitose com bastantes macrocitos. Poiquilocitose franca e acentuada poli-
cromatofilia. Alguns glóbulos rubros nncleados do tipo macro e mègalo-
blástico (0,8 0/0), Bastantes detritos nucleares (8 0/0). 

15-XI-1929 = (Temp, da colheita*=37,°7)= Anisocitose e poiquilo
citose fortes, basofilia e policromatofilia. Macrocitose. Ausência de 
glóbulos nucleados. Detritos nucleares (4,1 0/0)—Imagem nuclear neutrófila 
de A R N E T H = I / 0 « / 7 m/33 iv/40 v/17 vi/3_índice nuclear de SABRAZÉS 
— 376. 

17-XI-1929 —(Temp, de colheita•= 37o,9) = Anisocitose com macro
citose, poiquilocitose e policromatofilia. Ausência de glóbulos nucleados. 
Bastantes detritos nucleares. Imagem nuclear neutrófila de ARNETH = 
'/O n/13 m/35 iv/39 V/10 vi/3 —índice nuclear de SABRAZÉS = 355. 

5-XII-1929 — Repetiu-se neste intervalo a medicação pelo quinino, 
interrompido 8 dias depois 'por novo insucesso. Surgem 2 abcessos no 
membro superior direito provocados por injecções de óleo conforado. O 
agravamento da sintomalogia digestiva — intolerância alimentar com forte 
anorexia, vómitos e diarreia — e volume hepático, associado a estado geral 
profundamente decadente, fazem pensar em infecção tifóide atípica, grave, 
mas a Reacção de WIDAL (T. A. B.) realizada neste mesmo dia foi negativa. 

8-XII-1929 —A astenia e anorexia são extremas, os vómitos frequentes. 
Prostração e indiferença. A temperatura febril reduziu-se bastante nos últi
mos dias, embora a sintomalogia se mantenha. Opilação da face e tegu
mentos em geral, edemas das extremidades. Palidês muito acentuada, 
mucosas intensamente descoradas, com conjuntivas amareladas, forte uro-
bilinúria. Aparição de numerosas manchas purpúricas petéquiais na parede 
abdominal. A prognose é extremamente sombria, quási fatal. 

Fez-se neste dia o exame hematológico completo e com ele a diagnose 
de A. P. de ADDISON-BIERMER, iniciando no dia seguinte a terapêutica 
hepática. Eis o resultado do exame hematológico (8-XII-1929): 



Hemograma : 

Fórmula : o/o mm.3 
Neutrófilos . 52,9 1.164 
Eosinófilos . 2,5 55 
Basófilos. . — — 
Monocítos . 2,5 55 
Linfocítos . 42,1 926 

100,0 2.200 

Ausência de hematozoaríos de LAVERAN. Citologia geral — Anisocitose com 
macrocitose predominante (e bastantes mègalocitos hípercrómicos), poiquilocitose, 
policromasia e basofilia, raros mègaloblástos (0,8 o/o). Algumas células de TííRK 
(1,6 o/o) —Imagem nuclear neutrófíla de ARNETH — 1/0 11/1,5 111/24,6 IV/46,1 
V/15,5 VI/12,3 — índice nuclear de SABRAZÉS—413 — Plaquetopenia. Ausência 
de leucócitos anómalos. 

16-XII-1929 — O estado geral está muito levemente melhorado. Há uma 
semana que iniciou a hepatoterapia fresca e em extractos (5 dias por semana 
200-300 gramas de fígado cru de vitela, raspado nos caldos ou com sumo 
de laranja —2 dias de extracto hepático oral (Hepatrat em pó) nos dias em 
que n3o é fácil arranjar fígado fresco) com 10 unidades de insulina diárias e 
injecções de nuclearsitol. A tolerância tem sido não só perfeita, mas os 
vómitos até aí frequentes, alimentares, suspenderam-se. De resto sintoma
tologia igual. 

23-XII-1929 — Melhoria sensível de todo o estado geral, em especial da 
anorexia e hipertermia. O ardor lingual desapareceu completamente e com 
êle os sinais de glossite. A depressão física e moral é menor. Fenómenos 
digestivos diminuídos, não tendo aparecido mais sinais cutâneos de 
discrasia hemorrágica. Diarreia moderada. 

10-1-1930 —Das temperaturas anteriores apenas persistem uns décimos 
para a tarde. O aspecto somático e psíquico da doente vai progredindo 
para melhor, tolerância gástrica regular, evacuações diárias moldadas. 
Desaparição dos edemas das extremidades e opilação geral. Aumento sen
sível do peso, astenia e palidês bastante atenuadas, conservando as pete-
quias abdominais, que nunca mais se reproduziram. Euforia relativa. Quási 
desaparição do estado vertiginoso acentuado a que esteve sujeita nas últi
mas três semanas, chegando a impedi-la de sentar-se no leito. 

3-II-1930—Remissão sucessiva até há poucos dias, em que tentando 
levantar-se pela primeira vez, foi acometida de elevação térmica súbita e 
irregular com oscilações de tipo quasi intermitente, suores e arrepios, acen
tuação da astenia e mal estar. 

Nestas 4 datas, os exames hematológicos, confirmando e fortificando 
as melhorias clínicas, nomeadamente observadas no decorrer deste útimo 
mez, forneceram os seguintes resultados: 

Hemoglobina (por cento) . . . 
Hemoglobina (em peso). . . . 
Valor globular . . . . . . . 
Glóbulos rubros por mm.3 . . . 
Glóbulos brancos por mm.3 . . 
Relação glóbulos brancos-rubros 

21 o/o 
2,94 grs. 

1,08 
980.000 
2.200 
1/445 
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Hemoglobina (por cento) 
Hemoglobina (em peso) 
Valor g l o b u l a r . . . . 
Glóbulos rub. por mm.3 
Glóbulos bran, por mm.3 
Relação gl. br. /rubros 

Fórmula : 

Neutrófilos 
Eosinófilos 
Basófilos, 
Monocitos 
Linfocitos 

16-X11-1929 

28 0 / ° 
3,92 grm. 

1,594 
877.800 
6.400 
1/2 56 

Io 

o/ 
54,7 

0,25 
9,95 

35,1 
100,00 

3.501 

16 
637 

2.246 

6.400 

23-X1I-1929 10-1-1930 3-11-1930 

37°/o 60 ojo 62 ojo 
5,18 grm. 8,4 grm. 8,68 

1,08 0,98 0,974 
1.720.000 3.056.000 3.180.000 

6.200 4 000 3.100 
1/277 1/764 11.025 

/o mm.3 o/o mm.3 o/o mm.3 

63,00 3.906 45,50 1.820 46,9 1.454 
2.50 155 7,25 290 7,3 226 
0,2 12 — — 0,3 9 
1,8 112 8,25 330 5,0 155 

32,5» 2.015 
6.200 

39,0 
100,00 

1.560 40,4 1.256 
00,00 

2.015 
6.200 

39,0 
100,00 4.000 100,0 3.100 

Citologia geral:Em todos os exames ausência de hematozoário de LA-
VERAN. Alterações sucessivamente decrescentes dos glóbulos rubros — ani-
tocitose com macro e mégalocitose, poiquilocitose, policromatofilia e baso-
filia. Em 16-XII-1929 numerosíssimos glóbulos rubros nucleados (9 o/o) de 
todos os tipos: mégalo, macro e normoblástico, orto, meta, policromatóíilos 
e basófilos e numerosos glóbulos com granulações basófilas. Algumas célu-
las de TuRk (2 o/o) e raras células mieloides neutrófilas (promielocitos). 
Em 23-XII-1929 ainda bastantes glóbulos nucleados de tipos variados 
mégalo e normoblásticos (1,75 o/o) e ainda numerosas hematias granulosas. 

Imagens nucleares neutrófilas de ARNETH e índices nucleares de 
SABRAZÉS. 

I li III IV V VI VII índices 
16-XII-1929 0,7 9,3 38,6 35,4 12 2,6 1,4 363 
23-XII-1929 2 7 28 40 18 5 — 380 
10 -1 - 1930 3 28 44 20 4 1 — 297 
3-II-1930 . 3 21 46 26 4 — — 307 

6-II-1930 — Persiste a peoria, com temperaturas elevadas intermitente
mente. Reaparição da diarreia de fezes moles ou líquidas e escuras (em 
borra de café) de aspecto tendente a admitir a existência de enterorragias. 
Pequena intolerância gástrica. 

Exame de fezes neste dia = fezes difluentes, escuras e esverdeadas. 
Ausência de parasitas ou seus ovos. Reacção de WEBER — muito positiva 
(regime hepático cru mal digerido e por trânsito acelerado ?). 

Repetiu-se o exame de fezes em 15-11-1930, tendo a doente interrom
pido neste intervalo a hepatoterapia crua, substituindo-a pelos extractos 
orais de fígado em pó. = Fezes semi-moles, acastanhadas. Ausência de 
parasitas ou seus ovos. Reacção de WEBER — negativa. 

Depois desta data a doente continuou a peorar, persistindo na substi
tuição do figado natural pelos extractos per os. Exacerbação sucessiva do 
seu estado digestivo e geral. As temperaturas que se mantinham irregulares, 
ora baixas, ora elevadas, numa desordem desanimadora, afectaram a breve 
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trecho um tipo intermitente muito nítido: um dia de apirexia, no dia 
seguinte alguns décimos acima de 37o e ao 3.° dia acesso febril elevando-se 
até 40o e mais, com arrepios intensos e depois sudação profusa, recordando 
plenamente a forma sezonática terçã. Um exame de sangue (PROF. CARLOS 
RAMALHÃO — Hospital Joaquim Urbano) realizado ao segundo acesso típico, 
no ocasião do arrepio e máximo de temperatura revelou o hematozoário de 
Laveran (plasmodium malariae). 

A medicação quinínica imediatamente iniciada, dominou com rapidez 
a temperatura e a doente sentiu renovar-se desde aí a sua melhoria pro
gressiva, com sensação de bem estar, permitindo que abandonasse o leito 
pela primeira vez, depois de quási 6 meses. Exame hematológico em 
29-111-1930 revela bem os benefícios : 

Hemoglobina (por cento) . . . 
Hemoglobina (em peso) . . . . 
Valor globular 
Glóbulos rubros por mm3 . . • 
Glóbulos brancos por mm3. . . 
Relação globular brancos/rubros 

75 o/o 
10,5 grs. 

0,94 
4.000.000 

5.000 
1/800 

Fórmula : o/o 
Neutrófilos . 58,2 
Eosinófilos . 10,0 
Basófilos. . _ 
Monocítos . 6,0 
Linfocitos . 25,8 

100,0 

mm3 
2.910 

500 

300 
1.290 
5.000 

Ausência de hematozoários de LAVERAN. Pequenas alterações cito-rubras, 
mas ainda macrocitose predominante. Imagem nuclear neutrófila de ARNETH 1/6 
LI/34 IH/39 IV/14 V/7 — índice nuclear de SABRAZÉS — 282. Imagem nuclear 
eosinófila —1/8 11/62 HI/26 IV/4 —índice nuclear — 226. 

Até 8-IV-1930, as temperaturas reapareceram, um pouco irregulares, 
mas realisando ainda no total o tipo intermitente, se bem que em grau 
muito menor em relação aos acessos anteriores. Reaparição de alguns sin
tomas de decadência. Um esfregaço colhido neste dia, sob a temperatura 
de 38o,3 para fórmula e hematozoário, revelou : 

Fórmula : . . . , . , . o/o 
Neutrófilos 67,16 
Eosinófilos. , 7,0 
Basófilos — 
Monocitos 7,67 
Linfocitos 18,17 

Pesquiza de hematozoário de LAVERAN — revelou bastantes formas de plas
modium malariae (formas em anel e sobretudo corpos amiboides endoglobulares). 
Citologia geral : pequena anísocitose com macrocitose. Algumas células de TURK. 
Imagem nuclear neutrófila de ARNETH = 1/9 11/42 111/35 IV/13 V/l — índice nu
clear 245. Imagem nuclear eosinófila 1/7,1 11/64,3 111/28,6 — índice nuclear — 221. 

Nova medicação pelo quinino, mais demorada, acompanhada sempre 
da hepatoterapia fresca ou em extractos, foi seguida de abaixamento suces
siva da curva térmica, desaparição lenta dos fenómenos inficiosos e funcio
nais gastro-intestinais, embora entrecortados donde a onde por algum 

4 
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incidente térmico ou digestivo, também influenciado pela evolução de 
4 abcessos provocados por injecções de óleo canforado, que se eternizaram 
pelo depauperamento da doente. 

Mantém sempre a hepatoterapia fresca, ou em extractos à falta da l.a, 
agora de novo com tolerância perfeita, e sem repugnância. As petéquias 
abdominais conservam-se ainda, nitidamente atenuadas, sem aparição 
doutras. 

A regressão foi-se fazendo até ser completa, e o repouso numa estân
cia de águas completaram a sua cura actual. 

Decorreram três anos, durante os quais a doente se sentiu bem, apenas 
incidentado o seu bem estar por algumas perturbações gastro-intestinais. 
Continuou sempre com a hppatoterapia, de início fígado cru, e aos poucos 
modificado para bifes mal passados na dose média de 100-200 gramas por 
dia (5 vezes na semana) ou de longe a longe um pouco de extracto hepático 
em pó. Em meados de 1933, começa a irregularisar e por fim a abandonar 
a dieta hepática. 

Em Setembro de 1933 acama de novo com leve elevação térmica, 
astenia, mal estar, anorexia e evacuações moles ou diarreicas, preocupação 
psíquica angustiosa e reaparição da glossite que até aqui se mantivera 
completamente ausente, sob a forma de zonas de descamaçâo e vermi-
lhidão dolorosa no dorso, bordos e ponta da língua. 

. Exame hemocitológico = N.o 75.751 em 30-JX-1933 : 

Fórmula : o/o mm3 

Neutrófilos . 42,4 2.256 
Eosínófilos . 22,4 1.192 
Basófilos. . — — 
Monocítos . 2,4 127 
Linfocitos . 32,8 1.745 

100,0 5.320 

Ausência de hematozoários de LAVERAN. A repetição da pesquiza 
hematozoárica feita após reactivação, no dia seguinte, foi igualmente nega
tiva. Anisocitose franca, com macrocitose predominante. Reticulocitose 
1 o/o. Glóbulos rubros nucleados (1,6 o/o — 4/250) — 2 do tipo megaloblas
t i c basófilo e de núcleo reticulado — 11,6 e 13,2 micras — 1 macroblasto 
ortocromatófilo de 10,8 micras e um normoblasto metacromatófilo. 

Fórmula do diâmetro globular : 

micras 3,6 4,4 5,2 6 6,8 7,6 8,4 9,2 10 10,8 11,6 12,4 14 14,8 
glóbulos 0,5 1 0,5 1,5 6,5 26 37 20 3 1,5 0,5 1 0,5 0,5 

Microcitos—3,5 o/0 . Normocitos—69,5 o/0 . Macrocitos—27 o/o. Diâmetro 
globular médio—8,332 micras. Imagem nuclear neutrófila de CookE e PONDER: 
1/24 (8 bastonetes) 11/33 111/23 IV/14 V/4 VI/1 VII/1. índice nuclear de SABRA-

Hemoglobina (por cejito) . 
Hemoglobina (em peso) . . 
Valor globular 
Glóbulos rubros por mm3 . 
Glóbulos brancos por mm3 
Relação globular brancos-rubros 
Hematoblastes por mm.3 . . 

79 o/o 
11,06 gr. 

1,099 
3.592.000 

5.320 
1/676 
71.670 
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ZÉS — 248. Imagem nuclear eosinófila e índice nuclear (SABRAZÉS e MURATET): 
1/12 11/64 III/20IV/4-216. 

A hepatoterapia renovada condicionou nova remissão anémica, e até ao 
presente (IV-1935) a doente tem passado bem, apenas com crises tugases 
gastro-intestinais. 

Observação VII-1930 

A. F., 65 anos, casado, proprietário, de Amarante. —(Clínica do Prof. 
Rocha Pereira e Dr. Antero Brochado). 

Observação em 16-1-1930: 

Palidês muito acentuada dos tegumentos e descoloração notável das 
mucosas. 

Forte astenia, com estado vertiginoso quási constante e lipotimias fre
quentes, zumbidos e obnubilações. Emaciação muito pronunciada (51 quilos). 

Febrfcula ligeira habitual (2 a 4 décimos), uma ou outra vez su
bindo a 38. Na ocasião 36,8 (11 h. da manhã). Ausência de arrepios e de suores. 

Alguma tosse, sem expectoração. Rudêsa respiratória e congestão das 
bases à auscultação pulmonar. 

Sons cardíacos enfraquecidos, notando-se um sopro extracardíaco. 
Taquicardia moderada (90) e tensões arteriais (12/7) ao VAQUEZ-LAUBRT, 
humeral esquerda. 

Alimentação de colite nos últimos meses. Apetite muito reduzido. 
Língua esbranquiçada. Ligeiro enfarte com as refeições, mas sem sintoma
tologia dolorosa, quer subjectiva ou objectiva, do epigastro. Obstipação, 
desde que acamou há dois meses, embora as fezes continuem semi-moles ou 
pastQsas, amarelo claras e fétidas. Fígado descido e um pouco aumentado 
com sensibilidade moderada à palpação. 

Antecedentes pessoais apenas denunciam a sífilis, tratada em novo, e 
uma broncopneumonia há 5 anos. Colite antiga. 

Filhos e irmãos regularmente saudáveis, apenas um irmão falecido, já 
de idade, de tuberculose pulmonar. 

Até há seis meses passava menos mal, quando teve em Lisboa um 
esboço de broncopneumonia (?) e, depois disto uma diarreia com cólicas 
durante alguns dias. A decadência deu-se desde aí principalmente, com 
períodos de dieta rigorosa por causa da colite, embora com uma dejecção 
diária pastosa ou líquida até acamar por perda de forças, anoréxico e ane-
miado, há 2 meses. 

Exame quantitativo de urina —N.° 64.874 em 26-XII-1929. - Peso 51,5— 
Idade 65 — Altura 163 cm. — Coeficiente urológico 64. 
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Volume de 24 horas. 
Resíduo orgânico. 
Resíduo mineral 
Resíduo total 
Acides . . 
Ureia. . . 
Ácido úrico 
Fosfatos. . 
Enxofre mineral 
Enxofre fenólico, 

» neutro 
Cloretos. . . 
Urobilina . . 
Enxofre total . 

» ácido. 

por litro por 24 
horas 

Resumo por 24 
horas urográfico 

1750 cc. 122 
16,950 30,510 69 
11,300 20,340 85 

. 28,250 50,850 73 
a l ç a l i n a — 

11,639 20,950 68 
0,302 0,543 61 
0,750 1,350 55 
0,795 1,431 — 

. 0,131 0,235 108 
0,281 0,506 81 
7,020 12,636 86 
0,100 0.180 122 
1,207 2,172 — 
0,926 1,666 59 

Relações op : 

Aci. úri./Ureia = 2,6 

Ureia/Res. org. = 68,8 

Res. min./Res. tot. = 40,0 

Fosf./Ureia = 6,4 

Enx. áci./Ureia = 7,9 

Fosf./Enx. ácido = 80,8 

Enx. fenól./Enx. áci. = 14,1 

Enx, neut./Enx. tot. = 23,3 

Urina amarela, turva, D. a 15 — 1,0149, com vestígios ténues de albu
mina, mas sem glucose nem pigmentos ou sais biliares. Indigúria franca, 
com roseinúria acentuada, sem melanoidúria. Diazotúria negativa. Exame 
microscópico sobre sedimento um tanto abundante, revelou apenas como 
anormalidade, excesso franco de granulações de fosfatos amorfos. 

Exame citológico do sangue —N.o 65.086 em 16-1-1930 às 11 horas: 

Hemoglobina . . . . 
Valor globular . . . , 
Glóbulos rubros . . . 
Glóbulos brarfcos . . . 
Relação brancos-rubros. 

Fórmula : o /o mm.3 
— Neutrófilos . 44,3 1.019 
— Eosinófílos . 1,3 30 

876.000 Basófilos. . — — 
2.300 Monocitos . 3,7 85 
1/381 Linfocitos . 50,7 1.166 

Alterações citológicas rubras : Macrocitose predominante. Anisocitose, 
poiquilocitose e policromasia acentuadas. Alguns glóbulos com granulações 
basófilas. Alguns glóbulos rubros nucleados (2/300 = 0,67 o / 0 = 14,7 mm.3) 
do tipo macronormoblástico ortocromatófilo com núcleo em picnose. 
Fórmula do diâmetro globular : 

micras. . 4,4 6 7,6 9,2 10,8 12,4 
glóbulos . 1 7 25 41 22 4 

Diâmetro globular médio, 9,008 micras. Microcitos —8 o/o. Normo-
citos—25 o/o. Macrocitos—67 o/o. 

Alterações citológicas brancas : Ausência de leucócitos anómalos e de 
mielemia. Imagem nuclear neutrófila de ARNETH: 1/1 II/3 111/25 IV/40 V/19 
VI/10 VII/2. índice nuclear neutrófilo de SABRAZÉS — 411. Imagem e índice 
nuclear eosinófilo: 1/0 11/0 111/100 -300. Alterações hetnáticas: Retractibili-
dade exagerada do coágulo com coena nítida, soro francamente hiperbili-
rubinémico. Reacção de WASSERMANN —absolutamente negativa. índice an-
titrípsico de GROSS-FULD e MEYEK — 40. 
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Logo após esta observação clínica e hematológica, surge uma infecção 
broncopneumónica, que leva o doente, já tão empobrecido de resistência, 
em poucos dias, sem que o diagnóstico de anemia de ADDISON-BIERMER O 
tenha beneficiado em alguma coisa, visto que nem sequer chegou a iniciar 
a hepatoterapia. Visto em 16 de Janeiro, falecia a 21 do mesmo mês. 

Observação VI11-1930 

M. D. L., 59 anos, solteira, doméstica, de Sernache do Bomjardim. 
(Clínica do Prof. Rocha Pereira). 

Observação em 17-111-1930: 

Palidês ntensa dos tegumentos, de tom amarelo alimonado, ausên
cia de côr rósea malar. Descoloração acentuada das mucosas e tom franco 
sub-ictérico conjuntival. 

Forte astenia, com fatigabilidade fácil acompanhada de dispneia de 
esforço, podendo dificilmente conservar-se de pé, não só por fraqueza como 
por dores nos membros inferiores, obrigando-a a sentar-se. Estado verti
ginoso atenuado com obnubilações visuais e leves zumbidos. 

Emmagrecimento aeentuado (51,7 quilos) mas lento, embora progressivo 
(oscilava à volta de 65 quilos há mais de 3 anos), sem emaciação notável 
pois há conservação de certa adiposidade sub-cutânea. Febrícula ligeira (à 
data 37o,4) ignorada. Alguns suores nocturnos. Opilação geral, mais acen
tuada na face e mãos, pequenos edemas maleolares e palpebrals. Ausência 
de sintomatologia dolorosa ou hemorrágica. 

Ruídos cardíacos normais, sem sopros funcionais. Taquicardia apenas 
com os movimentos, pequenas palpitações. Pulso mole e hipotenso. 

Anorexia notável, com repulsa especial pelos alimentos cárneos, e 
ultimamente por quási todos os alimentos, tolerando apenas facilmente a 
alimentação bebida. Regime alimentar habitual de colite (hidrocarbona-
dos em excesso, azotados poucos e bem cosidos, isenção de vegetais, apenas 
frutas cosidas). Língua um pouco saburrosa na parte posterior, limpa à frente, 
pálida e com apreciável diminuição das saliências papilares, sem ser lisa e 
sem zonas inflamatoriais. Refere apenas raro e moderado ardor lingual, e 
quási só com alimentos ácidos ou salgados. Dentes regularmente conserva
dos, sem sinais de piorreia alveolò-dentária, apenas atrofia gengival ate
nuada, mais pronunciada nos dentes posteriores (grandes e pequenos mo
lares.) Pequeno enfarte gástrico, sem vómitos, às vezes flatulência. 
Ausência de sintomas apreciáveis no exame das vísceras abdominais. 
Perturbações diarreicas indolores, frequentes e antigas, intervindo sem cau
sas apreciáveis, com períodos de acalmia, sem chegar a ter fezes moldadas 
ou obstipação. Não há sintomatologia genital. Em menopausa há mais de 10 
anos, isenta de acidentes. Baço normal à percussão. Ausência de hipertro
fias ganglionares. 
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Pequenas disestesias (formigueiros) das extremidades inferiores. 
Algumas dores nas pernas em posição erecta, cedendo logo que se senta. 
Reflexos tendinosos dos membros inferiores normais. Cabelos bastante ra
ros, secos e lisos, grisalhos. 

Desde há três anos que começou a enfraquecer, com emmagrecimento 
moderado e apenas com leves perturbações diarreicas, sempre despre-
sadas. Astenia, emmagrecimento, anorexia e anemia, acentuaram-se com 
progressividade manifesta e rápida em especial nos últimos seis mezes, 
sintomas estes acompanhados de exarcebaçao dos desarranjos intestinais 
diarreicos. Os primeiros edemas datam de um mês. 

Sempre regularmente robusta e saudável, vivendo na aldeia, abasta
damente, sem preocupações, salvo as de dona de casa. Foi sempre nutrida, 
demasiado para a sua altura, não referindo doenças de gravidade especial 
nos antecedentes, nem passado genital. Ausência de hemorragias. Apenas 
se apuram duas infecções intestinais, precedendo de alguns anos o início da 
decadência actual. 

Exame hematológico —N.o 65.691 —às 16 horas de 17-111-1930: 

Hemoglobina (por cento) 
Hemoglobina (em peso) . 
Valor globular . . . . 
Glóbulos rubros por mm3 

Glóbulos brancos por mm3 
Relação leuco-rubra . . 

31 o/o 
4,34 grs. 

1,027 
1.510.000 

2.600 
1/581 

Fórmula : o/o mm3 
Neutrófilos, 65,4 1.700 
Eosinófilos . — — 
Basófilos . . — .—. 
Monocitos . 2,2 57 
Linfocítos. . 32,4 843 

100,0 2.600 

Alterações citológicas rubras: Forte anisocitose e poiquilocitose, pre
domínio macrocitário manifesto e com mègalocitos hipercrómicos, policro-
matofilia moderada. Raros glóbulos rubros nucleados (0,4 o/0) 1 mègalo-
blasto ortocromatófilo e um núcleo livre, picnótico, de normoblasto. 

Alterações citológicas brancas : Imagem nuclear neutrófila (ARNETH) 
1/1 11/15 III/49 IV/27 V/7 VI/1 e ausência de mielemia. índice nuclear neutró
filo (SABRAZÉS) - 327. Plaquetopenia acentuada. Alterações hemáticas : ín
dice antitrípsico (GROSS-FULD e MEYER)--30. Irretractibilidade do coágulo-
Soro levemente colémico. Coagulação normal, tempo de sangria sub
normal. 

Exame sumário da urina da ocasião (17-III-193Ó) — Urina um tanto uro-
bilínica (0.180) sem albumina nem glucose, revelando forte roseinúria sem 
indigúria concomitante apreciável. 

Diagnosticada a Anemia Perniciosa foi instituída a dieta hepática de 
WHIPPLE, na dose inicial de 100 gramas diários, associada a gotas estomá
quicas e injecções de Nuclearsitol. 

Mas se estas 2 últimas indicações foram desde logo iniciadas, outro 
tanto não aconteceu com a hepatoterapia fresca, pois a doente sentia re
pulsa instintiva, mais psíquica do que gástrica, e só depois de muito 
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instada pela família, cedeu, começando-a 13 dias após o exame hemato
lógico (I-IV-1930), sem intolerância digestiva. 

26-V-1930 (17 horas) —Exame hematológico —N.o 66.449: 

Hemoglobina (por cento) . 
Hemoglobina (em peso) . . 
Valor globular 
Glóbulos rubros por mm3 . 
Glóbulos brancos por mm3. 
Relação branco/rubra. . . 

70 o/o 
9,8 grs. 
0,931 

3.760.000 
4.000 
1/940 

Fórmula : o/o mms 

Neutrófilos. 64,0 2.560 
Eosinófilos . 5,25 210 
Basófilos — — 
Monocitos . 4,5 180 
Línfocitos . 26,25 1.050 

100,00 4,000 

Alterações citológicas rubras: Moderada anisocitose, ainda predomi" 
nantemente macrocitária, tenue poiquilocitose. Ausência de glóbulos rubros 
nucleados. 

Alterações citológicas brancas : Raras células de TùRk (0,25 o/0). Ima
gem neutrófila nuclear (ARNLTH): 1/18 U/45 111/31 IV/6. índice nuclear 
neutrófilo (SABRAZÉS) — 225. 

Á data deste 2.o exame hematológico, a doente apresentava sensível 
melhoria clínica; aumente»de peso, mais apetite, menos asténica, as faces 
já rosadas. Fezes ainda moles, mas donde a onde dias de obstipação. Con
tinua a repugnância irreductivel pela dieta hepática que só muito a custo 
suporta, tendo ultimamente comido 150 grs. por dia (5 vezes por semana). 

Na segunda semana de Julho de 1930, a doente já inteiramente bem, 
em remissão completa, de que me não foi possível obter a prova hematoló
gica, retirou-se para Sernache do Bomjardim, onde reside, já com o peso 
de 57,2. A partir desta data abandona em absoluto a dieta hepática, pelo 
nojo que lhe provocava, mas em especial porque se sentia bem, não fazendo 
qualquer outra medicação. 

Em resumo tomou 24 ampolas de Nuclearsitol, um estomáquico em 
gotas, e cerca de 8,5 quilos de fígado de vitela cru. 

Decorrem 2 anos. 
Em Maio de 1932, reaparece a doente com toda a sintomatologia 

anterior. 
A observação em 12-V-1932, revela anorexia forte com repugnância 

sólida especial, a despapilação lingual com leve ardor, a diarreia —como 
perturbações do tracto digestivo. De resto, anemia franca com tegumentos 
de côr amarelada, tom subictérico conjuntival, inaptência somática e niental, 
fatigabilidade forte com dispneia de esforço, leve estado vertiginoso, opi-
lação facial sem edemas. Estado nutritivo regular (55,5 quilos) apezar de te-
emmagrecido bastante, mas conservando aspecto de boa distribuição adiposa. 

Ausência de dores ou outra sintomatologia visceral, além da apontada. 
Tendo engordado bastante, em benefício progressivo do estado geral após 
o seu regresso à aldeia em 1930, começou novamente a declinar num depau-
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peramento igualmente progressivo, um ano depois, a partir do outono 
de 1931. 

12-V-1932 — (10 horas) —Exame hematológico —N.o 72.161: 

Hemoglobina (por cento) . . . 
Hemoglobina (em peso) . . . . 
Valor globular . . . . . . . 
Glóbulos rubros por mm3. . 
Glóbulos brancos por mm.3. . . 
Relação glóbulos brancos/rubros. 
Hematoblastes por mm,3. . . . 

46 o/o 
6,44 grs. 

1,248 
1.844.000 

2.940 
1/627 

103.300 

Fórmula : o/o mm.3 
Neutrófilos. 60,8 1.788" 
Eosinófilos . 0,8 23 
Basófilos 0,4 12 
Monocítos . 0,8 23 
Linfocitos . 37,2 1.094 

100,0 2.940 
Alterações citológicas rubras : Forte anisocitose com micro e macroci-

tose, esta última em manifesto predomínio. Fórmula do diâmetro globular: 

micras . 2 2,8 3,6 4,4 5,2 6 6,8 7,6 8,4 9,2 10 10,8 11,6 12,4 l g j 14,8 
glóbulos 1 0,5 1 1,5 3 5,5 10 26,5 23 13,5 6,5 4 2 T Õ ^ W 

Microcitos, 12,5 o/o — normocitos, 59,5 o/o — macrocitos, 28 o/o. 
Diâmetro globular médio—8,068 micras. 
Ausência de glóbulos rubros nucleados. Glóbulos granulo-filamentosos 

(retiçulocitos) = 0.2 o/o. Um glóbulo de 9,6 micras com granulações basófilas 
e corpo de CABOT. 

Alterações citológicas brancas: Anisocitose* poiquilocitose neutrófilas 
acentuadas, com numerosas granulações tóxicas (97 o/o). Fórmula do diâ
metro neutrófilo : 

micras . . . 10,8 11,6 12,4 13,2 14,0 14,8 15,6 16,4 17,2 
neutrófilos . . 0,8 5,4 8 25,4 20,8 23,4 11,4 4 0,8 

Diâmetro neutrófilo médio = 14,005. Microneutrófilos — 0,8 o/o, nor-
moneutrófilos — 49,6 o/o, macroneutrófilos—49,6 o/o. Alguns poiquilocitos 
neutrófilos (20,4 x 10,8; 20,4 x 15,6; 18,8 x 11,6 micras etc.) Imagem nuclear 
neutrófila (COOKE e PONDER). 1/50 (numerosos bastonetes) 11/34 HI/12,6 IV/1,7 
V/1,7 e ausência de mielemia. índice nuclear neutrófilo (SABRAZÉS) —171,1. 
Azurofilia linfocitária (10/93 —1/9,3= 10,7 o/o). 

Alterações hemáticas: Soro sanguíneo francamente colémico, pequena 
retractibilidade do coágulo, tempo de sangria um pouco alongado (8'), coa
gulação normal. Reacção de WASSERMANN—negativa (ténues impedimentos 
no soro natural). índice antitrípsico 55. Ureia sanguínea 0,388 grs. por litro. 
Cloretos sanguíneos (directo) 6,735 grs. por litro. 

Exame sumário da urina da ocasião (12-V-1932): 
Urina urobilínica franca (0,280), com ténues vestígios de albumina e 

vestígios de reducção de glucose, pequena indigúria, moderada melanoi-
dúria e forte roseinúria. 

Em 23-V-1932 (exame hematológico) a doente conservava o mesmo 
estado. Sinal do laço (RUMPFEL-LEEDE) levemente positivo, por aparição abaixo 
do cotovelo comprimido de pequenas petéquias punctiformes. Neste inter
valo de 11 dias, iniciou injecções de Nuclearsitol e o regime de fígado de 
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vitela cru, irregularmente seguido pela repugnância com que a doente o 
encara. Das 100 gramas de fígado que devia tomar como dose inicial, 
apenas conseguiu aproveitar 5-6 doses de 50 gramas, porque as restantes, 
quer por vómitos náuseosos ou recusa da doente, não poderam conservar-se. 

Em vista disto ïoi-lhe instituído extracto hepático em pó (Hepatrat) 
durante alguns dias, em dose correspondente a 100 e depois a 200 de fígado 
natural, até que se manifestou melhor tolerância gástrica e psíquica da 
doente, renovando a hepatoterapia fresca com 100 gramas diários, aumen
tando progressivamente para 200 gramas, e abandonando o extracto hepático. 

Em 19-V-1932 (exame hematológico) a doente revela apenas melhoria 
parcial limitada. Persiste a astenia e palidês anteriores, apetite levemente 
beneficiado com certo agrado já pelo regime mixto e por alguns alimentos 
que até aqui não consentia, atenuação dos fenómenos diarreicos — fezes ora 
moldadas por tendência obstipante, ora pastosas, em períodos alternados 
de leves desarranjos intestinais. Tem-se conservado quási sempre no leito. 
O aumento de peso foi apenas de 1 quilo (56,5 quilos). 

Nestas 2 datas fizeram-se exames hematológicos confirmando a quási 
inalterabilidade da sintomatolagia clínica da doente, neste intervalo de 5 
semanas, e a prova de secreção gástrica post-histamínica, revelando boa 
secreção clorídrica gástrica. 

Hemoglobina (por cento) . 
Hemoglobina (em peso) . 
Valor globular. . . . . 
Glóbulos rubros por mm.3. 
Glóbulos brancos por mm.3 

Relação gl. brancos-rubros 
Hematoblastes . . . . 

Fórmula : 

Neutrófilos 
Eosinófilos 
Basófilos 
Monocitos . . . . . . 
Linfocítos 

N.° 72 248 - à s 11 h. N.o 72.483 - à s 10 h. 
de 23-V-1932 de 19-VI-1932 

4 6 % 5 0 % 
6,44 grs. 7 grs. 

1,231 1,231 
1.868.000 2.030.000 

3.015 4.940 
1/621 1/410 
66.700 163.300 

lo mm.' / o mm.3 

48,9 1.475 60,6 2.994 
1,8 54 6,9 341 
— — 0,3 15 
2,1 63 2,1 103 

47,2 1.423 30,1 1.487 
100,0 3.015 100,0 4.940 

23-V-1932 — Alterações citológicas rubras : — Anisocitose forte com 
micro e macrocitose, esta última em predomínio. Leve poiquilocitose. Gló
bulos granulo-filamentosos (reticulocitos) = 9,7 o/0 . Glóbulos rubros nuclea-
dos (2,1 o/o) todos do tipo mègaloblástico e macronormoblástico, de proto-
plasma orto ou metacromatófilo (apenas um policromatófilo), de núcleo 
espesso e picnótico único (1 com núcleo duplo, outro além do núcleo com 2 
corpos de JOLLY). Diâmetro destes glóbulos nucleados (11,6—12,4—12,4 x 8,4 
— 10,8 x 7,6 — 11,6 - 12,4 x 10,8 — 12,4 x 7,6 micras). 

Alterações citológicas brancas: — Anisocitose e poiquilocitose neutró-
fila, com granulações tóxicas numerosas (96 o/0) Imagem nuclear neutro-
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fila (CookE e PONDER): 1/40,6 (bastantes bastonetes) ÏI/39,8 Hl/14,1 IV/4,9 
V/0 Vl/0,6. Pequena mielemia (0,6 o/o) de mieloblastos e promielocitos, 
0,6 o/o de mielocitos e alguns metamielocitos neutrófilos. índice nuclear 
neutrófilo (SABRAZÉS) —185,2. Algumas células de TùRk (0,6 o/o). Azurofilia 
linfocitária (8/157 = 1/19,6 = 5,1 o/0). Detritos nucleares (6,9 o/o) sobretudo 
de linfocitos. Fórmula do diâmetro neutrófilo : 

micras. . 1^8 11,6 12,4 13,2 14 14,8 15,6 
neutrófilos. 2 3 31 29 25 8 2 

Diâmetro neutrófilo médio = 13,232 micras. Microneutrófilos — 2 o/0 , 
Normoneutrófilos—88 o/o, Macroneutrófilos - 10 o/o. Diâmetro de alguns 
poiquilocitos neutrófilos (18,8X10) (2 de 17,2X10) (2 de 15,6X10) (3 de 
17,2 x 12,4) micras, etc. 

19-VI-1932 — Alterações citológicas rubras: — Forte anisocitose com 
micro e macrocitose, predominando esta. Leve poiquilocitose. Fórmula do 
diâmetro globular: 

micras . J^8 4A^ 5^ _ 6 _ J5$ J^ J M _ 9 ^ _10_ 103 11̂ 6 124 U 2 
glóbulos. 1 1 2 4 6 12 14 32 15 8 2 2 1 

Diâmetro globular médio — 8,832 micras. Microcitos — 8 o/o, Normo-
citos—32 o/o. Macrocitos—60 o/o. Glóbulos rubros nucleados (3 o/o), um 
megaloblasto basófilo de 12,4 micras. Glóbulos granulo-íilamentosos (reti-
culocitos) — 1,7 o/o. 

Alterações citológicas brancas: — Pequena anisocitose e poiquilocitose 
neutrófila, raros neutrófilos com granulações tóxicas. Imagem nuclear neu-
trófila (CookE e PONDER): 1/53 (16,5 bastonetes) 11/34,5 III/10 IV/2,5 e ausên
cia de mielemia. índice nuclear neutrófilo (SABRAZÉS)— 162. Imagem nuclear 
eosinófila (SABRAZÉS e MURATET) : 1/25 11/66 III/7 IV/2 e 9 o / 0 de metamielo
citos eosinófilos, 2 o / 0 de mielocitos eosinófilos. índice nuclear eosinófilo: 
186. Fórmula do diâmetro neutrófilo: 

10 10,8.11,6 12,4 J3,2 U 14,8 15,6 micras. 
1 5 8 33 26 17 7 3 neutrófilos. 

Diâmetro neutrófilo médio, 12,984 micras. — Microneutrófilos — 6 o/o, 
Normoneutrófilos—84 o/0—Macroneutrófilos—10 o/0 . Azurofilia linfocitária, 
(27/100 =1/3,7 = 27 o/o). 

Alterações hemáticas: —Soro levemente colémico. Pequena retractibi-
lidade do coágulo. Ureia por litro de sangue «= 0,366 grs. 

Exames sumários de urinas da ocasião. 23-V-1932 —. Urina um tanto 
urobilínica (0,200) sem albumina nem glucose, roseinúria e indigúria acen
tuadas. 19-VI-1932. Urina pálida, hipourobilinica (0,070) sem glucose nem 
albumina, nem excesso de compostos indoxílicos. 

Prova de secreção gástrica post-histamínica : — (Injecção subcutânea 
de 1 miligrama de cloridrato de histamina ROCHE, após extracção do suco 
gástrico em jejum — sondagem de EINHORN): 

» 
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Antes — jejum ll2 h. após injecção 1 h. após injecção 11|2 h após injecção 
Volumes . 

Caracteres 

Cl H livre 
Acides tot. 

14,5 c. c. 
Um tanto viscoso, 
translúcido, com 

sedimento 
0,063 gr. o/o 
0,072 gr. o/o 

36 c. c. 
Aquoso, menos 
mucoso, mais 
transparente 
0,410 gr. o/o 
0.420 gr. o/o 

12 c. c. 
Aquoso e côr le
vemente acasta
nhada (sangue) 
0,274 gr. o/o 
0,292 gr. o/o 

6,5 c. c, 
Aquoso e mais 

acastanhado (san
gue) 

0,301 gr. o/o 
0,320 gr. o/o 

Dados estes resultados clínicos e hematológicos, a medicação opote-
rápica hepática foi intensificada para 250 gramas por dia e reforçada com 
15 gramas aproximadamente de medula óssea fresca de boi, por dia. 

Desde então começou francamente a melhorar. Peso em l-VII-1932, 
58,5 quilos. 

Em 28-VII-1932 (exame hematológico) —Peso 60. Apetite muito melho
rado, sem enfarte, língua já coberta de enduto branco e regularmente papi-
lada. Tom rosado da pele e mucosas, astenia quási desaparecida, sem can
saço com os serviços domésticos, aos quais se dedica já sem dificuldade. 
Fezes já moldadas, por vezes semi-moles, ausência de perturbações diar-
reicas. O sinal do laço volta ,a ser levemente positivo. 

Em l-XI-1932 (exame hematológico) —Vai retirar-se de novo para a 
sua terra natal, já perfeitamente restabelecida e sem sintomatologia clínica. 
Peso 66,7. E' instada para que persista no regime hepático, embora com 
moderação. Persiste a repugnância pelo figado cru, bem como por bifes mal 
passados. 

Em resumo, neste intervalo de 6 meses que gastou até remissão com
pleta da sua l.a recaída anémipa, tomou 24 injecções de Nuclearsitol, cerca 
de 24 quilos de fígado e um pouco mais que 1,7 quilos de medula óssea crua 
de boi, além de um pouco de extracto hepático oral em pó. 

Eis o resultado dos dois exames hematológicos realizados nestas 2 
datas : 

28-VII-1932 l-XI-1932 

Hemoglobina (por cento) . 
Hemoglobina (em peso) 
Valor globular 
Glóbulos rubros por mm.'. 
Glóbulos brancos por mm.3 

Relação gl. br./rubros . . 
Hematoblastes . . . . 

Fórmula : 

Neutrófilos , 
Eosinófilos . 
Basófilos. . 
Monocitos . 
Linfocitos 

69 o/o 
9,66 gr. 
0,928 

3.716.000 
5.520 
1/673 
87.000 

o/o 

61,2 
9,2 

3,6 
26,0 

100,0 

3.378 
508 

199 
1.435 
5.520 

90 o/o 
12,6 grs. 
0,880 

5.110.000 
12.800 
1/400 

177.000 

o/o 

62,0 
15,5 
0,25 
6,75 

15,5 
100.00 

mm. 
7.936 
1.984 

32 
864 

1.984 
12.800 

28-VII-1932 —Alterações citológicas rubras : — Franca anisocitose com 



Lx 

macrocitose predominante. Pequena poiquilocitose. Ausência de glóbulos 
rubros nucleados. Glóbulos granulo-filamentosos (reticulocitos)—1,3 o/0 . 
Fórmula do diâmetro globular : 

micras. . 5,2 6 6,8 7,6 8,4 9,2 10 10,8 11,6 
glóbulos . 0,5 2,5 8 19 33 26,5 8 2 0,5 

Diâmetro globular médio — 8,448 micras. Microcitos — 3 o/0 . Normo-
citos —60 o/o. Macrocitos — 37o/o. 

Alterações citológicas brancas: —Imagem nuclear neutrófila (COOKE e 
PONDER): 1/57 (28 bastonetes) H/34 III/8 IV/1, e 2 o/o de metamielocitos, 
0,7 mielocitos neutrófilos. índice nuclear neutrófilo (SABRAZÉS)—153. Imagem 
nuclear eosinófila (SABRAZÉS e MURATET): 1/24 H/68 HI/8 e 5 o / 0 de metamie
locitos eosinófilos. índice nuclear eosinófilo —184. Azurofilia linfocitária 
(31/114 = 1/3,6 = 27,2 o/o). 

Alterações hemáticas : —Moderada retractibilidade do coágulo. Tempo 
de sangria e coagulação normais. Soro muito levemente colémico. 

Exame sumário da urina da ocasião (28-VII-1932) — Pálida, D a 15o — 
1,0058, hipourobilínica (0,085), sem albumina mas com vestígios ténues de 
glicose, franca indigúria sem roseinúria. 

l-XI-1932 - Alterações citológicas rubras : — Ausência de alterações 
cito-rubras, salvo ténue macrocitose residual. Fórmula do diâmetro glo
bular : 

micras . 6 6,8 7,6 8,4 9,2 10 
glóbulos . 1 11 ~54 22 Î1 T~ 

Diâmetro globular médio—7,872 micras. Microcitos—1 o/0 . Normo-
citos —87 o/o. Macrocitos — 12 o/ 0 . 

Alterações citológicas brancas : — Imagem nuclear neutrófila (COOKE e 
PONDER): 1/67 (41 bastonetes) H/30 III/3 e 7 o / 0 de metamielocitos neu
trófilos, índice nuclear neutrófilo (SABRAZÉS) — 136. Imagem nuclear eosinó
fila (SABRAZÉS e MURATET): 1/24 11/71 IH/5 e 2 o/o de metamielocitos 
eosinófilos. índice nuclear eosinófilo —181. Azurofilia linfocitária (18/62 = 
1/3,4 = 29 o/o) e monocitária (13/27-1 /2 ,1 = 48,1 o/0). Raros detritos 
nucleares (3 o/0). 

Alterações hemáticas :—Soro sanguíneo de aspecto normal, não colé
mico. Boa retractibilidade e coagulabilidade. 

Exame sumário da urina da ocasião (l-XI-1932) — Límpida e de tom 
amarelo citrino normal, sem elementos anormais (albumina, glicose, ou 
compostos indoxílicos])— D 15—1,0119. 

Decorre mais 1 ano e me io . . . 
E em Março de 1934, vem a doente com 2.a recaida anémica e a repe

tição monótona da sintomatologia já descrita : Anorexia, palidês, emmagre-
cimento e astenia progressivas. Leve dispneia de esforço, inaptência, 
dejecções moles com leve obstipação, pequena opilação geral, nomeada
mente na face ; pequeno ardor lingual e leve despapilação, sem camada 
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saburrosa, de aspecto um tanto polido e liso. Dentes bem conservados, 
atrofia gengival. Peso 54 quilos, suculência e conservação de adiposidade 
cutânea. Ausência de dores ou hemorragias. Sinal do laço negativo. Exame 
do sistema nervoso nada revela, salvo leves disestesias das extremidades, 
e estado vertiginoso atenuado. 

Conservada até Outubro de 1933, foi desde ai que começou a deca
dência. Desde Novembro de 1932 que não voltou a ingerir fígado, e nem 
mesmo tentou ensaià-lo, vendo-se em estado semelhante ao que já por 2 
vezes a atingiu, e tendo sobretudo apreciado o benefício total a que a con
duziu outras tantas vezes. 

Recomeçou em 10 de Março de 1934 o regime de MINOT e MuRPHy, 
com 125 grs. que foi progressivamente aumentando até 250 grs. por dia 
(5 a 6 vezes por semana), acompanhado de injecções de Nucleinol e um 
pouco de estricnina em gotas. 

A-pezar-da repulsa sistemática pela dieta, não houve desta vez into
lerância gástrica. 

A remissão completa fez-se em 4 meses, com desaparição sucessiva 
da sintomatologia, sem acidentes, e numa continuidade melhor, quando 
comparada com o período inicial da l.a recaída. 

O peso de 54 quilos, passou sucessivamente por 55,2 (17-111), 58,5 
(31-111) e 60,9 em 26-VI-1934. Em princípios de Julho de 1934, retirou-se para 
Sernache do Bomjardim, uma vez mais em completo restabelecimento. 

Tomou neste intervalo de 4 meses perto de 17 quilos de fígado cru de 
vitela e 24 ampolas de Nucleinol, além de um pouco de estricnina no 
início. 

Os exames hematológicos realisados em 10, 17 e 31-111-1934, e o último 
dias antes do regresso à aldeia (26-VI-1934), marcam como a remissão 
clínica, a marcha progressivamente decrescente do processo pernicioso 
anémico: 

Hemoglobina (por cento). 
Hemoglobina (em peso) . 
Valor globular . . . . 
Glóbulos rubros por mm.3 

Glóbulos brancos por mm3 

Relação leuco-rubra . . 
Hematoblastes . . . . 

Fórmula : 

Neutrófilos 
Eosinófilos. . . . . . . 
Basófilos . . . . . . . 
Monocitos 
Linfocitos 

N.o 76.946 N.o 77.009 N." 77.108 N.o 77824 
10-111-1934 17-111-1934 31-111-1934 26-V1-1934 

48,5 o/o 50,5 o/o 62 o/o 80 O/o 
6,83 grs. 7,07 grs. 8,68 grs. 11,2 grs. 

1,233 1,077 1,110 0,875 
1.966.000 2.344.000 2.702.000 4.582.000 

1.700 6.740 7.140 8.530 
1/1.156 1/347 1/378 1/537 
65.000 92.000 342.000 127.000 

o/o mm3 o/o mm3 o/o mm3 o/o mm3 

48,0 816 67,2 4.530 72,6 5.184 41,5 3.540 
0,75 13 0,8 54 3,2 228 22,0 1.877 
— — — — 0,8 57 1,0 85 
0,5 8 6,0 404 3,6 257 3,8 324 

50,75 863 26,0 1.752 19,8 1.414 31,7 2.704 
100,00 1.700 100,0 6.740 100,0 7.140 100,0 8.530 
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10-111-1934 Alterações citológicass rubras—Forte anisocitose, nomea
damente macrocitária. Moderada poiquilocitose. Glóbulos granulo-filamen-
tosos (reticulocitos) < 0,1 o/o Glóbulos rubros nucleados (1,25 /.)—do tipo 
mégalo e macronormoblástico, orto, meta e policromatófilos, quási todos de 
núcleo espesso e picnótico, único (1 com núcleo trilobado, outro com nú
cleo jovem reticulado), quási todos com granulações basófilas protoplasmá-
ticas, medindo desde 10,8 a 13,2 micras, com uma média de 11,867 micras, 
e núcleos medindo entre 4,4 e 7,6 micras, com uma média de 5,920 micras. 
Alguns raros glóbulos com granulações basófilas espessas. 

Alterações citológicas brancas:—Anisocitose e poiquilocitose neutró-
fila acentuada, numerosos neutrófilos com granulações tóxicas (68 o/o), 
distribuição cromatínica nuclear irregular, alguns com espinhas nucleares. 
Imagem nuclear neutrófila de CookE e PONDER 1/50 (25 bastonestes) H/27,5 
111/17 IV/4 V/1,5 e ausência de mielemia. índice nuclear neutrófilo (SABRAZÉS) 
—179,5. Azurofilia linfocitária (49/203=1/4,14—24,1 o/0). Bastantes detritos 
nucleares (9,75 o/o) sobretudo linfocitários. 

Alterações hemáticas: — Soro sanguíneo nitidamente bilirubinémico. 
Retractibilidade exagerada do coágulo. 

Exame sumário da urina da ocasião (10-111-1934): —Urina fortemente 
urobilínica (urobilinúria pura) (0,750) sem albumina nem glicose, mas com 
forte exagero de compostos indoxilúricos: indigúria, melanoidúria e 
roseinúria. 

17-111-1934 — Alterações citológicas rubras: — Anisocitose forte com 
macrocitose predominante. Pequena poiquilocitose, sobretudo ovais ou 
alongados, leve meta e policromasia. Bastantes glóbulos rubros granulosos. 
Glóbulos rubros com corpos de JOLLY (0,6 o/0)i Glóbulos rubros granulo-fila-
mentosos (reticulocitos) — 9,2 o/o. Numerosos glóbulos rubros nucleados 
(5 o/o) de tipo predominante mégalo (2,4 o/0) e macronormoblástico (2 o/o) 
orto, meta, policromatófilos, e alguns gigantoblastos (0,6 o/0) basófilos do 
tipo linfoide ou hemocitoblástico, com núcleo volumoso e finamente reticu
lado, provido de vários nucléolos. Variação de diâmetro entre 10,8 e 17,2 
micras, com diâmetro médio de 13,2 micras, variações do diâmetro nuclear 
entre 5,2 e 11,6 micras. Fórmula do diâmetro globular: 

micr. 4,4 5,2 6 6,8 7,6 8,4 9,2 10 10,811,6 12,4 13,2 14 14,8 15,6 
glób. 1 1 2 2 8 20 28 18 9 4 3 1 1 1 1 

Diâmetro globular médio —9,400 micras. Microcitos—4 o/o, Normo-
citos —30 o/o. Macrocitos — 66 o/o. 

Alterações citológicas brancas :—Menores alterações tóxico-neutrófilas 
(anisocitose e poiquilocitose, granulações tóxicas). Imagem nuclear neutro-
fila (CookE e PONDER). 1/34,3 (11 bastonetes) 11/34,3 111/19,7 IV/7 V/3,7 VI/1 e 
2,3 o/o promielocitos, 2 o/o mielocitos e 3 o/ 0 metamielocitos neutró
filos, índice nuclear neutrófilo (SABRAZÉS)—214,5. Algumas células de RIEDER, 
Azurofilia linfocitária (22/130=1/5,91 16,9 o/o) e monocitária (16/30). Ima
gem nuclear eosinófila (SABRAZÉS e MURATET) — 1/8 H/52 111/32 IV/8 e 8 o/o 
de metamielocitos eosinófilos. índice nuclear eosinófilo—240. 



DCHI 

Exame sumário da urina da ocasião (17-111-1934): Urina urobilínica 
franca (0,300), avermelhada e barrenta (fortemente uráticá), sem albumina 
nem glucose, fortíssima roseinúria, forte indigúria e moderada melanoidúria, 
deposição de cristais úricos no dia seguinte. 

31-111-1934—Alterações citológicas rubras:—Anisocitose e macrocitose 
predominante. Pequena poiquilocitose e policromasia. Bastantes glóbulos 
rubros com granulações. Glóbulos granulo-filamentosos (reticulocitos)= 
9,5 o/o. Glóbulos rubros nucleados (0,2 o/0)—Mègaloblasto do tipo linfuide 
ou hemocitoblástico de 14 micras, com forte basofilia, núcleo de 10 micras 
reticulado e com nucleolus. Fórmula do diâmetro globular: 

micras. . . 4;4_ 52_ _ 6 _ 6 ^ 7 ^ 8A_ 9̂ 2_ J 0 ^ 108 1L6 
glóbulos . . 2 1 3 2 14 21 33 14 " 9 1 

Diâmetro globular médio - 8,808 micras. Microcitos —6 o/o. Noimoci-
tos — 37 o/o. Macrocitos — 57 o/o. 

Alterações citológicas brancas : Pequena anisocitose neutrófila. Raros 
plèocariocitos de PITTALUGA (1 de tipo IV com 16,8 micras). Imagem nuclear 
neuirófila (COOKE e PONDER). 1/67,5 (23,5 bastonetes) 11/24 III/6.5IV/1,25 V/0,5 
VI/0,25 com 2,25 o/o metamielocitos e 0,5 o/o mielocitos neutrófilos. índice 
nuclear neutrófilo (SABRAZÉS) —144. Azurofilia linfocitária (9/99 = 1/11 = 
9,1 o/o) e monocitária (4/18 = 1/4,5 = 22,2 o/o). Raros detritos nucleares 
(2,8 o/o). Imagem nuclear eosinófila —1/18 H/74 III/8 e metamielocitos eo-
sinófilos. índice nuclear eosinófilo —190. 

Exame sumário da urina de ocasião (31-111-1930). Levemente urobilí
nica (0,150). D. 15o —1,0117, sem albumina nem glucose, com abundante in
digúria e leve roseinúria. 

26-VI-1934 — Alterações citológicas rubras: —Leve anisocitose, mode
radamente macrocitária, com tenue poiquilocitose. Ausência de glóbulos 
rubros nucleados. Fórmula do diâmetro globular: 

micras . . . 6 6,8 7,6 8,4 9,2 10 
glóbulos. . . 1 3 32 40 20 4 

Diâmetro globular médio —8,290 micras (microcitos — 1 o/o, normo-
citos — 75 o/o, macrocitos — 24 o/o). 

Alterações citológicos brancas: — Imagem nuclear neutrófila (COOKE e 
PONDER). 1/60 (23 bastonetes) H/29 IH/9 IV/2 com 7 o / 0 de metamielocitos 
neutrófilos. índice nuclear neutrófilo (SABRAZÉS)—153. Bastantes detritos 
nucleares (13 o/0). Azurofilia linfocitária (19/190 =1/10 = 10 o/o) e monoci
tária (8/23 = 1/3,48 = 27,8 o/0). Imagem nuclear eosinófila (SABRAZÉS e Mu-
RATET): 1/35 11/62 III/3 com 11 o/o de metamielocitos neutrófilos. índice nu
clear eosinófilo —168. 

Alterações hemáticas : — Coagulação e retractibilidade normais. Soro 
de aspecto normal, não colémico. 

Exame sumário da urina da ocasião (26-VI-1934). Urina de tom normal, 
urobilina (0,120), D. 15 — 1,0102, límpida, sem albumina nem glicose, indi
gúria franca, ténue roseinúria. 
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Observação I ft —1930 

J. A., 48 anos, comerciante, de Valença do Minho, residente no Porto 
(Clinica do Dr. Araújo Teixeira). 

Observação em 30-V-1930: 

Astenia moderadamente progressiva, emmagrecimento muito leve — 
peso 68,75, ultimamente sem grandes oscilações, cansaço fácil, com sensação 
de fadiga permanente. Apirexia habitual. 

Fácies acabrunhado e pálido. Descoloração das mucosas. 
Anorexia moderada, caprichosa, com leve desgosto pelos alimentos, 

especialmente carnes. Lingua limpa, sem indícios de glossite. Enfarte com 
as refeições, atonia gástrica revelada por digestões demoradas e difíceis, 
sem dôr ou azia, flatulência e náuseas, sem vómitos. Abdomen flácido, bem 
deprimivel. Diarreia frequente nestes últimos meses, de 2 a 3 dejecções 
liquidas ou semi-moles, indolores. 

Fígado e baço normais à percussão e palpação. 
Exame radiológico digestivo com sinais de ptose abdominal, nomeada

mente do transverso e ângulo eólico direito. De resto, aerofagia e aerocolia, 
estômago um pouco alongado, dilatado e hipotónico. 

Aparelho respiratório normal quer ao exame clínico como radiológico. 
Ruidos cardíacos ensurdecidos, leve bradicardia habitual, tensões arte

riais 11/7 ao VAQUEZ-LAUBRY, humeral direita. 
Manifestações psíquicas mentais acusadas. Temperamento preocupado 

e depressivo, com crises repetidamente frequentes de excitação e irritação. 
Zumbidos e hiperacusia alucinatória. Qualquer ruido o enerva, manifestando 
que o seu maior desejo seria viver só e isolado dos ruidos, pela excitação 
que lhe produzem. Diminuição notável do sentido genésico. 

Gerente duma casa comercial com muito movimento, trabalha em 
excesso, inquietando-se demasiadamente com as mais leves dificuldades, 
alimentando-se irregularmente. 

Dispéptico de longa data (há mais de 20 anos) com crises de aerofagia 
e sem horário de refeições, associadamente com perturbações psíquicas de 
tipo neurasténico. Desde há 9-10 anos, fadiga progressiva revelando-se nos 
menores esforços. A história da doença dilue-se, como se vê, no passado 
digestivo e psíquico do paciente, contudo foi nestes últimos seis meses que 
a quebra se acentuou, e nomeadamente com a aparição da diarreia há 
4 meses. 

Gripe pneumónica em 1928. Não contraiu doenças venéreas nem há 
suspeitas de heredo-lués (Reacção de WASSERMANN absolutamente negativa. 
N.o 34.846 em Janeiro de 1922). 

Pais falecidos de velhice depois dos 80 anos. Casado por 2 vêses. Da 
primeira esposa um aborto e 4 filhos vivos, considerados heredo-sifílíticos 
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(por parte da mai ?). Do segundo matrimónio 2 filhos, falecidos de meses, 
com meningite e difteria. , 

Exame hemocitológico — N.° 66.503 —às 12 horas de 30V1930: 

Hemoglobina (por cento) . 
Hemoglobina (em peso) . . 
Valor globular . . . ,..'■, 
Glóbulos rubros por ma. ' . 
Glóbulos brancos por mm.3 

Relação leucorubra . . . 

7 5 % Fórmula : °l mm,' 
10,5 gr. Neutrófilos . 53,10 1.912 
1,465 Eosinófilos . 3,15 113 

2.560.000 Basófilos. . — 
3.600 Monocitos . 5,65 203 
1/711 Linfocitos . 38,10 1372 

100,0 3.600 

Alterações citológicas rubras: Macrocitose predominante. Anisocitose 
acentuada, poiquilocitose e policromatofilia pequenas. Ausência de glóbulos 
rubros nucleados. Fórmula do diâmetro globular : 

5,2 6 6,8 7,6 8,4 9,2 10 10,8 11,6 12,4 13,2 mícras 
1 3 3 6 10 31 27 11 5 1 2 glóbulos 

Diâmetro globular médio — 9,446 micras. Microcitos —4 o/0 . Normo

citos —19 o/o. Macrocitos — 77 o/0 . 
Alterações citológicas brancas : Anisocitose e poiquilocitose brancas. 

Plaquetopenia. Ausência de mielemia ou de leucócitos anómalos. Imagem 
nuclear neutrófila de ARNETH: 1/2 11/20 M/42 IV/29 V/5 VI/2. índice nuclear 
de SABRAZÉS 321. Fórmula do diâmetro neutrófilo: 

3,8 11,6 12,4 13,2 14 14,8 15,6 16,4 17,2 18 micras 
1 4 9 16 22 24 14 5 3 2 neutrófilos 

Diâmetro médio neutrófilo — 14,112 micras. Microneutrófilos — 5 o/o; 
normoneutrófilos — 47 o/0; macroneutrófilos — 48 o/0 . Diâmetros médios neu

trófilos segundo a segmentação nuclear : 1 — 12,4; II —13,44; III — 13,867; 
IV —14,607 ;V—15,44; VI —17,2 micras. Imagem e índice nuclear eosi

nófilo de SABRAZÉS e MURATET: 1/0 H/50 111/37,5 IV/12,5262,5. 
Exame sumário da urina da ocasião (30V1930). Urina um tanto uro

bilínica, sem elementos anormais (albumina e glucose), mas com forte 
excesso de indican (mais indigúria que roseinúria, melanoidúria nula). 

Esclarecido o caso clínico com os resultados hematológicos, logo nos 
primeiros dias de Junho de 1930, o doente iniciou a hepatoterapia fresca, 
começando por 25 gramas de fígado de vitela cru que aumentou rapida

mente até 200 gramas e de Julho em diante 300 grs. por dia (embora com 
interrução às segundas e sextasfeiras de cada semana, por impossibili

dade de obtenção de fígado fresco), bem tolerado sob a forma raspada, 
acompanhando os caldos. Associadamente 10 unidades diárias de insulina. 
Porte de cinta abdominal apropriada à sua ptose. 

Em 10VI1930, quasi no início da sua dieta hepática, realisouse um 
exame de fezes —N.o 66.634: Fezes líquidas, descoradas, amareladas, com 

S 
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gôtas oleosas volumosas (de clister?^ e reacção ácida. O exame microscó
pio revelou numerosíssimos cristais de ácidos gordos, bastantes granula
ções gordas (emulsão), com gôtas e massas amorfas de gordura amarelada, 
fibras musculares mal digeridas. O exame parasitológico, negativo ao exame 
directo, revelou após prova de enriquecimento, raros ovos de ascaris lum-
bricoides (60 por gr. de fezes) e alguns de tricocéfalo triquiuro (200 por gr. 
de fezes). Prova de coloração normal, digestão hidrocarbonada regular, 
prova de fermentações negativa com persistência de reacção ácida. Con
clusão : Esteatorreia com despresivel helmintíase. 

Observação em 2-VIIM930: (2 meses e 4 dias após o l.o exame): 
Sente-se um tanto melhor do estado geral, menos asténico sobretudo, 

com atenuação da sintomatologia gástrica e extinção da diarreia que passou 
a 1-2 dejecções diárias, pastosas, indolores e voluntárias, com diminuição 
notável da flatulência gástrica e entero-cólica. 

Não houve melhoria de peso — em pesagens semanais oscilações entre 
68-69 quilos. Contudo os tegumentos e nomeadamente as mucosas estão 
agora muito melhor coradas. Quanto ao estado psíquico, permanece o mesmo. 

A urina da ocasião, de côr e a*specto normal, além de não revelar ele
mentos anormais, já não denuncia indoxilúria, quer indigúrica ou roseinúrica. 

O benefício foi especialmente do hemograma : 
Exame hemocitológico — N.o 67.133 às 15 h. de 2-VIII-1930: 

Hemoglobina (por cento) 
Hemoglobina (em peso) 
Valor globular . . . 
Glóbulos rubros . . . 
Glóbulos brancos . . . 
Relação brancos/rubros 
Hematoblastes . . . . 

8 7 % 
12,18 grs. 

1,054 
4.126.000 

7.950 
1/518 

490.000 

Fórmula : o/ /o mm.3 

Neutrófilos . 70,4 5.597 
Eosinófilos . 5,8 461 
Basófilos. . 1,4 111 
Monocitos . 3,0 239 
Línfocitos . 19,4 1.542 

100,0 7.950 

Alterações citológicas rubras : Macrocitose predominante. Anisocitose 
moderada. Ausência de outras alterações e de glóbulos rubros nucleados. 
Fórmula do diâmetro globular : 

6 6,8 7,6 8,4 9,2 10 10,8 11,6 micras 
1 2 9 18 38 23 8 1 glóbulos 

Diâmetro globular médio—9,114 micras. Microcitos —1 o/o. Normo-
citos — 29 o/o. Macrocitos — 70 o/o. 

Alterações citológicas brancas: Anisocitose branca. Ausência de mie-
lemia. Bastantes detritos nucleares (7,6 o/o). Raras células de TíiRk (0,4 o/o). 
Imagem nuclear neutrófila de ARNETH: 1/11 11/41 IH/39 IV/8 V/ l . índice 
nuclear neutrófilo de SABRAZÉS — 246. Fórmula do diâmetro neutrófilo: 

10,8 11,6 12,4 13,2 14,0 14,8 15,6 16,4 17,2 micras 
1 5 14 21 21 22 12 3 1 neutrófilos 

Diâmetro neutrófilo médio, 13,928 micras. Microneutrófilos — 6 o/o. 
Normoneutrófilos — 56 o/o. Macroneutrófilos—38 o/o. Médias dos diâmetros 
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neutrófilos segundo a segmentação nuclear : — I — 12,691 ; II —13,405; III — 
14,493 ; IV —15,156 micras. Imagem nuclear eosinófila de SABRAZÉS e 
MURATET. 1/6,9 11/79,3 111/13,8. índice nuclear eosinófilo de SABRAZÉS e 
MURATET, 206,9. Diâmetro eosinófilo médio (variações entre 11,6 e 16,4 
micras) 14,317 micras. Diâmetro eosinófilo médio segundo a segmentação 
nuclear: 1—12,8; II —13,861 ; III —14,2 micras. Imagem nuclear basófila: 
1/28,6 — 11/42,9 — 111/28,5. índice nuclear basófilo, 199,8. Diâmetro basófilo 
médio (variações entre 10,8 e 14 micras): 12,057 micras. Diâmetros basó
filos médios segundo a segmentação nuclear: I—11,6; II —11,867; III — 
12,8 micras. 

Observação ^ —1930 

J. A. S. P.—36 anos, casada, doméstica, de Guimarães. (Clínica do 
Dr. Gilberto Pereira). 

Em 4 de Junho de 1930, entrou no Laboratório do Prof. AGUIAR, sob 
o número 66.569 uma urina para análise quantitativa que ofereceu os seguin
tes dados: . 

Peso, 46 - Idade, 36 — Altura, 155 cm. — Coeficiente urológico, 55. 

Volume de 24 horas 
Resíduo orgânico 

» mineral 
» total 

Acides . . 
Ureia . . 
Acido úrico 
Fosfatos. . 
Enxofre mineral 

» fenólico 
» neutro 

Cloretos. .- . 
Urobilina . . 
Enxofre total . 

» ácido. 

por litro 

15,330 
1,920 

17,250 
0,532 
6,350 
0,605 
0,390 
0,774 
0,193 
0,284 
0,878 
0,150 
1,251 
0,967 

por 24 
horas 

1.100 CC 
16,863 
2,112 

18,975 
0,585 
6,985 
0,665 
0,429 
0,851 
0,212 
0,312 
0,965 
0,165 
1,376 
1,063 

Resumo 
urográfico 

87 
44 
2 
32 
37 
26 
87 
20 

113 
58 
7 

130 
44 

Relações urológicas o[0 

Úrico/ureia =9,5 

Ureia/R. orgânico =41,5 

R. mineral/R. total =11,2 

Fosfatos/ureia =6,1 

Enx. ácido/ureia =-15,0 

Fosfatos/Enx. ácido = 40,3 

Enx. fenólico/E. ácido=l9,9 

Enx. neutro/E. tot. =22,7 

Urina amarelo-avermelhada (levemente urobilínica), transparente e de 
pequena densidade (D. a 15 = 1,0079). Albumina, glicose, pigmentos e áci
dos biliares nulos. Indigúria muito abundante. Roseinúria forte. Melanoi-
dúria nula. Diazotúria moderada. Côr avermelhada com o percloreto de 
ferro (em uso de salicilatos). Exame microscópico do, sedimento : celular 
uro-genital habitual. 

Em face dos resultados e nomeadamente pelas múltiplas discrasias 
nutritivas, gastro-entéricas e hepáticas, referiu-se ao clinico assistente a 
possível necessidade dum exame hemocitológico. 
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Em 12 de Junho de 1930, apareceu a doente para este exame e simul
taneamente eis algumas notas de observação clínica : 

Apirexia habitual, mas ultimamente elevação moderada irregular não 
atingindo 38, uns dias por outros. Astenia, inaptência e emaciação pro
gressivas. Leves edemas maleolares, cansaço fácil com dispneia, pequeno 
estado vertiginoso, não se podendo manter de pé ou caminhar sem mani
festar sinais de fadiga e tonturas. Ausência total de dores ou de sintomato
logia especial salvo a apontada, a hematopoiética e a digestiva: 

Palidês acentuada da pele um tanto encoberta pelo tom geral franca
mente bronzeado dos tegumentos, mas bem visível nas mucosas, nomeada
mente nas conjuntivas, onde se nota ainda coloração subictérica. 

Anorexia constante e acentuada, digestões gástricas difíceis com eru-
ctações e afrontamento após as refeições, alguns vómitos alimentares. 

Fígado parecendo um pouco reduzido de volume. Diarreia de fezes 
moles ou semi-líquidas, variável de intensidade. 

Amenorreia há três meses, preocupando-a, motivo pelo qual recor
reu a conselhos médicos. 

Casada, sem filhos nem abortos. Não refere nada de notável nos ante
cedentes, dizendo ter sido sempre saudável, até que há pouco mais de um 
ano começou a anemiar-se progressivamente, com apetite reduzido e as 
perturbações digestivas apontadas que por não serem dolorosas, não moti
varam consulta médica. Menstruações habitualmente regulares, excede-
ram-se até tomar feição menorrágica franca, há perto de meio ano, enfra-
quecendo-a um tanto mais, mas foi sobretudo depois da amenorreia, com 
que está obsecada, que a decadência se tem manifestado com maior 
intensidade. 

Exame hemocitológico - N.o 66.659 —às 11 »fá h. de 12-VI-1930: 

Hemoglobina (em peso) . 
Hemoglobina (por cento) 
Valor globular . . . . 
Glóbulos rubros . . . 
Glóbulos brancos . . . 
Relação brancos/rubros 

4,62 grs. 
33 o/o 

1,044 
1.580.000 

4.900 
1/322 

Fórmula : o/o 
Neutrófilos . 68,4 
Eosinófilos . 2,4 
Basófilos. . — 
Monocitos . 5,6 
Linfocitos . "23,6 

mm3 

3.352 
118 

274 
1.156 

Alterações citológicas rubras : — Macrocitose predominante. Forte ani-
socitose. Poiquilocitose e pequena policromatofilia. Bastantes glóbulos 
rubros nucleados (23/700 = 3,3 o/o = 163 mm.») do tipo megaloblastic 
basófilo, outros do tipo macronormoblástico, orto, meta e policromatófilo 
em diferentes períodos de elaboração nuclear (no total variando entre 9,2 e 
16,4 micras, os mais numerosos entre 10,8 e 13,2 micras). Um dos mègalo-
blastos (16,4 micras) em divisão mitótica e outro (policromatófilo de 14,8 
micras) com núcleo trilobado picnótico e algumas granulações de origem 
nuclear. Fórmula do diâmetro globular: 

5,2 6 6,8 7,6 8,4 9,2 10 10,8 11,6 12,4 13,2 14 14,8 micras 
3 5 6 7 11 19 17 14 7 5 3 2 1 glóbulos 
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Diâmetro globular médio—9,536 micras. Microcitos — 8 o/o. Normo-
citos — 24 o/o. Macrocitos — 68 o/o. 

Alterações citológicas brancas : —Pequena anisocitose e poiquiloci-
tose branca. Ausência de mielemia ou de outros leucócitos anómalos. 
Entre os monocitos (28/500) só um de núcleo fortemente chanfrado. Alguns 
plèocariocitos de PITTALUGA (a'ém dos apontados no quadro da fórmula do 
diâmetro neutrófilo, 5 células do tipo segmentado VII com 14 a 16,4 micras)-
Imagem nuclear neutrófila de ARNETH : 1/3 11/17 111/43 IV/25 V/9 VI/3, 
índice nuclear de SABRAZÉS — 329. Fórmula do diâmetro neutrófilo: 

10 10,8 11,6 12,4 13,2 14 14,8 15,6 micras 
2 10 14 20 . 27 19 6 2 neutrófilos 

Média do diâmetro neutrófilo 12, 808 micras. Microneutrófilos—12 o/ 0 . 
Normoneutrófilos - 80 o/0 . Macroneutrófilos — 8 o/o. Médias dos diâmetros 
neutrófilos segundo a segmentação nuclear: 1 — 10,8. II—11,435. III—12,66 
IV—13,04. V —14,178. VI—14,8 micras. Imagem e índice nuclear eosinó-
filo de SABRAZÉS e MURATET: 1/3,1 11/53,1 111/40,7 IV/3,1 - 243,8. Média do 
diâmetro eosinófilo (diâmetro variando entre 10,8 e 16,4 micras): 13,12 
micras. Microeosinófilos — 5 °/0 . Normoeosinófilos—75 °/0 . Macroeosinófilos 
— 20 % . — Média do diâmetro eosinófilo segundo a segmentação nuclear : 
I — 10,8 — II —13,52 — III -13 ,2 — IV —14,8 micras. 

Alterações hemáticas—Reacção de WASSERMANN—Negativa (4/12 impe
dimentos no soro natural). Coagulabilidade normal, com retractibilidade 
exagerada e coena extensa, soro francamente colémico. 

Exame sumário da urina da ocasião : Urobilinúria moderada, ausência 
de albumina, vestígios de glucose, clorúria normal (9,945 grs. por litro), 
forte excesso de produtos indólicos (indigúria e roseinúria). 

Na ocasião de exame de urinas de 4-VI-1930, embora não estivesse a 
regime descloretado a alimentação era pequena, com excesso de bebidas e 
simultaneamente diarreia franca, vómitos alimentares, não no próprio dia 
da colheita, mas nas vésperas. 

Nunca mais tendo visto esta doente, soube depois pelo clínico assis
tente que ela recusara qualquer terapêutica e nomeadamente a hepatote-
rapia fresca e, depois duma medicação tónica geral e alguns conselhos 
alimentares, logo que socegada a crise abdominal gastro-entero-hepática 
com que apareceu, se retirou de Guimarães para uma propriedade que 
possue em pleno campo, onde se conserva em estado de equilíbrio, afas
tada de qualquer médico, fazendo apenas o repouso e um regime alimentar 
mixto, mantendo-se assim aparentemente num estado de remissão (até que 
que ponto?) ou pelo menos em estacionamento geral e hematopoiético, 
durante dois anos e meio depois destes exames. 
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Observação ft 1-1930 

V. C." G., 60 anos, casado, negociante, de naturalidade espanhola 
residente no Porto.—(Clínica do Dr. Martins Barbosa). 

Observação em 4-VH-1930: 

Apirexia habitual. Palidês muito notável dos tegumentos, com côr 
amarelo-alimonada clara, e mucosas muito descoradas, conjuntivas leve
mente sub-ictéricas. 

Bastante magro desde sempre, com acentuação do emmagrecimento 
nos últimos meses. Emaciação franca, salientando as partes ósseas, sem 
hidropisia tecidular geral. 

Astenia progressiva e forte, mal podendo suster-se em pé. Estado ver
tiginoso moderado, com náuseas e tonturas, obnubilações. 

Anorexia com repugnância pelas comidas, enfarte digestivo, com náu
seas e flatulência, sem vómitos. Leve ardor lingual, zonas avermelhadas de 
superfície irregular, afectando sobretudo os bordos da língua e parte ante
rior do dorso lingual, de tom eritematoso vivo, contrastando com a palidês 
geral da língua. Sem enduto saburroso branco. Dentes descarnados, em 
mau estado. 

Diarreia profusa, de 4 a 6 dejecções por dia, desde há mais de um ano, 
de fezes amarelo claras, líquidas, raras vezes pastosas, indolores, e as mais 
das vezes matutinas e post-prandiais. 

Ausência total de dores, mesmo ao exame objectivo, ausência de sin
tomatologia hemorrágica. 

Bronquite de tipo asmático, sem sarridos pulmonares, apenas esclerose 
de tipo enfisematoso moderado, com crises repetidas de dispneia, ultima
mente quási nulas. 

Pequena tosse e expectoração insignificante, apenas mucosa. 
Sem palpitações ou outra subjectividade cardíaca. Taquicardia. Edemas 

maleolares, para a tarde, cedendo com o repouso no leito. 
Insensibilidade e entorpecimento dos dedos, em especial da mão 

esquerda e nomeadamente do indicador, médio e polegar. Leves disestesias 
das extremidades dos membros inferiores, com criestesias, diminuição dos 
reflexos rotulianos e aquilianos. 

Alopecia total da superfície geral tegumentar. 

Casado, seis filhos, todos falecidos em criança, até um máximo de 9 
anos, de meningite, garrotilho, enterites. Ausência de venéreos ou de sífilis 
conhecida. Residente em Portugal há 45 anos. 

Bronquite de tipo asmático (essencial?) desde novo, motivando esta
ções anuais em Entre-os-Rios, onde sempre lhe sobrevinha uma entero-
-colite diarreica que melhorava em seguida do regresso ao Porto. Desde a 
última vez que lá esteve em 1929, iniciou-se uma colite disentérica que 
nunca mais o abandonou, enfraquecendo-o desde aí contínua e progressiva-
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rtiente, com reducçâo dia a dia da cór, apetite è peso, embora melhorando 
sensivelmente das crises asmáticas dispneicas, que não voltaram a repe-
tir-se depois que está assim a astenisar-se. Várias baciloscopias, nunca reve
laram o bacilo de Koch. 

Exame hematológico — N.° 66.866 —às 19 horas de 4-VIM930: 

Hemoglobina (em peso) , . 
Hemoglobina (por cento) 
Valor globular 
Glóbulos rubros por mm.3 . 
Glóbulos brancos por mm.3 
Relação leuco-rubra . . , 

5,6 grs. Fórmula : 
40 o/o Neutrófilos 
1,219 Eosinófilos 

1.640.000 Basófilos 
3.400 Monocitos 
1/482 Linfocitos 

o/o mm.1 

25,6 870 
6,4 218 
0,6 20 
4,2 143 

63,2 2.149 
100,0 3.400 

Alterações citológicas rubras : — Macrocitose predominante. Forte ani-
socitose, moderada poiquilocitose e pequena policromatofilia. Alguns gló
bulos com granulações basófilas. Glóbulos rubros nucleados (1 o/o = 34 por 
mm.3), todos do tipo mègaloblástico e macronormoblástico, variando entre 
13,2 e 17,2 micras, 2 deles com núcleo multilobado. Fórmula do diâmetro 
globular: 

micras. . _ 5 ^ _ 6 _ J ^ Tfi^ 8A_ 90_ J0^ 10^ 1 U 12̂ 4 J 4 _ 15,6 
glóbulos . 1 2 5 6 13 18 29 12 10 2 1 1 

Diâmetro globular médio —9,604 micras. Microcitos—3 o/0 . Normoci-
tos —24 o/o. Macrocitos —73 o/0 . 

Alterações citológicas brancas: — Anisocitose e poiquilocitose branca. 
Raras células de TURK (0,4 o/o). Imagem nuclear neutrófila de ARNETH : 1/2 
11/24 111/36 IV/27 V/9 VI/2 e 0,6 o/o de metamielocitos neutrófilos. índice 
nuclear neutrófilo (SABRAZÉS) 323. Fórmula do diâmetro neutrófilo: 

micras . . 9,2 
neutrófilos. 1 

10 10,8 11,6 12,4 13,2 14 
1 3 5 7 18 24 

14,8 15,6 16,4 17,2 19,6 
19 12 6 3 1 

Diâmetro neutrófilo médio: 14,080 micras. Microneutrófilos — 5 o/o, 
normoneutrófilos — 54 o/o, macroneutrófilos—41 o/o. Diâmetros médios neu
trófilos segundo a segmentação nuclear: 1 — 10,4; II —12,6; III— 13,933; 
IV —15,096 ; V — 15,422 ; VI —18 micras. Imagem nuclear eosinófila e Índice 
nuclear de SABRAZÉS e MURATET: 1/0 11/21,9 IH/59,3 IV/18,8 — índice: 296,9. 
Diâmetro eosinófilo médio 13,92 micras (variações entre 10,8 e 15,6 micras). 
Plaquetopenia. 

Exame sumária da urina da ocasião — Urina francamente urobilínica, 
límpida, sem glucose mas com vestígios ténues de albumina, fortíssima 
indigúria, melanoidúria e roseinúria acentuadas. 

Confirmadas as suspeitas de Anemia Perniciosa, o doente iniciou pou
cos dias depois a medicação com dieta hepática natural, comendo desde 
então 250 gramas de fígado cru de vitela por dia, tolerando-o muito bem, 
sem repugnância, cortado em grandes pedaços, mal passados. Além da 
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hepatoterapia îez uso até 28-VII-1930 de Hemostyí e Xarope de Hemo
globina. 

Nova observação em 8-VIII-1930 — (1 mês e 4 dias após o l.o exame) 
revelou a seguinte sintomatologia : 

Face, orelhas e mãos já rosadas. O doente sente-se mais forte, a ano
rexia desapareceu e com ela os sintomas de glossite e atonia gástrica. 
Aumento sensível do peso — de 51 em Junho, passou agora a 56 quilos. 
A diarreia atenuou-se bastante, constando de 1-2 dejecções pastosas diárias, 
donde a onde uns dias de obstipação e outro de 3-4 dejecções moles. Edemas 
maleolares persistem, mas muito reduzidos. Os sintomas parestésicos dos 
membros diminuíram alguma coisa. Agravamento sensível da bronquite 
asmática, sem sarridos pulmonares, mas com tiragem respiratória prolon
gada, sibilante e dispneica, e alguns acessos quintosos de tosse, sintomas que 
há perto de 2 anos já o não encomodavam. Raras tonturas. 

Exame hemocitológico, n.° 67.181 — às 15 horas de 8-VIII-1930: 

Hemoglobina (em peso) . . 
Hemoglobina (por cento) . 
Valor globular . . . . , 
Glóbulos rubros por mm.3 . 
Glóbulos brancos por mm.3 

Relação leuco-rubra . . . 
Hematoblastes por mm.3. . 

10,92 gr, 
78 0/0 
1,092 

3.572.000 
7.530 
1/474 

310.000 

Fórmula : 
Neutrófilos 
Eosinófilos 
Basófilos. 
Monocitos 
Linfocitos 

%> mm.3 
45,2 3.404 
21,0 1.581 
0,8 60 
4,4 331 

28,6 2.154 
100,0 7.530 

Alterações citológicas rubras : — Anisocitose franca com macrocitose 
ainda em forte predomínio, leve poiquilocitose, raros policromatocitos, 
ausência de glóbulos rubros nucleados. Fórmula do diâmetro globular: 

12,4 

tos 

mie ras . 6 6,8 7,6 8,4 9,2 10 10,8 11,6 
glóbulos. 2 4 8 25 22 20 12 5 

Diâmetro globular médio, 8,948 micras. Microcitos — 2 o/o, normoci-
- 37 o/o, macrocitos — 61 o/0 . 
Alterações citológicas brancas — Anisocitose e poiquilocitose branca 

moderada. Raras células de RIEDER (0,4 o/o). Alguns detritos nucleares 
(2,4 o/o>, Imagem nuclear neutrófila (ARNETH) —1/20 11/59 111/18 IV/2 V/l, e 
0,2 o/o de mielocitos neutrófilos. índice nuclear neutrófilo (SABRAZÉS), 205. 
f órmula do diâmetro neutrófilo : 

micras . . 9.2 10 10,8 11,6 12,4 13,2 14 14,8 
neutrófilos. 1 6 13 26 24 16 10 4 

Diâmetro neutrófilo médio, 12.172 micras. Microneutrófilos — 7 o/o, 
normoneutrófilos — 89 o/o, macroneutrófilos — 4 o/o. Diâmetros neutrófilos 
médios, segundo a segmentação nuclear: I — 11,6; II — 12,142; III — 13,033; 
IV —14; V— 14 micras. Imagem nuclear e índice neutrófilo de SABRAZÉS e 
MURATET: 1/10 H/79 I I I / l l - í n d i c e , 201. 

Exame sumário da urina da ocasião (8-VI1I-1930). —Límpida e sem 
urobilinúria franca, ausência de albumina e glucose, revelando ainda indi-
gúria muito abundante e acentuada rosfeinúria, sem melanoidúria. 
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Depois disto, o doente persistiu na dieta hepática, melhorando até 
remissão completa, que parece manter, pois nunca mais me foi possível ver 
o doente, nem repetir o hemograma. 

Observação # 1 1 - 1930 

L. A., 44 anos, casado, advogado, de Chaves. —{Clínica do Dr. Angelo 
das Neves). 

Observação em 14-VIII-1930: 

Forte palidês, sobretudo das mucosas, com tegumentos ainda leve
mente rosados. Tom sub-ictérico franco das conjuntivas. Apirexia. 

Emmagrecimento acentuado, 57 quilos. Astenia notável, tornando-o 
incapaz de exercer a sua profissão de advogado. Pequeno estado verti
ginoso. 

Anorexia completa, tolerando apenas, mas com custo, alimentos bebi
dos (quási exclusivamente caldos de carne). Repulsa por todos os alimentos 
sólidos, especialmente carnes e gorduras. Língua limpa, mas com glossite 
nitida, despapilada, lisa e dum vermelho vivo, em especial na parte poste
rior e nos bordos, com sensação de ardor lingual. Esta vermelhidão infla
matória estende-se ainda à parte superior dos pilares amigdalinos, mas 
particularmente à úvula que está tumefacta e com manchas amarelo-rosa-
das contrastando com o rubor vivo geral. Náuseas frequentes, sem vómitos. 
Enfarte com as refeições e erutações. Diarreia (3 a 4 dejecções diárias), 
quási sempre de fezes líquidas, expulsas sem dor e muitas vezes post-pran-
diais. Fígado normal à palpação e percussão. 

Preocupação mental e fenómenos psíquicos anómalos, com períodos 
alternativos de depressão e de excitação. Irritabilidade e variabilidade 
de temperamento. Isola-se e trabalha como único lenitivo, mas a astenia e 
amnésia de depauperado, ainda mais o preocupam e enervam. 

Um exame radiográfico (DR. ROBERTO DE CARVALHO) nada revelou de 
digestivo nem cárdio-pulmonar, apenas fez nascer a suspeita de neoplasia 
hepática, pela impermeabilidade ao tetra-iodo. 

Ruído mitral duro, pequena taquicardia, dispneia moderada crescendo 
com o esforço. Ausência total de dores. Nada mais se apura no exame de 
todas as vísceras. 

Pai cardíaco e com reumatismos, faleceu subitamente aos 69 anos. Mãi 
também falecida, padecia do estômago. De 7 irmãos que teve, 4 morreram 
em criança com difteria, um é vivo e saudável, e duas irmãs sofrem do 
estômago. A esposa e 5 filhos do doente são regularmente saudáveis. 

Antecedentes pessoais leves—icterícia (catarral?) aos 15 anos, em 
Coimbra, quando estudante, e uma blenorragia como antecedente venéreo. 

Saudável desde então até ao fim do ano passado (há uns 10 meses), 
data a partir da qual evitava refeições abundantes pelo enfarte e perturba-
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ções diarreicas que lhe causavam. Mas é só a partir de Março de 193Ú que O 
doente se queixa de verdadeiro infcio da astenia, anorexia, anemia e emma-
grecimento (refere que era bastante nutrido, perdendo de peso ultima
mente cerca de 150 a 250 gramas por dia) a par duma sub-ictwícia que se 
instalou desde esse momento e agora tem diminuído. 

Atribui a sua doença a excesso de trabalho e a irregularidade nas 
horas das refeições, dizendo que estava no escritório sem interrução desde 
as 8 às 22 horas, comendo em intervalos ocasionais. Foi sempre dema
siado cauteloso com as refeições, insistindo na alimentação hidrócarbonada. 

Exame de sangue —N.° 67.232, em 14-VIII-1930 : Reacção deWASsER-
MANN — negativa. índice antitrípsico de GROSS-FÙLD e MEYER — 60; Ureia por 
litro de sangue —0,613 grs. 

Exame hematológico — às 17 h. de 14-VIII-1930: 

Hemoglobina (em peso) , 
Hemoglobina (por cenio) 
Valor globular . . . . 
Glóbulos rubros . . . 
Glóbulos brancos . . . 
Relação leuco-rubra . . 
Hematoblastes . . . . 

6,02 grs. 
43 o/o 
1,134 

1.895.000 
4.900 
1/386 

242.000 

Fórmula : 
Neutrófilos 
Eosinófilos 
Basófilos . 
Monocitos 
Linfocitos. 

o/o 
43,4 
0,6 

6,8 
49,2 

100,0 

2.127 
29 

333 
2.411 
4.900 

Alterações citológicas rubras : Macrocitose predominante. Anisocitose 
forte, pequena poiquilocitose e policromatofilia. Glóbulos rubros nucleados 
(6/500 = 1,2 o/o = 58,8 mm.3) dos tipos mègaloblástico basófilo e macro-
normoblástico orto e policromatófilo, um destes com 2 núcleos picnóticos 
(medindo no total, de 9,2 a 13,2 micras). Fórmula do diâmetro globular: 

_ 6 _ 
3,2 

6,8 
4,8 

,7,6 
9,6" 

8,4 9,2 10 10,8 11,6 12,4 13,2 14 
8 28,8 15,2 16 5,6 2,4 3,2 3,2 

micras 
glóbulos 

Diâmetro globular médio— 9,435 micras-Mierocitos — 3,2 o/0 . Normo-
citos —14,4 o/o. Macrocitos — 82,4 o/o. 

Alterações citológicas brancas: Anisocitose e poiquilocitose branca. 
Algumas células de RIEDER e de TúRk (0,4 e 0,8 o/o respectivamente). 
Alguns detritos nucleares (4 o/o). Bastantes plèocariocitos (15 o/o dos neu
trófilos acima de 16 até 19,6 micras do tipo III a VIII da segmentação 
nuclear neutrófila). Imagem nuclear neutrófila de ARNETH: 1/1 11/25 111/36 
IV/27 V/8 VI/2 VII/0 VIII/1. índice nuclear de SABRAZÉS—327. Fórmula do 
diâmetro neutrófilo : 
10 10,8 U^ YLA^ U2 J 4 _ Ufi JW ±6^4 112 J 8 _ 183 J M 

~ T ~ 5 6 16 16 20 10 11 9 2 1 1 2 

Diâmetro neutrófilo médio —14,008 micras. Microneutrófilos — 6 o/0 . 
Normoneutrófilos — 58 o/0 . Macroneutrófilos-36 o/0 . Diâmetro médio neu
trófilo segundo a segmentação nuclear: I - 10,8. 11—12,688. III -13,466. 
IV—14,859. V —16,7. VI—18. VII —17,2 micras. Imagem e índice nuclear 
eosinófilo: 1/0 11/50 111/50 — 250. Hipoazurofilia linfocitária (10/246). 
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Alterações hemáticas: Coagulação em tempo normal. Coágulo pequeno, 
muito retractil. Soro hiperbilirubinémico. 

Exame quantitativo de urina —N.° 67.233 em 14-VIII-1930: Peso 
Idade —44. altura - 162 cm. CoefU<= urológico — 64; 

57. 

Volume 24 horas 
Resíduo orgânico 

» mineral 
» total 

Acides . . 
Ureia. . . 
Ácido úrico 
Fosfatos. . 
Enx. mineral 
Enx. fenólico 
Enx. neutro 
Cloretos. . 
Urobilína . 
Enx. total . 
Enx. ácido . 

por litro por 24 Resumo 
horas urográfico 

— 580 cc. 40 
42,900 25,740 58 
19,200 11,520 49 
62,100 37,260 55 

2,218 1,331 76 
22,018 13,210 43 

1,075 0,645 72 
2,480 1,688 69 
1,885 1,131 — 
0,269 0,161 73 
0,589 0,353 56 

11,115 6,669 45 
0,250 0,150 102 
2,743 1,645 __ 
2,154 1,292 45 

Relações ojo 

Ac. úrí./Ureia = 4,8 

Ur./Res.° Orgânico = 5 1 , 5 

Res.° min./Total = 30,9 

Fosf./Ureia = 1 1 , 2 

Enx. áci./Uréia = 9,7 

Fosf./Enx. ácido =112,7 

Enx. fenól./Enx. ác. = 12,2 

Enx. neut./Enx. total. = 21,5 

Exame microscópico banal — Urina de côr vermelha, urobilínica, límpida 
e de sedimento quási nulo. Densidade a 15 = 1,0277. Albumina nula. Vestígios 
de glicose. Pigmentos biliares nulos. Vestígios de ácidos biliares? Indigúria abun
dantíssima. Roseinúria abundante. Melanoidúría abundante. Diazotúria—nula. 

Nunca mais pude voltar a ver este doente. Por informes clínicos, con
segui saber que iniciara a dieta hepática (fresca e extractos) com êxito, mas 
com repugnância e irregularidade, especialmente depois que se retirou 
para a sua terra natal, onde creio que se conserva em altos e baixos do seu 
estado geral e hemático, a-pezar-de aconselhado por alguns clínicos. 
O seu estado psíquico especial muito deve ter contribuído para esla insta
bilidade e relutância terapêutica. 

Observação Kill-1930 
A. R. S., 61 anos, pároco, de S. Feliz da Marinha, Granja-Gaia. 

(Clinica do Prof. Dr. Thiago d'Almeida. Dr. Oscar Moreno e Dr Alberto 
Lago). 

Observação em 2-IX-1930: 

Palidês acentuada da pele, de côr amarelada limão, com descoloração 
moderada das mucosas, conjuntivas com franca tinta sub-ictérica. 

Forte astenia, impedindo os esforços, forçando-o ultimamente a aban
donar os oficios divinos por inaptència física, bem como por depressão mo
ral acentuada, neurasteniforme, com períodos de excitação anormal psíquica; 
temperamento irritado donde a onde. Estado vertiginoso acentuado, com 



LxxVi 

tonturas e cefaleias, peso de cabeça, obnubilaçôes e zumbidos. Apiréxia 
habitual. 

Emmagrecimento lento, mas progressivo e acentuado (peso actual 65,5 
— pesava acima de 82 há ano e meio), com emaciação franca, sem vestígios 
de hidropisia tecidular sub-cutânea, salvo pequenos edemas maleolares, 
aparecendo para a tarde, nulos após o repouso nocturno. Dispneia de 
esforço, ruídos cardíacos um tanto apagados, pulso regular, pequeno, leve
mente hipertenso (16/8,5-1. O. - 3,5 - Pachon - H. D.). Disestesias das extremi
dades. Anorexia notável, alimentando-se apenas por obrigação, com repu
gnância manifesta pelas comidas especialmente cárneo-gordurosas. Glossite 
hunteriana marcada: língua quási uniformemente vermelha, eritematosa 
e despapilada, apenas com a parte inferior e algumas areas dorsais poupa
das, mormente na parte posterior, próxima do V lingual. Esta vermelhidão 
eritematosa estende-se também à mucosa labial, que dá a impressão de 
boa sangúinidade pelo seu tom carminado vivo e brilhante, e ao véu do 
paladar, pilares amigdalinos, amígdala e faringe. Acentuada sensação de 
ardência e secura nas áreas de eritema, descendo até ao estômago, enco-
modando-o às refeições, impedindo-o mesmo de comer certos alimentos 
condimentados. Dentes um tanto deteriorados, cariados, com nítida atrofia 
gengival por moderada piorreia alveolò-dentária. Gengivas levemente túmi
das e vermelhas. 

Enfarte gástrico com digestões demoradas, acompanhadas de marulho 
subjectivo gástrico horas depois da refeição (« estômago aguado » segundo 
se exprime o doente), náuseosas e flatulentas, sem vómitos, azia ou 
pirosis, apenas sensação de ardor, sem relação com as refeições. Fígado 
parecendo um pouco reduzido de volume, com o bordo superior entre a 6.a 

costela e 6.° espaço, bordo inferior não palpável, se bem que ventre mole e 
deprimível, permitindo bom exame. Algumas dores intestinais espontâ
neas, sob a forma de pequenas cólicas, sem localisação. Dolorosidade dos 
cólones, com pequena corda cólica esquerda e gargolejo cecal e ascendente, 
dor epigástrica moderada à palpação, interessando ainda a zona vesicular, 
sem significado especial. Diarreia frequente e habitual de fezes pastosas ou 
semi-líquidas, acompanhadas de ardência anal, atingindo até 6 dejecções 
por dia. 

Ausência doutra sintomatologia, dolorosa, hemorrágica ou hemo-
poiética (baço e gânglios normais), estigmas de sífilis nulos, excluindo algu
mas manchas acinzentadas nas pernas que motivaram leve tratamento mer
curial de ensaio, ineficaz. 

Passado do doente isento de morbosidade especial, com ausência 
conhecida de lues. Apenas se apuram frequentes abusos alimentares e alcoó
licos (vínicos e licorosos) desde novo, e uma icterícia sub-febríl, sem cólicas, 
há 3 anos. Saudável até há perto de ano e meio, data em-que se iniciou a 
falência do apetite com perturbações intestinais diarreicas e fatigabilidade, 
em breve acompanhada de ardência lingual com glossite, emmagrecimento 
e decadência do estado geral e psíquico, anemia, e desde então marcha pro
gressiva da afecção, ainda com oligúria e urobilinúria. 
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O doente veio ao Laboratório para proceder a exame de sangue (dosa
gem de ureia e reacção de WASSERMANN), mas a suspeita que alguns dados 
da sua sintomatologia íez nascer, justificou o estender de algumas gotas de 
sangue em lâminas, para estudo dos glóbulos rubros : 

Exame de sangue—n.° 67.434 —em 2-IX-1930:— Reacção de WAS
SERMANN — levemente suspeita (impedimentos parciais, paradoxais, só no 
soro inactivado). Ureia por litro de sangue — 1,034 grs. 

Fórmula leucocitária:—Neutrófilos 53,3 o/o. Eosinófilos 3,2 o/o. Basó
filos 0,6 o/o. Monocitos 4,4 o/o. Linfocitos 28,5 o/o. 

Alterações citológicas rubras ••- Anisocitose com macrocitose pre
dominante, poiquilocitose, raros policromatocitos. Ausência de glóbulos 
rubros nucleados. Alterações citológicas brancas : —Alguns plèocariocitos 
(PITTALUGA) — um de III, um de V e 2 de VI com 16 micras. Anisocitose e 
poiquilocitose neutrófila. Imagem nuclear neutrófila (COOKE e PONDER) 1/9 
(1 bastonete)ÍI/27 111/36 IV/19 V/7 VI/2, sem mielemia. índice nuclear neu
trófilo (SABRAZÉS) — 294. Imagem e índice nuclear eosinófilo de SABRAZÉS e 
MURATET: I/O H/41 111/59 —índice 265. Azurofilia Iinfocitária (1/22=4,5 % ) • 
Monocitos extravagantes (NAEGELI) (1/9). 

Alterações hemáticas - Coagulabilidade normal rápida. Retractibilidade 
exagerada, com coena, soro sanguíneo levemente lipóide e hiperbilirubi-
némico. 

Exame sumário da urina da ocasião—Um tanto urobilínica (0,160), sem 
albumina nem glicose, fortíssima indigúria com acentuada roseinúria. 

A macrocitose rubra e mais sintomatologia hemática, obrigou-me a 
pedir um exame hematológico completo, apezar da taxa urémica elevada, ao 
médico consultante (Dr. OSCAR MORENO), exame que se realisou 8 dias depois, 
tendo o doente feito neste intervalo regime hipo-azotado (leite, caldos de 
vegetais, farinhas) apresentando-se mais depauperado, com perda de 1 
quilo no peso (64,5) e uma crise disenteriforme dolorosa, intensa; de resto 
sintomatologia persistente. 

Exame hemocitológico —n.o 67.498— às 15 horas de 10-IX-1930. 
Ureia por litro de sangue = 0,622 grs. 

Hemoglobina (por cento) . 
Hemoglobina (em peso) . 
Valor globular . . . . . 
Glóbulos rubros por mm' . 
Glóbulos brancos por mm3. 
Relação leuco-rubra . . . 
Hematoblastes por mm3. . 

58 o/o 
8,12 grs. 

1,295 
2.240.000 

8.930 
1/251 

382.000 

Fórmula : o /o 
Neutrófilos . 81,4 
Eosinófilos . 0,8 
Basófilos. . 0,4 
Monocitos . 2,8 
Linfocitos . 14,6 

100,0 

14,6 

100,0 

mm.3 

7.269 
71 
36 

250 
1.304 

8.930 

Alterações citológicas rubras: Macrocitose e anisocitose acentuada. 
Leve poiquilocitose e policromatofilia. Apenas se encontrou 1 mègaloblasto 
(0,2 o/o = 18 por mm.3) basófilo e de núcleo jovem. Fórmula do diâmetro 
globular : 
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micras . . 5,2 6 6,8 7,6 8,4 9.2 10 10,8 11,6 12,4 13,2 
glóbulos. . 0 , 5 2 3 14 . 20 35 15 6 2,5 1,5 0,5 

Diâmetro globular médio—9,104 micras. Microcitos — 2,5 o/o. Normo» 
citos—37,0 o/o. Macrocitos —60,5"o/o. 

Alterações citológicas brancas: Anisocitose e poiquilocitose neutrófila. 
Alguns plèocariocitos (PITTALUGA) (1 de VI —20; 3 de V—16; 1 de VII — 
15,2 micras). Fórmula do diâmetro neutrófilo : 

micras . . 10 10,8 11,6 12,4 13,2 14 14,8 15,6 16,4 17,2 20 
neutrófilos. 4 8 9 18 18 26 8 6 1 1 1 

Diâmetro médio neutrófilo—13,212 micras. Microneutrófilos — 12 o/ 0 . 
Normoneutróíilos — 71 o/0 . Macroneutrófilos — 17 o/0 . Diâmetro médio neu
trófilo segundo a segmemtação nuclear: 1 — 13,68; II —12,106; III —13,013; 
IV-13 ,491 ; V—14,688; VI-16,133; VII —14,35 micras. Imagem nuclear 
neutrófila (COOKE e PONDER); 1/4,3 11/16,7 Hl/42,3 IV/24,7 V/9 VI/1,7 VII/1 
VIII/0,3 sem miélemia. índice nuclear neutrófilo 328. Imagem e índice 
nuclear eosinófilo de SABRAZÉS e MURATET : 1/0 H/26 111/74 — índice, 274. 

Exame sumáMo da urina da ocasião (10-IX-1930) —urina urobilínica 
(0,380), com vestígios ténues de albumina, sem cilindrúria. Densidade a 15.° 
—1,024, vestígios francos de glucose, fortíssima indigúria com franca roseinú-
ria e melanoidúria. 

Depois disto o doente não volta a aparecer por muito tempo, nâo 
fazendo qualquer medicação anti-perniciosa, apenas mantendo uma alimen
tação hipo-azotada, tal como a indicada acima, melhorando alguma coisa, 
e voltando depois aos poucos a um regime azotado mitigado. 

Em V-1931, consulta o Prof. THIAGO D'ALMEIDA que além da sintoma-
logia anémica, constata ao exame abdominal a presença duma tumefacção 
nítida epigástrica, dolorosa, que radica no seu espírito a certeza de carci-
nose gástrica. 

Desde o ano anterior, o estado do doente pareceu sofrer um leve 
remissão, com atenuação de alguns sintomas entre êles a glossite e diarreia, 
não agravando nada, com conservação do peso, astenia e anorexia um pouco 
menores. Só há alguns meses, quasi no inicio da primavera de 1931, a sin
tomatologia reaparece e desde então tudo recrudesce, apresentando-se em 
estado sensivelmente semelhante ao de IX-1930 e a mais, constatação de 
tumor gástrico. 

Exame de fezes —n.° 69.606—em 26-V-1931—Fezes semi-líquidas, 
acastanhadas, fermentadas e de reacção acida, com reaçao de WEBER nega
tiva e ausência de parasitas ou. seus ovos. Fibras musculares mal digeridas, 
abundância de sabões e cristais de ácidos gordos. 

Desde então a progressividade de sua afecção anémica acentuou-se, 
com agravamento de toda a sintomatologia, palidês nitidamente subictérica, 
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opilação geral, língua atrófica, com menos períodos inflamatórios, anorexia 
crescente, astenia muito acentuada. 

Exame hematológico — n.° 71.171 — às 13 horas de 22-XII-1931: 

Hemoglobina (por cento) . 
Hemoglobina (em peso). . 
Valor globular 
Glóbulos rubros por mm.3 . 
Glóbulos brancos por mm.3 

Relação leuco-rubra . . . 
Hematoblastes por mm.3 . 

44 o/o 
6,16 grs. 

1,444 
1.523.000 

3.930 
1/388 

141.900 

Fórmula : o/o mm.3 

Neutrófilos . 73,0 2.869 
Eosinófilos . — — 
Basófilos. . — — 
Monocitos . 1,0 39 
Linfocitos . 26,0 1.022 

100,0 3.930 

Alterações citológicas rubras: — anisocitose com macrocitose acen
tuada, pequena poiquilocitose e rara polícromatofilia. Ausência de glóbu
los rubros nucleados. Fórmula do diâmetro globular: 

micras. . 3fi^ AA^ 5^ _ 6 _ 6fi^ T^ ,8A^ 9,2 10 10,8 11,6 12,4 14 
glóbulos . 0,7 0,9 2,4 3,8 4,2 9,6 24 28 13,6 6,4 3,2 2,4 W 

Diâmetro médio globular — 8,920. Microcitos - 7,8 o/0 . Normocitos — 
37,8 o/o. Macrocitos — 54,4 o/o. 

Alterações citológicas brancas: Anisocitose e poiquilocitose branca 
com granulações tóxicas dos neutrófilos. Imagem nuclear neutrófila (CookE 
e PONDER) -1 /33 (20 bastonetes) 11/33 IH/16 IV/14 V/2 VI/1 V1I/1 sem mie-
lemia. índice nuclear neutrófilo ( SABRAZÉS ) —226. Azurofilia linfocitária — 
(5/52 = 1/10,4 = 9,6 o/o). Alguns plèocariocitos de PITTALUGA. 

Alterações hemáticas—Hiperbil irubinemia acentuada do soro sangúineo. 

Exame sumário da urina da ocasião — hemafeica, urobilínica (0,550) e 
com forte deposição urática, sem albumina, apenas com vestígios francos 
de glucose, revela fortíssima indigúria com forte roseinúria. 

Depois disto, tem uma série de dias com melena abundante que um 
exame ao Raios X com clister rectal, nada revela da parte acessível, cólica. 

Destinou-se exame radiológico gastro-duodenal, que não chegou a 
fazer-se, pois o doente entra em franca caquexia anémica ( e cancerosa ? ), 
falecendo durante o 1.° trimestre de 1932. 

Observação #IV-i930 
J. C. S., 55 anos, pároco, de Lousada. (Clinica do Prof. Rocha Pereira 

e Dr. António Meireles). 

Observação em 13-XII-1930: 

Palidês notável dos tegumentos, com descoloração forte das mucosas. 
Astenia e fatigabilidade fácil. Emmagrecimento acentuado (11 quilos em 3 
mezes) mas sem emaciação, pois está ainda nutrido e com adiposidade con
servada (peso actual 89). Ausência de dores ou hemorragias. Apirexia. 
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Estado neurasteniforme, de tipo depressivo. Preocupado com ruidos extra
ímos que diz sentir no tórax, à direita do esterno, na base do pescoço e 
ouvidos, embora a auscultação pulmonar ou cardíaca nada revele aparte 
pequeno exagero do 2.o ruido aórtico, sem sopros cardíacos ou funcionais. 
Anorexia acentuada, com estado lingual regular à data. Diarreia, pre
sentemente atenuada, indolor (1-2 dejecções pastosas e amarelas, nas 24 
horas). De resto, ausência doutra sintomatologia digestiva, palpação abdo
minal nada revelando, fígado parecendo um pouco reduzido. 

Há trez meses (V1II-1930), afecção intestinal com diarreia profusa, sem 
dores, de dejecções liquidas ou pastosas alternadamente, evoluindo durante 
2 meses, e cedendo depois um pouco para 1-3 dejecções. Despresou intei
ramente esta diarreia, alimentando-se sem regime especial. A par disto, 
instala-se o emmagrecimento (de 100 quilos em Agosto, seu peso habitual, 
perde sucessivamente 11 quilos), anorexia, anemia e astenia, progredindo 
continuamente até agora. Atribue o seu estado ao uso das águas de Cana-
vezes, arsenicação que lhe teria perturbado as funções hepato-entéricas. 

Nos antecedentes apuram-se em especial os hábitos gastronómicos e 
consequentes perturbações nutritivas-—obesidade, manifestações de tipo ar
trítico, cólicas intestinais—com abuso excessivo vínico e tabágico. 

Exame hemocitológico—N.° 68.271-às 17 horas de 13-XII-1930: 

Hemoglobina (por cento). . 
Hemoglobina (em peso) . . 
Valor globular . . . . . 
Glóbulos rubros por mm.3 . 
Glóbulos brancos por mm.' , 
Relação leuco-rubra . . . 
Hematoblastes por mm.3 . 

46 o/o 
6,44 grs. 

1,304 
1.764.000 

4.676 
1/377 
95.000 

Fórmula : 
Neutrófilos 
Eosinófílos 
Basófilos. 
Monocitos 
Linfocítos 

°/o 
57,2 
4,8 

mm.' 
2.674 
224 

4,4 
33,6 

206 
1.571 

100,0 4.675 

Alterações citológicas rubras : —Forte anisocitose, de tipo predominan
temente macrocítico, poiquilocitose, bastantes policromatocitos. Glóbulos 
rubros nucleados (1,6 o/o =75 por ram.3) do tipo megaloblastic e macro-
normoblástico, metacromatófilos e policromatófilos, variando entre 10,8 e 
16,4 micras (média de diâmetro 12,7 micras) e núcleos jovens ou picnóticos 
variando entre 5,6 e 9,2 micras. Alguns glóbulos policromatófilos com 
corpos de JOLLY (0,6 o/ 0 = 28 por mm.3). Fórmula do diâmetro globular: 

micras 4,4 5,2 
glóbulos 2 2 

6 6,8 7,6 8,4 9,2 10 10,811,6 12,4 13,2 14,0 14,8 15,6 
6 8 15 16 16 12 11 5 3 t 1 1 1 

Diâmetro globular médio —8,968 micras. Microcitos— 10 o/o. Normo-
citos — 39 o/o. Macrocitos—51 o/0. 

Alterações citológicas brancas: —Anisocitose e poiquilocitose neutró-
fila, bastantes com granulações tóxicas. Alguns plèocariocitos (PITTALUGA) — 
(1 tipo VI—18,4 x ll,2) (1 tipo V de 20) (1 tipo II de 20,8) (1 tipo III - 18,4) 
(1 tipo IV—19,2) etc., quasi todos estirados ou ovalares. Imagem nuclear 
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neutrófila (COOKE e PONDER) 1/4 H/29,3 HI/35,3 IV/22,7 V/6,7 VI/1,3 VII/0,7 
e 0,6 o/o de mielo e metamielocitos neutrófilos. índice nuclear neutrófilo 
(SABRAZÉS) —305,5. Imagem nuclear eosinófila (SABRAZÉS e MURATET): 1/2 11/58 
111/34 IV/6. índice nuclear eosinófilo (SABRAZÉS e MURATET) = 244. Monocitos 
extravagantes (NAEGELII — (4/22 = 1/5,5). 

Exame sumário da urina da ocasião (13-X1M930): — Urina urobilínica 
(0,200) e urática forte, sem albumina nem glucose, mas com indigúria muito 
abundante e franca melanoidúria. 

Diagnosticada a Anemia Perniciosa, com esta associação clínico-he-
matológica, foi instituída a dieta hepática crua, começando o doente por to
mar 50 gramas, que aumentou rápida e sucessivamente para 100 e depois 
para 250 gramas, e associadamente 24 injecções de nuelearsitol. 

Em 16-1-1931 (2.° exame hematológico) o doente apresentava um 
aspecto já muito modificado, com tom rosado da pele e mucosas, boa dis
posição e apetite, dejecções já regulares e moldadas, estado psíquico neu-
rasteniforme mais atenuado, com desaparição da impressão subjectiva de 
ruídos extranhos no peito, pescoço e ouvidos. Ha 2 dias (14-1-1931) sobre-
veio-lhe uma cólica renal esquerda, regeitando rapidamente um cálculo, 
sem consequências para o estado de apreciável melhoria com que apareceu, 
já com o peso habitual quási refeito. 

Exame hematológico: — N.° 68.506 — Ás 11 h. de 16-1-1931 : 

Hemoglobina (por cento) . . . 
Hemoglobina (em peso). . . . 
Valor globular 
Glóbulos rubros por mm.3 . . . 
Glóbulos brancos por mm.a . . 
Relação glóbulos brancos-rubros 
Hematoblastes 

75 o/o 
10,5 grs. 

1,260 
2.976.000 

6.270 
1/474 

255.000 

Fórmula : 
Neutrófilos 
Eosinófilos 
Basófilos. 
Monocitos 
Linfocitos 

o/o mm.3 

63,8 4.000 
3,0 188 
1,2 75 
8,8 552 

23,2 1.455 
100,0 6,270 

Alterações citológicas rubras: —Moderada anisocitose ainda nitida
mente macrocitária. Leve poiquilocitose. Ausência de glóbulos rubros nu-
cleados. Fórmula do diâmetro globular : 

micras . 6,2 6 6,8 7,6 8,4 9,2 10 10,8 11,6 
glóbulos. 1 1 2 13 35 33 11 3 1 

Diâmetro globular médio —8,752 micras. Microcitos —2 o/0 . Normo-
citos — 50 o/o. Macrocitos —48 o/0 . 

Alterações citológicas brancas : — Pequena anisocitose neutrófila e 
pequenos sinais tóxicos. Imagem nuclear neutrófila (CookE e PONDER): 1/9,3 
11/42,7 111/32 IV/13 V/3 e ausência de mielemia. índice nuclear neutrófilo 
(SABRAZÉS) —257,7. Imagem nuclear eosinófila (SABRAZÉS e MURATET): 1/8 11/68 
111/20 IV/4 e 2 % de metamielocitos eosinófilos. índice nuclear de SABRAZÉS, 
eosinófilo — 220. Raras células de TURK (0,2 o/0). Monocitos extravagantes 
(15/45=1/3). 

6 
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Exame sumário da urina.da ocasião (16-1-1931): Levemente urobilínica 
(0,140), e com pequena albuminúria (0,500), sem glucose, moderada indigúria 
e roseinúria. Exame do sedimento — raras células das vias urinárias, alguns 
leucócitos, bastantes elementos espermáticos, pseudo-cilindros mucosos e 
muito raros cilindros hialinos (irritação urinária pela eliminação do cálculo). 
Exame do cálculo revelou composição exclusiva úrica. 

Após este segundo exam,e' hematológico, elevou para 300 gramas a 
dose diária de fígado cru, que conservou até 20-11-1931, diminuindo para 
250 grs. em vista do benefício sucessivo e completo sobre toda a sintoma
tologia apresentada. Não me foi possível confirmar hematològicamente este 
resultado final, nem saber mais informes do doente. 

Observação ^V-1930 

A. S. S., 22 anos, casada, doméstica, natural de Angola (África). 
(Clínica do Prof. Rocha Pereira). ' 

Observação em 30-XII-1930: 

Astenia extrema e emaciação, Cansaço e inaptôncia, com dispneia ao 
menor esforço. Estado vertiginoso quási contínuo. Forte palidês dos tegu
mentos e mucosas, de côr amarelada-palha (se bem que nascida em 
África, pertencia à raça branca). Temperatura elevada e contínua (na oca
sião 38,9), sem arrepios nem suores, salvo uma só vez e moderados, dias 
antes. Sub-delírio. Ausência de edemas. 

Anorexia muito acentuada. Enfarte gástrico com digestões demoradas, 
erutações muito frequentes, azia e pirosis, vómitos ácidos (subjectivamente). 

Diarreia, sobretudo nocturna, cerca de 8 dejecções nas 24 horas, de 
fezes líquidas e fétidas, castanho-avermelhadas. 

Fígado parecendo um pouco volumoso, não doloroso. Área esplénica 
levemente aumentada, não palpável. Ausência de gânglios. 

Tensões arteriais extremamente baixas (,.* 10), impossíveis de deter
minar por insuficiência das oscilações do PACHON. Taquicardia acentuada. 

Ausência de sintomas pulmonares. Baciloscopia negativa há um mês, 
em Coimbra, sobre expectoração incaracterística e pequena. 

Menstruada na ocasião do exame, a primeira vez após o parto, reali-
sado há 38 dias. Primípara. Nada de notável de tipo inflamatório do lado da 
esfera genital, que explicasse a temperatura. Não amamenta a criança. 

Em regular estado de saúde antes desta sua primeira gestação, a 
afecção iniciou-se a partir dum certo período da gravides. Começada em 
IH-1930, em África (distrito de Benguela), onde residia còm o marido, logo 
na segunda metade do primeiro trimestre se irregularisou por perturbações 
digestivas e nutritivas, enfraquecendo-a a tal ponto que se resolveu o 
regresso a Portugal em VI-1930. decorrendo a viagem sem acidentes 
acrescidos. 
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Durante a gravides não houve albuminúria, mas manteve sempre uma 
alimentação irregularíssima e deficiente, nomeadamente motivada por 
vómitos frequentes, por vezes com caracter de incoercíveis, que persis
tiram até ao momento actual. A diarreia aue agora mantém, apareceu-lhe 
igualmente durante o período gravídico, mas mais atenuada e de fezes 
semi-moles ou pastosas. 

Estas perturbações digestivas, permitiram que chegasse ao último mês 
de gestação em condições de resistência depauperada, emaciada e anémica. 
Contudo o parto, tendo lugar em 22-XM930, foi feliz para a mãe e para a 
criança, rápido e sem hemorragias. 

Cinco dias após o parto, a temperatura elevou-se, mantendo-se desde 
aí entre 38-39, com agravamento desde então progressivo da anemia, ano
rexia e astenia, numa evolução rápida. Apezar da persistência da quinina a 
temperatura não sofreu alterações. 

No passado da doente, apenas se apura, durante a sua permanência 
em Benguela, o sezonismo agudo com acessos febris característicos, que 
cederam bem à medicação quinínica. 

Exame hemocitológico-
sob 38,9 de temperatura): 

Hemoglobina (em peso) . 
Hemoglobina (por cento) 
Valor globular . . . . 
Glóbulos rubros . . . 
Glóbulos brancos . . . 
Relação brancos/rubros 
Hematoblastes . . . . 

-N.o 68.375 às 19 h. de 30-XI1-1930 (colhido 

2,1 grs. 
15 o/o 
1,056 

710.000 
5.520 
1/128 
93.300 

Fórmula : 
Neutrófilos 
Eosinófilos 
Basófilos. 
Monocitos 
Linfocitos 

o/o 
54,25 

1,25 

3,50 
41,00 

100,00 

2.995 
69 

193 
2.263 
5.520 

Exame parasitologia) : Ausência de qualquer forma de hematozoário 
de LAVERAN, apezar de pesquiza cuidadosa. 

Alterações citológicas rubras : Macrocitose predominante. Anisocitose, 
poiquilocitose e policromatofilia acentuadas. Glóbulos rubros nucleados 
(8/400=2 °/0) do tipo mègaloblástico, com núcleo reticulado e protoplasma 
fortemente basófilo (respectivamente 15,6 — 14,8—11,6 — 10,8 micras) e do 
tipo micro, normo e macroblástico, com protoplasma orto ou metacromá-
tico e núcleo em picnose variável (6 —6,8 —7,6 —8,4 micras). Fórmula do 
diâmetro globular: 

micras . 4,4 5,2 6 6,8 7,6 8,4 9,2 10 10,8 11,6 12,4 
glóbulos. 1 1 2 4 16 19 22 16 13 4 2 

Média de diâmetro globular —9,040 micras. Microcitos—4 % . Normo-
citos —39 % . Macrocitos-57 % . 

Alterações citológicas brancas: Anisocitose e .poiquilocitose branca, 
muitos neutrófilos com granulações tóxicas. Alguns plèocariocitos de 
PITTALUGA (1 de VI com 19,2 micras). Mielemia franca — Mielocitos e meta-
mielocitos neutrófilos (9/400 «= 2,25 0 / o ) mieloblastos e promielocitos neutro-
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filos (7/400=1,75 % ) . Hipoazurofilia linfocitária (1 em 164) e monocitária 
quasi total. Imagem nuclear neutrófila (CookE e PONDER); 1/5,5 11/29 111/34,5 
IV/19,5 V/7 VI/3 VII/1 VIII/0,5. índice nuclear de SABRAZÉS - 309. Imagem 
e índice nuclear eosinófilo de SABRAZÉS e MURATET: I/O 11/40 111/60 —260. 

Exame sumário da urina da manha de 31-XII-1930 —N.° 68.380: Urina 
urobilínica franca, com yestígios muito ténues de albumina, sedimento 
pequeno com leucocitúria relativa, sem glicose mas com forte indoxilúria e 
moderada roseinúria. 

Exame de fezes—N.° 68.388 em 1-1-1931: 
Fezes líquidas, amarelo-acastanhadas, de reacção alcalina, com insu

ficiência digestiva nomeadamente gorda (numerosos sabões sob a forma de 
grânulos ou pequenas massas arredondadas, coradas pela estercobilina), 
mas ainda hidrocarbonada (amido intracelular com diferentes graus de 
reacção ao iodo) e albuminóide (fibras musculares mal digeridas)—Prova 
de coloração anormal por excesso de pigmentos de origem biliar. Ausên
cia de parasitas ou seus ovos, mas apenas alguns quistos hialinos amorfos 
levemente pigmentados e parecendo conter glóbulos rubros em inclusão, 
de protozoários não identificáveis —Cristais de fosfato amoníaco-magne-
siano. Reacção de WEBER negativa. 

Antes desta observação e exame hemocitológico já a doente estava 
sob a terapêutica pela quinina, injecções de cacodilato e extrato hepático 
bucal (Hepatrat). 

Assente clínica e laboratorialmente o diagnóstico de anemia perni
ciosa de ADDISON-BIERMER, foi-lhe instituída, com rigor, a hepatoterapia 
(fresca e em extractos orais). Mas desde logo se tornou impossível mantê-la 
com severidade, quer pela intolerância digestiva mas ainda pela irregulari
dade mental da doente. Uma primeira transfusão de 50 ce. de sangue foi 
bem sucedida e tolerada, mas ao tentar-se uma segunda maior, esbarrou-se 
com um negativismo feroz e delirante da parte da doente que desde aí se 
tornou quási contínuo, até à morte na 2.a semana de Janeiro de 1931. 

Observação ftVI-1931 
A. O. M., 73 anos, casado, proprietário-capitalista, de Lamego. — 

(Clínica dos Drs. João de Almeida é Mário Bernardes Pereira*. 

Observação em 23-111-1931: 

Palidês levemente terrosa, com as mucosas dum róseo descorado, 
tom leve sub-ictérico conjuntival. Astenia progressiva contínua. Apirexia. 
Ausência total de dores expontâneas. Emmagrecimento acentuado e rápido 
(perda de 19 quilos em pouco mais de 6 meses). 

Forte anorexia, alimentando-se apenas por obrigação, custando-lhe 
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sentar-se à mêsa pela repulsa que lhe merecem os alimentos, nomeada
mente sólidos e destes em especial carnes e gorduras. 

Língua sem enduto branco saburroso, despapilada e polida nalgumas 
zonas, noutras com papilite e avermelhamento doloroso, em especial nos 
bordos e ponta da língua. Sensação de ardor e secura lingual, faríngea e 
esofágica. Dentes em mau estado, mas perfeitamente tratados, com atrofia 
gengival. 

Digestões demoradas com enfarte gástrico, embora com alimentação 
reduzida. Ausência de gastralgias, mas apenas erutações e falsa azia fre
quentes, náuseas e raros vómitos alimentares. Ardor gástrico, independente 
das refeições. 

Diarreia nocturna e matutina, às vezes post-prandial, de fezes ora 
disenteriformes ora mais frequentemente pastosas (4-6 dejecções por 
madrugada). Fígado e baço normais à palpação e percussão. Dores à pal
pação do epigastro e mais particularmente da zona de CHAUFFARD, sem 
tumefacção ou localisação especial num ponto. Borborismos dos cólones 
cecal e ascendente. Exame radiológico gastro-intestinal, nada revelou de 
anormal do lado gastro-duodenal, com evacuação normal rápida, mas 
apenas estase cólica à direita, com espasmocidade do descendente e 
sigmóide. O exame rectoscópico alto, não mostrou lesões das pOrçOes 
terminais do tubo digestivo. 

Indícios de enfisema pulmonar antigo, consequência de bronquite cró
nica afectando tipo asmático, com leve tiragem respirarória e pequena tosse 
sem expectoração. 

Ruídos cardíacos ensurdecidos, ausência de sopros. Dispneia de 
esforço, palpitações frequentes, mais nocturnas. Tensões arteriais 17,5/6,5 
I. O. 9,5 (PACHON — H. E.). Pulso rápido, levemente taquicárdico, com dicro-
tismo moderado. Leves edemas maleolares nas últimas semanas, cedendo 
um pouco com o repouso nocturno. 

Depressão moral acentuada, temperamento de preocupado e acabru
nhado, com descrença na cura e na eficiência médica, a que se sujeita 
somente pela imperativa vontade de viver. Insónias frequentes. Adorme
cimento dos dedos da mão, sensação de formigueiros nos dedos e plantas 
dos pés, com criestesias. Reflexos normais. 

Antecedentes e história da doença: 
Residiu no Brazil (Rio de Janeiro) durante largos anos da mocidade, 

sem qualquer morbosidade especial. Bronquite asmatiforme antiga, moti
vando estações anuais em Entre-os-Rios, donde regressava melhorado. 
Abuso desde longa data de purgativos e laxativos variados por obstipação 
leve. Temperamento depressivo moral antigo, de tipo neurasténico, embora 
com períodos de excitabilidade psíquica. Reacção de WASSERMANN negativa, 
há 14 anos e a confirmá-la ausência de aquisição venérea ou sintomas de 
lues. Aparte estes antecedentes, foi sempre forte, de aspecto saudável e 
nutrido, com peso oscilando desde há muito à volta de 90 quilos. Casado 
por duas vezes, apenas teve um filho do l.o matrimonio, que faleceu há 4 
anos, com 40 anos, de doença indeterminada. 
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A morte desse filho, seu único herdeiro, foi para êle o início dum 
período de acabrunhamento moral intenso, a que atribue a sua doença 
actual, de mistura com o excessivo abuso de derivativos intestinais, pois a 
partir dessa data instala-se uma diarreia nocturna (2-4 dejecções — às 0, 3, 
6 e 9 horas, por via de regra), de que não fez caso, e que persistiu sempre 
até que há cerca de 2 anos o apetite principiou a diminuir, acompanhado 
de verdadeiro desgosto pelas refeições. Diarreia nocturna e anorexia 
foram-se acentuando até que em Setembro de 1930 o emmagrecimento se 
iniciou num crescendo constante —de 90 quilos está agora reduzido a 71 
quilos, perdidos no curto intervalo de 6 meses. A diarreia nocturna exacer-
bou-se em Dezembro, com umas 10-12 dejecções, acompanhada de fenó
menos glossíticos mais intensos, embora já os sentisse anteriormente. 
Tratada empiricamente a diarreia cedeu um pouco, até que pela sua rebel
dia e associadamente falência progressiva do apetite e estado geral, resol
veu vir consultar ao Porto. 

Exames laboratoriais : 

23-III-1931 —Exame do conteúdo gástrico (colhido 1 hora após refeição 
de EWALD-BOAS) : Acidez total nula (reacção neutra à fenolftaleína). Anaclo-
ridria. Ausência de ácidos anormais, ou de outros elementos estranhos. 

23-111-1931 —Exame seroquímico do sangue (69.046): Ureia por litro de 
sangue —0,201 grs. Reacção de WASSERMANN — suspeita (impedimentos só 
no soro natural, discrasicos?) (repetida na semana seguinte— absolutamente 
negativa). índice antitrípsico — 55. 

23-111-1931—Exame de fezes (69.045) : Fezes líquidas, amarelo descora
das, fermentadas, de aspecto emulsionado e de reacção fortemente ácida, 
com pesquiza parasitológica negativa, revelaram forte insuficiência gorda 
(numerosíssimas gotículas de gordura neutra, algumas em transformação 
ácida) com forte excesso de fermentações com persistência de reacção 
ácida, vestígios de albuminas solúveis e corpos biuréticos (arrastadas pela 
diarreia?). 

Com estes elementos clínicos e laboratoriais, a opinião médica incli-
nou-se para o diagnóstico clínico de possível neoplasia alta do tubo diges
tivo, em especial neoplasia pancreática. E nessa conformidade foi posto a 
dieta e medicação apropriada à sua aquilia gastro-pancreática —isenção de 
condimentos e vinho, uso largo de sumo de laranja peptopancrease — 
algumas injecções de insulina (10 unidades por dia), elixir paregorico como 
anti-diarreico e injecções de hectargirio. 

Contudo a observação do doente, sugeriu-nos antes a hipótese de 
«Anemia Perniciosa» e pedi para se fazer um exame hemocitológico, cujos 
resultados confirmativos arquivo abaixo. A-pezar-de tudo, e como a 
anemia era ainda atenuada, resolveu-se manter o doente com a medicação 
e dieta estabelecida, e observá-lo um mês mais tarde, para repetição do 
estudo hematológico. 

i 
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Exame hemocitológico (às 16 */, de 24-111-1931) —N.o 69.046: 

Hemoglobina (por cento) . 
Hemoglobina (em peso) . . 
Valor globular 
Glóbulos rubros por mm3 . 
Glóbulos brancos por mm3. 
Relação gl, brancos-rubros. 
Hematoblastes por mm3 

Alterações citológicas rubras : Anisocitose, com macrocitose predo
minante. Fórmula do diâmetro globular: 

micras. . 3fi _6_ 6̂ 8 . 7,6 8,4 9,2 10,0 10,8 11,6 12,4 14 
glóbulos . 0,5 1,5 4 16,5 24,5 29 12 7,5 3 1 0,5 

Diâmetro globular médio —9,112 micras. Microcitos —2 o/0 . Normo-
citos — 45 o/o. Macrocitos — 53 o/o. Leve poiquilocitose (em especial 
glóbulos ovalares e oblongos — 5 o/0). Tenue policromasia, mas ausência 
de basofilia. Ausência de glóbulos rubros nucleados. Glóbulos grânulo-fila-
mentosos (reticulocitos) - 1,5 o/o. 

Alterações citológicas brancas — Anisocitose branca, neutrófila em 
especial, e pequena poiquilocitose. Imagem nuclear neutrófila (COOKE e PON
DER) 1/12 (2 bastonetes) 11/28,4 111/37,6 IV/16,4 V/4.8 VI/0,8 (com 0,8 de meta-
mielo e mielocitos neutrófilos). índice nuclear de SABRAZÉS, neutrófilo — 276. 
(Encontrei a mais, no decorrer do exame 7 neutrófilos de tipo VI e 2 de VII, 
sem serem mègalopolicitos, pois tinham diâmetro médio normal). Imagem 
e índice nuclear eosinófilo de SABRAZÉS e MURATET: 1/16 H/52 111/28 IV/4 
(com 6 o/o de metamielocitos eosinófilos) índice 220. Hipoazurofilia Iinfoci-
tária (10/102 = 1/10,2). Monocitos extravagantes (NAEGEU) (4/28— 1/7). Fór
mula do diâmetro neutrófilo : 

micras . . , 9,2 10,8 11,6 12,4 13,2 14 14,8 15,6 16,4 17,2 
neutrófilos. . ' 0,4 3,6 14 29,6 26,4 19,2 4 2 0,4 0,4 

Diâmetro neutrófilo médio — 12,927 micras. Microneutrófilos — 4 o/o. 
Normoneutrófilos — 89,2 o/o. Macroneutrófilos — 6,8 o/o. 

Alterações hemáticas : Coagulação normal lenta. Tempo de sangria 
sub-normal (Duke 5' 6'). Sedimentação globular acelerada (coágulo com 
coena exagerada). Boa retractibilidade. Soro moderadamente bilirubiné-
mico. Colesterolemia — 1,460 grs. por litro. Resistência hemoglobínica de 
WÕRPEL — 57". 

Urina da micção da tarde de 23-111-1931 : Um tanto urobilínica (0,180), 
sem glucose nem albumina, fortíssima indigúria, forte melanoidúria e 
pequena roseinúria. Urina da micção da manhã de 24-111-1931 — pálida, 
hipourobilínica (0,075) apenas com moderada indigúria. 

Em princípios de Maio de 1931, o doente voltou ao Porto, e então o 

75 o/o Fórmula : o/o mm .3 
10,5 grs. Neutrófilos . 64,00 3.392 

1,091 Eosinófilos . 3,75 199 
3.445.000 Basófilos. . i — — 

5.300 Monocitos . 6,75 358 
1/650 Linfocitos . 25,50 1.351 
83.000 

Linfocitos . 
100,00 5.300 
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agravamento da anemia megalocítica no 2.o exame hematológico, confir
mando e reforçando o primeiro, marcou a diagnose. 

Neste intervalo o peso do doente passou para 67,8 quilos (perda de 
mais 3,2 quilos — no total 22,2 ou 1/4 do peso habitual), a anorexia e aste
nia persistiram, à palidês acentuou-se. A diarreia embora persistente, ate-
nuou-se um pouco ; parece ter sido este o único benefício da medicação, 
aparte a desaparição do ardor gástrico. Mas por outro lado o doente apre
senta agora uma glossite franca: língua dum tom vermelho vivo geral, 
levemente tumefacta nos bordos, onde há pequenas exulcerações superfi
ciais dolorosas, mais à esquerda, nitidamente despapilada, com algumas 
zonas de papilite; lesões semelhantes na face bucal dos lábios, e na mucosa 
das bochechas; ausência de gengivite, salvo atrófica ; maior sensação de 
ardência lingual e labial, com desaparição do ardor faríngeo, esofágico e gás
trico que era Março acusava. 

Exame hematológico (ás 18 h. de 9-V-1931). N.o 69.462: 

Hemoglobina (por cento) . 
Hemoglobina (em peso) . . 
Valor globular 
Glóbulos rubros por mm' . 
Glóbulos brancos por mm3 
Relação globular brancos/rubros 
Hematoblastes por mm.3 . . 

62 o/o 
8,68 gr. 
1,069 

2.908.000 
5.230 
1/556 
81.200 

Fórmula : 
Neutrófilos 
Eosinófilos 
Basófilos, 
Monocitos 
Linfocitos 

o/o mm5 

62,75 3.282 
1,75 92 
0,25 13 
4,25 222 

31,00 1.621 
100,00 5.230 

Alterações citológicas rubras —Anisocitose declarada com maior pre
domínio macrocitário. Fórmula do diâmetro globular: 

micras . 5,2 6 6,8 7,6 8,4 9,2 10 10,8 11,6 12,4 13,2 14 
glóbulos 0,5 1,5 1,5 10 21,5 29 18 13 2 2 0,5 0,2 

Diâmetro globular médio 9,272 micras Microcitos - 2 o/o. Normocitos 
— 33 o/o. Macrocitos —65 o/o. Glóbulos grâriulo-Silamentosos — (reticulo-
citos) — 0,3 o/o. Dois mègaloblastos (0,5 o/o) - Um de 13,2 micras, basófilo 
e de núcleo reticulado, outro ortocromatófilo (10,8 x 9,2 micras) de núcleo em 
picnose (4,8 micras). 

Alterações citológicas brancas — Imagem nuclear neutrófila de COOKE 
e PONDER, e índice nuclear de SABRAZÉS: 1/5 (2 bastonetes! 11/18 111/44,5 IV/25 
V/7 VI/0,5 e ausência de mielemia. índice 313,5. Imagem nuclear e índice 
nuclear eosinófilo de SABRAZÉS e MURATET: 1/10 11/38 HI/42 IV/10, com 4 o/o 
de metamielocitos eosinófilos. índice 252. Hipoazurofilia linfocitária (21/124 
— 1/5,9). Monocitos extravagantes (1/8). Anisocitose neutrófila e pequena 
poiquilocitose. Fórmula do diâmetro neutrófilo : 

12,4 13,2 14 14,8 15,6- 17^ J 8 ^ 
0,5^ micras. . 

neutrófilos 1 23 27,5 41,5 3,5 3 
Microneutrófilos—0 o/o, normoneutrófilos—92 o/0—macroneutrófilos—8 o/o. 

Diâmetro neutrófilo médio — 13,540 micras (além dos neutrófilos poli-
segmentados apontados na imagem nuclear, encontrei no decorrer do 
exame 6 de tipo VI , 4 de tipo VII e 1 de tipo VIII). 
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Alterações hemáticas : Coagulação normal lenta (MILLIAN — 12' — em 
tubo 27') Sedimentação globular exagerada (coagulação plasmática de 2/3 
de altura). Reacção de WASSERMANN (repetição) — absolutamente negativa. 
Ureia por litro de sangue —0,339 grs. Colesterolemia por litro de sangue — 
1,280 grs. 

Urina da ocasião — um tanto urobilínica (0,220), sem elementos anor
mais (glucose ou albumina) salvo forte indigúria e roseinúria, pequena me-
lanoidúria. 

A' data deste exame hematológico (9-V-1931) já o doente tinha come
çado há 3 dias a dieta hepática (250 grs. de fígado de vitela por dia, em 
bifes encruados ou em polpa crua com farinha de pau), e como tópico lin
gual o sulfato de cobre. 

Para acompanhar e demonstrar a melhoria, clínica fizeram-se ainda 
mais 3 exames, realizados a intervalos de 3 dias desde o 3.o dia de dieta de 
MINOT-MURPHY: 

Hemoglobina (por cento). 
Hemoglobina (em peso) . 
Valor globular . . . . 
Glóbulos rubros por mm.' 
Glóbulos brancos por mm.3 
Relação glób. br./rubros . 
Hematoblastes por mm.3 . 

Fórmula : 

Neutrófilos. 
Eosinófilos. 
Basófilos . 
Monocitos . 
Linfocitos . 

N.o 69.487 N.o 69.5(18 N.o 69 539 
12-V-1931 15-V-1931 I9-V-1931 
60 o/o 61 o/o 70 o/o 
8,4 grs. 8,54 grs. 9,8 grs. 
1,059 1,057 1,031 

2.831.000 2.860.000 3.393.000 
4.950 6.125 6.260 
1/578 1/466 1/542 
91.600 129.000 167.500 

o/o mm. 3 o/o mm. 8 o/o mm. 3 

68,0 3.366 63,5 3.889 69,34 4.341 
8,5 421 8,5 521 5,34 334 
0,5 25 — — 0.33 21 
5,0 247 7,5 459 8,33 521 

18,0 891 20,5 1.256 16,66 1.043 
100,0 4.950 100,0 6.125 100,0 6.260 

Alterações citológicas rubras: 
12-V-1931—Glóbulos grânulo-filamentosos (reticulocitos) — 7,7 o/0 .— 

Glóbulos rubros nucleados (0,5 o/o) — mègaloblasto metacromatófilo e com 
granulações basófilas, de 12,4 micras. Alguns glóbulos com granulações 
basófilas. 

15-V-1931 — Glóbulos grânulo-filamentosos (reticulocitos) — 7,1 o/o. — 
Glóbulos rubros nucleados (1 o/o)—Mègaloblasto policromatófilo, normo
b l a s t ortocromatófilo com corpo de HOWELL-JOLLY. Alguns glóbulos com 
granulações basófilas. 

19-V-1931 — Glóbulos grânulo-filamentosos (reticulocitos) — 4,3 o/o. — 
Ausência de glóbulos com granulações basófilas e de glóbulos rubros nu
cleados. Anisocitose com macrocitose, mais moderadas. Leve poiquilocitose. 
Fórmula do diâmetro globular : 



xc 

raieras. . 3fi_ 4,4 6 6,8 7,6 8,4 9,2 10 lOfl^ 11,6 
glóbulos . 1 1 3 5 13 17 37 15 7 1 

Diâmetro globular médio — 8,792 micras. Microcitos — 5 o/o. Normo-
citos — 35 o/o. Macrocitos — 60 o/o. 

Alterações citológicas brancas : 
12-V-1931—Imagem nuclear neutrófila (COOKE e PONDER): 1/11,2 (2,4 

bastonetes) 11/29,6 111/38,4 IV/16,8 V/2,4 VI/1,6. índice nuclear neutrófilo 
de SABRAZÉS 274,4. Imagem nuclear eosinófila de SABRAZÉS e MURATET: 1/18 
11/56 111/26. índice nuclear eosinófilo — 208. Além dos neutrófilos poli-
segmentados, indicados na imagem nuclear, achei um de tipo VII com 
20,4 micras (macropolicito COOKE e PONDER). Detritos nucleares (7 o/o). Azu-
rofilia linfocitária (11/36 = 1/3,3 = 30,6 o/o). Monocitos extravagantes (1/10). 

15-V-1931 —Imagem nuclear neutrófila (COOKE e PONDER) 1/12,8 11/35,2 
111/30,4 IV/16 V/4 VI/1,6. índice nuclear neutrófilo — 268. Além dos polise-
gmentados indicados, encontrei um de tipo VI e um de VII. Imagem nuclear 
eosinófila (SABRAZÉS e MURATET). 1/16 11/52 111/32 — com 4 o/ 0 de metaroie-
locitos eosinòfilos. índice nuclear eosinófilo — 216. Azurofilia linfocitária 
(13/41 == 1/3,2 = 34,1 o/o). Monocitos extravagantes (NAEGELI) (1/7,5). 

19-V-1931 — Imagem nuclear neutrófila (COOKE e PONDER) 1/25 (7,5 bas
tonetes) 11/42 III/20 IV/8 V/4 VI/1. índice nuclear neutrófilo (SABRAZÉS)—227. 
Imagem nuclear eosinófila (SABRAZÉS e MURATET) 1/18 11/62 111/20. índice 
nuclear eosinófilo — 202. Detritos nucleares (3,7 o/o). Azurofilia linfocitária 
(9 /50= 1/5,6 = 18 o/o). Monocitos extravagantes (6/25). Fórmula do diâme
tro neutrófilo : 

micras J 0 8 ^ M . J M . J M . JL1_ i M . 15-6 

neutrófilos 10 17,5 40,5 15 14 2,5 0,5 ~ 

Diâmetroí neutrófilo médio —13,212 micras. Microneutrófilos — 10 o/o. 
Normoneutrófilos — 87 o/o. Macroneutrófilos — 3 o/o. 

Exames sumários da urina da ocasião : 12-V-1931 — Urina urobilínica 
(0,250), D.al5 — 1,0169, sem glucose, vestígios ténues de albumina, com indu-
xilúria e roseinúria fortíssimas. 

15-V-1931 — Pequena urobilinúria (0,180), sem albumina, vestígios de 
reducção de glucose, indigúria abundante, roseinúria franca. 

19-V-1931 — Leve urobilinúria (0,140), sem albumina nem glucose, indi
gúria moderada e dificilmente oxidável, roseinúria leve. 

A confirmar a melhoria hematológica, o doente começou nitidamente 
a beneficiar com o regime hepático. Nestes 10 dias o doente que pesava 
67,8 (9-V) passou sucessivamente a 68,8 (12-V) 69,3 (15-V) e 70,3 (19-V). 
A glossite desapareceu inteiramente em 15-V, já com a opoterapia anti-ané-
mica, já com aplicações locais de sulfato de cobre. Em 11-V teve o doente 
obnubilações e estado vertiginoso que nunca sentira até aí. Mas depois 
começou a ter certa sensação de bem estar, e a depressão psíquica modi-
ficou-se desde o primeiro aumento de peso, para quem vinha decrescendo 
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continuamente. As urinas passaram a ser claras e mais abundantes. Só a 
diarreia persistia por agora inalterável, com 3-5 dejecções moles, e de 
horário quási fixo (meia-noite, 3, 7 e 9 ou 10 horas da manhã). Embora o 
apetite ainda seja quási nulo, ás refeições já o não repugnam, e tolera o 
fígado com facilidade. 

Depois disto, o doente regressou a Lamego, não me tendo sido pos
sível repetir o exame hematológico na ocasião da remissão anémica com
pleta, alguns meses mais tarde, quando peso, apetite, bem estar, se norma-
lisãram quási em absoluto, com desaparição da diarreia, e retomou a sua 
vida activa habitual, de que se afastara até aqui progressivamente. 

Passaram 4 anos, e eis que de novo o doente aparece, em 18 de Março 
de 1935, para repetição do exame hematológico, pois sente-se esmorecer 
desde há pouco, depois de uma infecção gripal. 

Historia destes 4 anos até ao momento actual : 
Quando em V-1931 regressou a Lamego, ainda conservou a hepatote-

rapia durante algumas semanas, até que a abandonou em absolnto por se 
sentir completamente bem. A remissão foi total e perfeita, com regresso ao 
peso anterior de 90 quilos, bom apetite, ausência de sensação asténica. De 
diarreia passou novamente a leve obstipação, embora as dejecções persis
tissem pastosas, às vezes sob o domínio de laxativos (nomeadamente de 
base magnésica). A glossite nunca mais apareceu. Alimentação variada e 
mixta, sem isenção de qualidade, nos primeiros tempos, vinha ultimamente 
recaindo no uso maior de hidrocarbonados, com restrição nos outros ali
mentos, em especial carnes, frutas e vegetais. Durante este período a pior
reia com atrofia gengival recrudesceu, forçando-o a arrancar mais dentes, 
conservando agora apenas 10 dentes nas duas maxilas, descarnados e com 
piorreia, a-pezar-de persistentemente tratados, e uso de 2 placas inferior e 
superior, para substituição dos indispensáveis à mastigação. A queda den
tária começou há cerca de 12 anos, depois dum período largo em que 
houve piorreia alveolo-dentária com consecutiva atrofia gengival. 

O bem estar do doente não sofreu modificações até ao início deste 
ano. Mas na primeira semana de Fevereiro acamou com gripe, febril elevada, 
agravada com participação pulmonar, de tipo bronco-pneumónico. Desapa
recida a febre, a bronquite asmatiforme antiga renasceu, com dispneia e 
expectoração muco-purulenta espessa.ilnstala-se novamente o emmagreci-
mento, astenia e crises gástricas nauseosas, anoréxícas e flatulentas. 

Em 18-111-1935 a observação clínica revelou —Peso 84,8 quilos (perda 
de 5,2 quilos). Ausência de palidês apreciável, mas tom leve sub-ictérico 
conjuntival. Tensões 17/9 (PACHON). Respiração um pouco sibilante, frequente, 
aumentando com os esforços, tosse em crises, com expectoração abundante 
muco-purulenta. Auscultação pulmonar revela sarridos variados de bron
quite e sibilação. Anorexia, sobretudo para os sólidos, crises de flatulência 
gástrica, por vêses com impossibilidade de se alimentar por náuseas inten
sas, enfarte digestivo, sem vómitos. Fezes moles embora persistindo a leve 
obstipação. Preocupação psíquica, astenia física e moral atenuada. Insó-
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nias. Adormecimento dos dedos das mãos, com criestesias e crises de acro

espasmocidade arterial (dedos brancos). Formigueiros nos dedos e plantas 
dos pés. A língua apresentase com tom normal no dorso, ponta e bordos, 
apenas recoberta de leve saburro na parte posterior. Estado perfeito das 
papilas linguais. Ausência de ardor quer lingual ou das vias digestivas 
superiores, tanto actualmente como neste intervalo de 4 anos. Reflexos 
rotulianos e aquilianos um tanto vivos, exagerados, mas sem alterações 
clónicas. 

131111935 — Exame de escarro = escarro francamente purulento, sem 
bacilos de KOOCK, revelando ao GRAM abundância de parapneumococos assi

métricos, bem disseminados, e respectivas formas de involução. Alguns 
outros agentes banais, não específicos. Exame cultural reveleu colónias de 
pneurnococo e várias formas de associação, com que se fez preparação 
vacinai. 

181111935 —Exame hematológico —n.° 79.918: 

Hemoglobina (por cento) . . . 
Hemoglobina (em peso) . . . . 
Valor globular . 
Glóbulos rubros por mm3. . . . 
Glóbulos brancos por mm.3. . . 
Relação glóbulos brancos/rubros. 
Hematoblastes por mm.3 . . . 

96 o/o 
13,24 grs. 

1,284 
3.736.000 

5.220 
1/715 

149.000 

Fórmula : o/o mm.3 
Neutrófilos. 62,2 3.247 
Eosinófilos. 4,2 219 
Basófilos . 0,4 21 
Monocitos . 5,6 292 
Linfocítos . 27,6 1.441 

100,0 5.220 

Alterações citológicas rubras: — Anisocitose e poiquilocitose modera

das, com macrocitose pequena mas franca. Ausência de glóbulos rubros 
nucleados. Glóbulos grânulofilamentosos (reticulocitos) — 0,7 °/0 . Fórmula 
de diâmetro globular : 

micras . . . _ 6 ^ 6 ^ Jfi^ 8 ^ 9£_ J 0 _ 103 
glóbulos . . 0,5 1 21 40 30,5 6 1 

Diâmetro globular médio —8,568 micras. Microcitos — 0,5 o/o. Normo

citos —62 o/o. Macrocitos —37,5 o/o. 
Alterações citológicas brancas:—Tenue anisocitose neutrófila. Imagem 

nuclear neutrófila (CookE e PONDER):1/21,6 (4,8 bastonetes) 11/39 — 111/29,8 
— IV/8,4 — V/1,2 e 3,3 o/o de metamielocitos neutrófilos. índice nuclear 
neutrófilo (SABRAZÉS)—228,6. Imagem nuclear eosinófila (SABRAZÉS e MURATET): 
1/11—11/57 —IH/29 —IV/2 —V/l e 5 o/o de metamielocitos eosinófilos. 
índice nuclear eosinófilo225. Monocitos extravagantes (NAEGELI) (4/281/7). 
Azurofilia monocitária (4/28=1/7=14,2 o/0). Azurofilia linfocitária (16/138 
= l/8,6 = l l ,6o/o) . 

Alterações hemáticas:  Ureia por litro de sangue =■ 0,187 grs. Coagu

lação e tempo de sangria normais. Leve exagero de sedimentação (coena 
pequena). Boa retractibilidade. Safo muito levemente bilirubinémico. 

Urina da ocasião (181111935) — Levemente urobilínica (0,150), sem 
glucose, mas com ténues vestígios de albumina, muito forte indigúria e 
forte roseinúria. 
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Em 301111935 v.oltou o doente já melhorado, sem os sintomas pulmo

nares bronquíticos, por acção da vacina autogénea e do Bronquimar. Apetite 
já regular, astenia menor, mas por ora inalterabilidade no peso, persistindo 
a repugnância pelos alimentos cárneos. 

Durante este intervalo de 10 dias tomou extracto gástrico oral em pó 
(Ventraemon) na dose de 2 colheres de chá por dia às refeições (15 grs. 
diários) sem ácido clorídrico, e 7 ampolas de 2 ce. de extracto hepático 
activo intramuscular (Campolon). 

Exame hematológico — n.° 80.026  às 12 horas de 301111935 : 

Hemoglobíma (por cento). . . , 
Hemoglobina (em peso) . . . 
Valor globular 
Glóbulos rubros por mm.3 . . 
Glóbulos brancos por mm.3 . . 
Relação glóbulos brancosrubros 
Hematoblastes por mm.3 . . . 

98 o/o 
13,72 grs. 

1,009 
4.856.000 

6.060 
1/801 

158.000 

Fórmula : 
Neutrófilos 
Eosinófilos 
Basófilos. 
Monocitos 
Linfocítos 

°/n mm.
s 

68,8 4.169 
2,4 146 
0,3 18 
4,1 248 

24,4 1.479 
100,0 6.060 

Alterações citológicas rubras :—Ténue anisocitose, levemente macro

citária, sem outras alterações. Glóbulos grânulofilamentosos (reticulocitos) 
— 2,76 o/o. Fórmula do diâmetro globular: 

Micras . 
Glóbulos 

5̂ 2 
1 

6,8 
10 

7,6 8,4 9,2 10 t 
34 35 17 

Diâmetro globular médio — 8,120 micras. Microcitos —1 o/o — Normo

citos — 79 o/o. Macrocitos — 20 o/0 . 
Alterações citológicas brancas: Imagem nuclear neutrófila (CookE e 

PONDER): 1/31,5 (4,5 bastonetes) 11/46,6 111/17,1 IV/3,9 V/0,9 e 0,6 o/ 0 de 
mielocitos, 3 o/ 0 de metamielocitos neutrófilos. índice nuclear neutrófilo 
(SABRAZÉS) —196,1. Imagem nuclear eosinófila (SABRAIÉS e MURATET) : 1/22 
H/63 III/15 e 6 o/ 0 de metamielocitos eosinófilos. índice nuclear eosi

nofilo —193. Monocitos extravagantes (NAEGELI) — (2/25). Azurofilia monoci

tária (4/25 = 1/6,2 = 16 o/0). Azurofilia linfocitária (17/146 ■ 1/8,6=11,6 o/0). 
Alterações hemáticas: Coagulação, tempo de sangria e retractibilidade 

normais. Ausência de coagulação plasmática. Soro sanguíneo de aspecto 
normal, não bilirubinémico. 

Urina da ocasião (301111935) — Ténue urobilinúria (0,140), ausência de 
albumina e glicose, forte indigúria e pequena roseinúria. Deposição de 
cristais úricos no dia seguinte. 

O doente teve depois disto de retirarse apressadamente para Lamego, 
por falecimento da esposa por complicação no decorrer duma infecção 
gripal. 

* 
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Observação ftVII —1952 

J. S. F., 45 anos, viuvo, comerciante {Clinica do Dr. João de Almeida). 
Observação em 7-1-1932: 

Mucosas descoradas com franco tom sub-ictérico conjuntival. Tegu
mentos pálidos, encobertos pelo tom terroso da pele, mais acentuado ulti
mamente. Emmagrecimento acentuado (peso actual 62,5 quilos, quando há 
um ano pesava 76). Astenia progressiva desde há dois anos. Calvície pre
coce. Ausência total de dores espontâneas. 

Apetite quási nulo, com repugnância pelas gorduras desde sempre, e 
agora o mesmo desgosto pelas carnes. Alimentação nomeadamente hidrocar-
bonada, ultimamente quási exclusiva (alimentação de colite). Dentes regu
lares com atrofia gengival. Língua actualmente sem saburro, pálida, despa-
lidada e lisa, nomeadamente nos bordos e ponta da língua, mas sujeita a 
períodos em que ha glossite sub-aguda, com zonas de vermelhidão dolorosa, 
sobretudo nos bordos e ao nivel da ponta, e sensação de ardor com as 
comidas. Esta sensação de ardência estende-se á faringe, esôfago e estô
mago, sem pirosis, erutações ou regurgitações ácidas. Enfarte gástrico um 
tanto flatulento, náuseas, mas ausência de vómitos. Diarreia bantante antiga, 
indolor, habitualmente de 1 dejecção diária mole ou líquida, outras vezes 
de 3-4 dejecções líquidas por dia. 

Radiografia abdominal nada revelou de anormal, salvo espasmocidade 
distai, evacuação gástrica normal rápida. 

Ausência de sintomatologia pulmonar. Nada cardio-vascular, salvo 
dispneia de esforço e leve taquicardia. Ausência de edemas. "> 

Leves disestesias nos pés e mãos. Reflexos normais. 

Diarreia antiga. Trabalho exagerado de aplicação, como modelador de 
fábrica de calçado. Começou há perto de 2 anos a sentir-se anoréxico e fa
tigado, mas foi desde há 1 ano que o apetite se reduziu muito, repugnando-
lhe os alimentos sólidos, com crises glossíticas e diarreia, emmagrecimento 
progressivo acentuado (76-71,8-69,8-66,3 e 62,5, respectivamente em 
3-XIM930, 2-VI, 17-1X e 12-XIM931, 7-1-1932). 

Em Abril de 1931, tomou a conselho médico uma injecção de Neosal-
varsan, que o peorou bastante, com dores no hipocôndrio direito e que
branto. Há dois mezes foi obrigado a abandonar o trabalho por inaptência. 

Sempre regularmente saudável, sem doenças de gravidade nos ante
cedentes, excepto uma gripe pneumónica durante a epidemia de 1918. Es
tadia no Brasil (Rio de Janeiro) como empregado de comércio, durante 11 
anos, regressando depois a Portugal, onde se conserva desde 1921. Cancro 
mole no Brasil. Fazia donde a onde tratamento anti-sifílitico, embora pouco 
justificado, pois não houve acidente primário nem manifestações que 
assegurassem a sífilis. 
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Exame hemocitológico—N.° 71.243 —em 7-1-1932: 

Hemoglobina (por cento) . . . 
Hemoglobina (em peso) . . . . 
Valor globular 
Glóbulos rubros por mm3 . . ' 
Glóbulos brancos por mm3. . . 
Relação globular brancos/rubros 
Hematoblastes por mm3 . . . 

63 o/o 
8,82 grs. 

1,042 
3.021.000 

2.550 
1/1.180 
61.100 

Fórmula : 
Neutrófilos 
Eosinófilos 
Basófilos. 
Monocitos 
Linfocítos 

o/o 
61,7 

1,5 

mm.3 
1.573 

39 

2,6 
34,2 

60 
872 

100,0 2.550 

Alterações citológicas rubras : —Anisocitose franca, com macrocitose 
moderadamente predominante, tenue poiquilocitose. Ausência de glóbulos 
rubros nucleados. Reticulocitos (grânulo-filamentocitos) — 0,4 o/o. Fórmula 
do diâmetro globular: 

micras. . . 52_ J j _ 6^ Tfi_ 8A_ ^ 2 _ 10 10,8 11,6 
glóbulos . . 1 2 4 21 38 24 7 2 " 1 

Diâmetro globular médio = 8,472 micras. Microcitos — 3 o/o. Normoci-
citos — 63 o/o. Macrodtos — 34 o/o. 

Alterações citológicas brancas: —Imagem nuclear neutrófila (COOKE e 
PONDER) 1/18 11/41 111/26 IV/11 V/4 com alguns metamielocitos e raros 
mielocitos. índice nuclear neutrófilo (SABRAZÉS) 242. Anisocitose neutrófila, 
leve poiquilocitose. Fórmula do diâmetro neutrófilo : 

micras . . . 11,6 12,4 13,2 14 14,8 15,6 
glóbulos. . . 2 24 33 26 10 5 

Microneutrófilos — 0. Normoneutrófilos—85 o/o. Macroneutrófilos — 
15 o/o. Detritos nucleares — (4,3 o/0). Monocitos extravagantes —(1/4). Azu-
rofilia linfocitária — (1/12). 

Reacção de WASSERMANN—absolutamente negativa. índice antitrípsico 55. 
Ureia por litro de sangue —0,544 gr. Colesterol por litro de sangue - 0,675. 
Ausência de discrasias hemorrágicas (coagulação, retractibilidade e tempo 
de sangria normais). Pequena bilirubinemia. 

Urina da ocasião — Hemafeica e urobilínica (0,500), D 15— 1,025, com 
18,447 grm. de ureia por litro, sem albumina nem glucose. Indigúria e ro-
seinúria abundantíssimas, melanoidúria leve. Sedimento, um pouco abun
dante, revelou além do habitual, numerosos cristais de oxalato de cálcio e 
numerosíssimas esférulas de uratos ácidos. 

Diagosticada assim a <fAnemia Perniciosa» o doente seguiu com re
gularidade a hepatoterapia fresca, melhorando rapidamente e conservando-
-se bem, segundo informe médico, pois não consegui repetir o exame. 
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Observação # VI11-1932 

C. L., 60 anos, médico, casado, residente em Trancoso. — (Clinica do 
Prof. Thiago d'Almeida). 

Em 12-V-1932 vem o doente ao Laboratório proceder a um exame de 
sangue (Reacção de Wassermann e dosagem de ureia), tendo regressado 
há pouco duma das suas viagens à América do Sul, como médico do 
quadro da emigração a que pertence. Sente leve dispneia, zumbidos e 
surdez moderada, leves dores de tipo reumatismal, e apresenta uma hiper
tensão declarada (23/8 - I. O. —6 —média 12 —PACHON H. E.). 

Não há razões para suspeita luética. Apresenta-se nutrido (86 quilos) e 
de aparência relativamente saudável, tez um pouco pálida, e há 15 dias 
está a regime lácteo e farináceo, com caldos de cereais. 

Exame de sangue — Reacção de WASSERMANN absolutamente nega
tiva. Ureia por litro de sangue — 0,283. Soro sanguíneo de aspecto normal, 
levemente lipóide (período digestivo) e um tanto pálido. Urina da ocasião, 
amarela um pouco pálida, sem elementos anormais, apenas acentuada 
indigúria. 

Decorre mais de mês e meio. Volta então, enviado pelo Prof. 
Dr. THIAGO D'ALMEIDA, para exame hematológico, num estado de depau-
peramento orgânico pronunciado. 

Observação em 30-VI-1932: 
Franca palidês amarelada, subictérica, especialmente nítida nas con

juntivas; anemia das mucosas. Forte emmagrecimento (73 quilos — perda 
de 13 quilos em pouco mais de mês e meio), com emaciação franca. 

Astenia com inaptência para os esforços, nomeadamente por dores 
generalisadas fortes de quási todos os músculos, mas especialmente dos 
músculos dos membros, região lombar e hombros. Dores fortes à palpação 
das massas musculares, sem dores no trajecto dos nervos, nem articulares, 
salvo moderadas nas articulações escapulo-humerais. Músculos actual
mente flácidos, parecendo até levemente atrofiados, em especial para a raiz 
dos membros, e não endurecendo pelas contrações voluntárias. Reflexos 
conservados, apenas limitação dos movimentos activos por dores. Formi
gueiros das extremidades, dedos dos pés e mãos álgidos e brancos, com 
entorpecimento e embotamento da sensibilidade tactil. 

Apirexia constante. Criestesias generalisadas, suores profusos (pelo 
uso intenso de salicilados ?) 

Anorexia acentuada com repugnância pelos alimentos de qualquer 
natureza, nomeadamente sólidos e destes os cárneos. Glóssite hunteriana 
constituída por áreas de rubor lingual cora despapilaçâo nos bordos, dorso 
e face inferior da língua, acompanhadas de sensação de ardência. Este ardor 
estende-se ainda aos lábios e faringe, onde há pequenas zonas de tom 
róseo vivo e brilhante, exulceração. Dentes regularmente tratados, com 
atrofia simples gengival, sem piorreia nítida. Secura da boca. 

! 
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Enfarte gástrico com náuseas, borborismos intestinais exagerados. 
Dores no colon ascendente e cecal, e na região vesicular, à palpação, com 
gargolejo eólico. Fígado normal à percussão. Diarreia actualmente de 2-3 
dejecçOes diárias moles, indolores, fétidas. 

Ténue dispneia de esforço, sons cardíacos apagados, audição subjec
tiva dos ruídos cardíacos, leve estado vertiginoso, com sensação de cabeça 
simultaneamente vasia e pesada, pulso de frequência normal, persistência 
da hipertensão (25/9,5-1. 0 . - 8 , média 13 —PACHON —H. E.). 

Baço normal à percussão, ausência de gânglios. 
Calvície hipocrática precoce. 

Pai falecido de tuberculose pulmonar aos 50 anos, contraída 2 anos 
antes. Mãe saudável até tempos antes de falecer de uma anemia grave 
com fenómenos enteríticos acentuados, que não foram esclarecidos, aos 65 
anos. De cinco filhos, vivem 2 — o doente e uma irmã com 71 anos, sau
dável. Os outros faleceram de meningite, miocardite, endocardite reumatis
mal, todos à volta dos 50 anos. 

O doente teve febre tifóide aos 17 anos, sarampo aos 18, várias 
blenorragias e um cancro mole durante a mocidade. Abstémio de bebidas 
alcoólicas, fumador moderado, regularidade nas horas de refeições. Casado, 
com dois filhos de 32 e 26 anos, saudáveis. Foi sempre forte, gosando de 
esplêndida saúde. 

Desde 1924 que fez numerosas viagens à América do Sul, passando 
bem nos primeiros anos. Há 4 anos começou a sentir sede, um pouco de 
enfarte gástrico com flatulências e marulho prolongado, sem pirosis, azia 
ou dores, e pequenos desarranjos intestinais. Desde aí regula a sua alimen
tação a bordo, reduzindo as bebidas e abstendo-se de conservas, salsicha
ria e carnes de frigorífico, fazendo regime francamente hidrocarbonado. 
Há um ano aparece-lhe uma dermatose perineal, testicular e da face interna 
das coxas até meia altura do joelho, seca e rugosa, congeminada, escamosa 
e não pruriginosa, embora assente sobre base um tanto rubefacta, a que se 
seguiu depois uma série de pequenas manchas arredondadas, levemente 
escamosas e sem prurido, atónicas, de tipo quási psoriásico, por diferentes 
partes do corpo, que persistiram e ainda hoje apresenta, embora tudo mais 
atenuado. 

Logo depois do exame de sangue em Maio, foi tentado por umas 
ostras, de que comeu apenas uma. No dia seguinte instala-se diarreia acen
tuada, com dores abdominais de predomínio à pressão do colon ascendente 
e cecal, que persistiu, em breve acompanhando-se de anorexia que se acen
tuou até à impossibilidade de comer alguma coisa que seja de mastigar, 
por repugnância. Por essa altura, 12 dias após o início da entero-colite é 
obrigado a dormir longe de sua casa habitual, entre lençóis que achou 
humedecidos. No dia seguinte apareceu «teso como um pinheiro» expressão 
que o próprio doente e colega empregou, dizendo-a burlesca mas exacta, 
com algias generalisadas e movimentos muito reduzidos por dores em 
todos os músculos do tronco e membros, endurecidos e um pouco tume-

7 
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factos nessa ocasião, apenas tocando levemente as articulações escapulo-
-humerais. 

Uma série de anti-reumatismais apenas conseguiu moderar as dores, 
permitindo-lhe mover-se e encontrar posições melhores para o repouso 
sentado ou deitado, sem debelar por coiiipleto as mialgias. Esta afecção 
intercurrente, sempre apirética e o uso intenso de preparações saliciladas 
só veio agravar o seu estado anterior, com aparição quási imediata de forte 
astenia, anemia progressiva e glossite, com ardência lingual, bucal e farín-
gea, ao mesmo tempo que o emmagrecimento e emaciação se estabeleciam 
com rapides. 

Exame hematológico n.o 72.569 —às 12 h. de 30-VM932: 

Hemoglobina (por cento) . 
Hemoglobina (em peso) . . 
Valor globular 
Glóbulos rubros por mm.3 . 
Glóbulos brancos por mm.3 
Relação leuco-rubra . . . 
Hematoblastes por mm.3. . 

6 1 % 
8,54 gr. 
0,909 

3.352.000 
6.463 
1/518 

205.500 

Fórmula : 
Neutrófilos 
Eosinófilos 
Basófilos. 
Monocitos 
Línfocítos 

°/n mm.3 
65,67 4.246 
3,00 193 
0,16 10 
6,17 399 

25,00 1.615 
100,00 6.463 

Alterações citológicas rubras — Moderada anisocitose, com macrocitose 
franca limitada. Leve poiquilocitose. Ausência de policromatofilia e de gló
bulos rubros nucleados. Glóbulos grânulo-filamentosos (reticulocitos)—3o/o. 
Fórmula do diâmetro globular : 

micras . 5,6 
glóbulos. 0,5 

6,4 
2,5 

7,2 
13 

8 
50 

8,8 
21 

9,6 
10 

10,4 
1,5 

11,2 
1 

12 
"0,5 

Diâmetro globular médio — 8,260 micras. Microcitos — 3 o/0 . Normo-
citos — 63 o/o. Macrocitos — 34 o/o. 

Alterações citológicas brancas — Moderada anisocitose neutrófila (va
riações entre 11,6 e 16,8 micras), bastantes granulações tóxicas dos neutró
filos. Imagem nuclear neutrófila (COOKE e PONDER) —1/21 11/35 111/21 IV/19 
V/3 VI/1 e 1 o/o de metamielocitos, e 0,3 o/ 0 de mielocitos neutrófilos, 
índice nuclear neutrófilo (SABRAZÉS) 251. Imagem nuclear e índice eosinófilo 
de SABRAZÉS e MURATET 1/0 11/38,9 111/55,5 IV/5,6. índice — 266,7. Azurofilia 
linfocitária (45/150=1/3 ,3=30 o/0). Monocitos extravagantes (NAEGCLI) — 
(1/4,5). 

Alterações hemáticas: coagulação normal, retractibilidade exagerada, 
coena plasmática, tempo de sangria normal. Soro sanguíneo muito leve
mente colémico. Resistência hemoglobínica de WORPEL — 75 segundos. Co
lesterol por litro de sangue —1,600 grs. 

Exame sumário da urina da ocasião: Um tanto urobílinica (0,180), sem 
albumina, vestígios leves de glicose, forte indigúria e moderada roseinúria. 
Deposição de cristais líricos no dia seguinte. 

Exame sumário de fezes — 2-VII-1932. Fezes amarelas, pastosas, am 
tanto fétidas, de reacção ácida. Exame parasitológico negativo, franca insu
ficiência hidrocarbonada (amido intracelular, tom eritrodextrínico geral) — 
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forte excesso de sabões e cristais de ácidos gordos. Prova de fermentação 
muito positiva com persistência de reacção ácida. Predomínio e excesso de 
bactérias de GRAM negativo. 

Prova de secreção gástrica post-histaminica (4-VII-1932): l.a extracção 
em jejum, 2 extracções l/.j e uma hora após injecção de 1 miligrama de 
cloridrato de histamina «ROCHE» : 

Volume 
Acidez total 
Cl H livre 

Antes 
7,5 cc. 

Levemente róseo à 
fenolftaleína 

nulo 

'/a hora 
51 cc. 

1 hora 
1,1 cc. 

0,266 o/o 0,241 o/o 
0,256 o/o 0,234 o/o 

Inicia então a medicação anti-anémica perniciosa, com 100 grs. de 
fígado de vitela cru por dia e 2 colheres de chá de extracto oral gástrico 
(Mucotrat) às refeições. Abandona toda a medicação salicilada, salvo um 
pouco de salicilato de metilo em aplicação externa. 

Desde então começa a melhorar francamente. Apetite volta e cresce 
sucessivamente, permitindo-lhe uma alimentação mixta simples. A glossite 
e ardor lingual desapareceram completamente, a diarreia substituiu-se por 
uma ou duas dejecções semi-moldadas e acastanhadas, aumento lento do 
peso (74 em 11-VII — 75,8 em 26-VII), mialgias atenuando-se pouco a pouco, 
astenia moderada, com boa disposição geral e psíquica, apto já para a 
marcha, esforços e trabalho mental. 

Esta evolução regressiva até remissão franca fez-se em 3 semanas, 
acompanhada de remissão anémica que os exames hematológicos denun
ciam com clareza bem elucidativa: , 

Exames hematológicos - ao 5.o dia (ll-VII-1932) e 20.o dia (26-VII) de 
medicação anti-anémica: 

Hemoglobina (por cento) . 
Hemoglobina (em peso) . 
Valor globular 
Glóbulos rubros por mm.3. 
Glóbulos brancos por mm.3 

Relação leuco-rubra . , 
Hematoblastes por mm.1 . 

Fórmula : 

Neutrófilos 
Eosinófilos 
Basófilos 
Monocítos 
Linfocitos 

Alterações citológicas rubras: ll-VII-1932—Bastantes glóbulos rubros 
nucleados (1 o/o = 72 por mm3), todos do tipo mègaloblástico, de proto-
plasma basófilo e núcleo volumoso e reticulado, no total variando entre 

N.° 72.645 N o 72.773 
de ll-VII-1932 de 26-V1I-1932 

60°/o 7 0 % 
8,4 grs. 9,8 grs. 
0,971 0,761 

3.091.000 4.600.000 
7.240 8.400 
1/426 1/547 

158.200 119.380 

7o mm.3 
/ o mm.3 

66,4 4.807 71,5 6.006 
4,6 333 5,5 462 

9,8 710 8,25 693 
19,2 1.390 14,75 1.239 

100,0 7.240 100,0 8.400 
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12,4 a 15,6 micras. Reticulocitos (grânulo-filamentosos) — 10,2 o/o. Reticulo-
citos em 12-VII-1932 —13,6 o/o. 26-VII-1932 Ausência de glóbulos rubros 
nucleados —Reticulocitos—6,8 o/o. Fórmulas do diâmetro globular: 

mícras . _M V2_ _ 8 _ %fi_ 9^ 104 12 
ll-VII-1932 glóbulos. _A__ J 3 _ J 6 _ _33_ _20_ Ji_ J _ 
26-VII-1932 » . 3 18 45 23 10 1 0 

Microcitos— 4 o/o e 3 o/o. Normocitos - 3 9 o/ 0 e 63 o/0 . Macrocitos 
— 57 o/o e 34 o/o. Diâmetros globulares médios —8,528 e 8,176 micras res
pectivamente. 

Alterações citológicas brancas. ll-VII-1932 — Anisocitose declarada 
neutrófila (variações entre 12,4 e 17,6 micras) e mais moderadas granulações 
tóxicas neutrófilas. Alguns plèocariocitos de PITTALUGA (um de VI com 16 
micras, 1 de III com 17,6 micras, 3 de IV com 16,8 micras, etc.). Imagens 
nucleares neutrófilas (COOKE e PONDE"*). ll-VII-1932 - 1/19,2 (5,5 bastonetes) 
11/27 III/32 IV/16,5 V/4 VI/1 VII/0,3 e 1,5 o/o de mielo e metamielocitos 
neutrófilos. 26-VIM932 —1/36,5 (16,5 bastonetes) 11/37 HI/18,5 IV/6,5 V/l 
VI/0,5 e 1 o/o de mielo e metamielocitos neutrófilos. índices nucleares 
neutrófilos (SABRAZÉS)—263,3 e 200 respectivamente. Imagens e indices 
nucleares eosinófilos de SABRAZÉS e MURATET: ll-VII-1932 —1/0 11/27 IH/61 
IV/12 e 1 o/o de metamielocitos eosinófilos — 285. 26-VII-1932 —1/9 H/50 
IH/36 IV/5-237 . Azurofilia linfocitária: 1.° (16/96 =1/6 = 16,6 o/0) —2.° 
(22/60 -1/3,7 = 27,3 o/0) Monocitos extravagantes (NAEGELI) — 1.° (9/25) — 

t2.° (10/33). 
Exames sumários das urinas da ocasião: ll-VII-1932 —um tanto urobi-

línica (0,180), sem albumina nem glucose, com forte indigúria e pequena 
melanoidúria. Deposição de cristais úricos no dia seguinte. 26-VH-1932 — 
Leve urobilinúria (0,140) — Densidade a 15 — 1,0162, sem albumina nem glu
cose, indigúria moderada, forte deposição de cristais úricos no dia imediato. 
(Tem havido forte poliúria, sobretudo com nictúria, mais de 1 litro por 
noite há umas semanas). 

Depois disto, teve uma intercorrência pleurítica seca, com atritos pleu
rais à auscultação do seio costo-diafragmático direito e tosse seca, mode
rada elevação térmica até 37°,6, forte pleurodinia. Tudo isto durou apenas 
alguns dias, astenisando-o um pouco, mas sem alteração apreciável do es
tado geral e hemático. 

Exame hemocitológico — 10-VIH-1932. Hemoglobina 72 o/o (em peso 
10,08 grs.), valor globular 0,775, glóbulos rubros por mm3 — 4.644.000 — gló
bulos brancos por mm3 —8.940. Relação leuco rubra—1/519 —Hemato-
blastes por mm3— 205.600. Ureia por litro de sangue .— 0,421. Leve coagula
ção plasmática. Soro de aspecto normal, não colémico. Retractibilidade um 
pouco exagerada. 

Em meados de Agosto de 1932, sem esperar remissão mais nítida ou 
total, retirou-se para a aldeia (Trancoso), nunca mais o tendo visto, abando-
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nando por completo a medicação anti-anémica, levando como mau pro
nuncio, apenas uma hipertensão crescente, de 26/10—1. O. 7,5—(PACHON H. E.) 
em 10-VIII-1932. 

Em Trancoso as melhores acentuam-se e semanas depois sente-se intei
ramente bem, parecendo-lhe que regressara à sua antiga e esplêndida 
saúde, tal como se refere numa carta, apenas conservando leve dificuldade 
na mobilidade do hombro direito. 

Animado por estes resultados, abandona todas as precauções e espe
cialmente come durante alguns dias murcelas de sangue. Não foi preciso 
mais nada: nos dias seguintes reestabelece-se a diarreia com os mesmos 
caracteres dolorosos e flatulentos eólicos, anorexia, estado miálgico acen
tuado e generalisado, astenia e anemia crescentes, emfim, a repetição exacta 
dos fenómenos mórbidos observados em Junho no Porto. Deixa acentuar-se 
o seu estado e só em Outubro, quando vê que a sintomatologia não retro
cede é que resolve consultar, indo a Coimbra, onde foi visto pelos Profs. 
Drs. MORAIS SARMENTO e VAZ SERRA. O exame hematológico lá realizado 
revelou em 27-X-1932: 

Hemoglobina (por cento). . 
Hemoglobina (em peso) . 
Valor globular . . . 
Glóbulos rubros por mm.3 . 
Glóbulos brancos por mm.3 

Relação leuco-rubra . . . 

75 o/o Fórmula : 
10,5 grs. Neutrófilos 

1,256 Eosinófilos 
2.984.000 Basófilos 

7.600 Monocitos 
1/392 Linfocitos 

o/o 
77,5 

2,1 

m i . 1 

5.890 
100 

5,7 
14,7 

433 
1.177 

100,0 7.600 

Alterações rubras : Anisocitose, poiquilocitose e hipocromia dos eritro-
citos (hipocromia? medição do diâmetro?). 

Exame do suco gástrico (prova de REHFÚSS?) — em 27-X-1932 (Prof. 
Dr. VAZ SERRA): 

HCl livre Ac. fermentação H Cl combinado Acides total 
Amostra n.° 1 . . . . — — 0,365 o / 0 0,365 o / 0 
Amostra n.° 2 . . . . 1,168 o / 0 0,073 o / 0 0,365 o/o 1,606 o / 0 
Ambas as amostras continham sangue 

Fez 6 injecções de extracto hepático (Campolon), continuando depois 
com extracto hepático oral (Hepatrat.). As mialgias atenuaram-se em 24 
horas após o extracto injectável. Mas em vez de se demorar, esperando a 
remissão, como resultado de terapêutica seguida, regressa a Trancoso, 
abandonando-se de novo à «natura medicatrix». As medicações feitas em 
Coimbra só lá manifestam a sua acção, melhorando sensivelmente, até que 
em Dezembro recomeça a peoria com todo o cortejo sintomático já conhe
cido, voltando de novo a Coimbra no inicio de 1933, onde morre um pouco 
inesperadamente, no Hospital da Universidade, duma crise edematosa aguda 
do pulmão, por insuficiência ventricular esquerda durante uma intercor-
rência pulmonar inflamatória. 
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Observação M-1932 
D. A. F., 60 anos, casado, proprietário, nascido e residente em Gui

marães. (Clinica dos Drs. Pinto Leite e Gilberto Pereira). 

Observação em 27-XII-1932: 

O doente aparece num estado geral extremamente decadente.com páli
dos muito acentuada dos tegumentos, de tom amarelo franco, subictérico e 
levemente terroso, forte descoloração das mucosas, côr ictérica conjuntival. 

Astenia extrema, com impossibilidade para o menor esforço, preci
sando de ser amparado para andar, estado vertiginoso continuo com fre
quentes lipotimias, obnubilações e zumbidos, náuseas e vómitos. Astenia 
psíquica com decadência mental, não podendo sequer falar, as frases sendo 
incoerentes, arrastadas, entrecortadas de constantes paragens por taquipneia 
dispneica. Sonolência. 

Emmagrecimento lento mas progressivo (peso à data, 76 quilos; 83,5 há 
meses, peso habitual em saúde acima de 90). Ausência de emaciação — os 
tegumentos estão tomados de opilação geral acentuada, com edema nítido 
dos membros inferiores, pequenos edemas das mãos, face e pálpebras. 

Acidentes térmicos irregulares, não excedendo 38°,5, habitualmente 
apirexia ou alguns décimos de temperatura. Ultimamente leves arrepios e 
sudações profusas. 

Anorexia quási absoluta, não se alimentando senão forçado e quási 
exclusivamente de líquidos (leite e caldos). Língua um tanto saburrosa na 
parte posterior, pálida, despapilada e lisa em toda a parte anterior, sem 
nitida ardência lingual, edemaciada e com impressões dentárias sobre os 
bordos. Dentes em mau estado, gastos e piorreicos, com atrofia gengival. 
Gengivas um pouco tumefactas, sangrando ligeiramente. Enfarte gástrico 
mesmo com os líquidos, náuseas e flatulências numerosas, vómitos relativa
mente frequentes, alimentares (a viagem de Guimarães ao Porto em auto
móvel exacerbou o estado gástrico, vomitando o leite que bebeu durante o 
dia). Fígado um tanto aumentado de volume, descendo abaixo do rebordo 
costal, apenas doloroso à palpação, ventre desenvolvido e timpanisado, 
parecendo revelar pequena ascite, difícil de apreciar pela espessura da 
parede, ainda um pouco edemaciada; sem apreciável sintomatologia gastro-
-entérica —gargolejos eólicos, dôr leve à palpação epigástrica, maior na 
zona cística. Actualmente pequena obstipação com dejecções moles, habi
tualmente diarreia leve de fezes pastosas ou semi-líquidas. 

Forte dispneia, não cedendo em qualquer posição nem com o repouso, 
estertorosa e dificil, com pequena rala traqueal. Pequena tosse com expec
toração mucosa. Congestão e edema das bases pulmonares. Taquicardia 
(> 100) e sopros cardíacos anémicos, suaves, mal localisáveis, ruídos car
díacos ensurdecidos. 

Antecedentes quási nulos, tendo sido sempre nutrido e saudável, com 
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abusos alimenfaíes e vínicos. Bronquite e colite crónicas. Passado luético 
tratado. 

História da doença imprecisa, em que domina a astenia e anorexia 
progressivas desde há 1 ano (inverno passado), com aborrecimento pelas 
refeições em especial cárneas, emmagrecimento lento e anemia amarelada, 
subictérica, Com pequenos fenómenos diarreicos. Em 4-VI-1932 exame de 
urinas, altura em que o estado geral estava muito depauperado, côr 
ictérica e terrosa cutânea, já então com agravamento da sintomatologia 
digestiva — temperatura leve irregular, náuseas e alguns vómitos, desar
ranjos intestinais e anorexia notável — e aparecimento de fígado levemente 
aumentado com urobilinúria, o que fez lembrar ao clínico assistente a pos
sibilidade de hepatite bronzeada. Desde então a decadência foi rápida, 
com agravamento contínuo do estado geral e anémico, caindo em breve 
na caquexia, sem emaciação, referida na observação. 

Exame de urinas - n.° 73.347-Em 4-X1-1932: 

Volume de 24 horas 
Resíduo orgânico 

» mineral 
total 

Acides . . 
Ureia . . 
Acido úrico 
Fosfatos. . 
Enxofre mineral 

» fenólico 
" neutro 

Cloretos. . . 
Urobilína . . 
Enxofre total . 

» ácido. 

por litro por 24 Resumo 
horas urográfico 

600 32 
39,050 23,430 42 

6,650 3,990 13 
. 45,700 27,420 32 

2,040 1,224 56 
. 22,354 13,412 35 

1,042 0,625 56 
1,950 1,170 38 
1,611 0,966 — 
0,223 0,134 49 
0,700 0,420 54 
0,877 0,526 3 
0,250 0,150 80 
2,534 1,520 — 
1,834 1,100 32 

Relações urológicas o[0 

Ac. Úrico/ureia =4,6 

Ureia/R. orgânico =57,5 

R. mineral/R. total —14,5 

Fosfatos/ureia =8,7 

Enx. ácido/ureia =8,1 

Fosfatos/Enx. ácí. = 101,0 

Enx. f enólico/E. ácido=12,l 

Enx. neutro/E, tot. =27,6 

Urina avermelhada, urobilínica, barrenta (uratos róseos), densidade a 
15o —1,0181. Ausência de glucose, albumina, pigmentos ou ácidos biliares. 
Fortíssima indigúria, pequena roseinúria, franca melanoidúria. Exame mi
croscópico do sedimento abundante: Numerosas granulações uráticas róseas 
pulverulentas, alguns finos cristais oxálicos, raras células das vias uriná
rias, uma ou outra célula renal levemente urobilínica ou discrómica. 

Exame hematológico — n.° 73.668 de 27-XII-1932: 

Hemoglobina (por cento) 
Hemoglobina (em peso) . 
Valor globular . . . . 
Glóbulos rubros . . . 
Glóbulos brancos . . . 
Relação leuco-rubra . . 
Hematoblastes . . . . 

26 o/o Fórmula : 
3,9 grs. Neutrófilos 

1,815 Eosinófílos 
716.000 Basófilos . 

3.740 Monocitos 
1/191 Linfocitos. 
37.500 

o/o 
79,0 

1.5 
19,5 

mm.3 
2.955 

56 
729 

100,01 3.740 
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Alterações citológicas rubras: Notável anisocítose com macrocítose 
predominante. Forte poiquilocitose, leve metacromasia e policromatofilia. 
Ausência de glóbulos rubros nucleados. Glóbulos grânulofilamentosos (re

ticulocitos) — 0,4 o/o. Fórmula do diâmetro globular: 

micr. 2,8 '5 ,2 6 6,8 7,6 8,4 9,2 10 10,8 11,6 12,4 13,2 14 
glób. 1 1 3 5 11 23 25 16 9 2 2 1 1 

Diâmetro globular médio —8,992 micras. Microcitos ■ 5 o/0 . Normo

citos —39 o/o. Macrocitos—56 o/o. 
Alterações citológicas brancas:—Imagem nuclear neutróíila (CookE e 

PONDER): 1/3 bastonetes 11/23 111/42 IV/21 V/8 VI/2 VIII/1 com 1,5 o/ 0 de 
mieloblastos, mielocitos e metamielocitos neutrófilos. índice nuclear neu

trófilo— 319. Forte anisocitose e poiquilocitose branca, numerosos neutró

filos com granulações tóxicas. Alguns plèocariocitos de PITTALUGA (um de 
tipo V, outro de tipo VIII, com 16,4 micras). Azurofilia linfocitária (4/40 = 
1/10 = 10 o/o) e monocitária (1/3). Monocitos extravagantes (NAEGELI) (1/3)

Alterações hemáticas :—Franca hiperbilirubinemia do soro sanguíneo. 
Boa coagulabilidade, forte sedimentação globular (coagulação plasmática 
acentuada), retractibilidade exagerada. Tempo de sangria subnormal, 
índice antitripsico de QROSSFULD e MEYER —60. Cloretos por litro de sangue 
6,198 grs. 

Exame sumário da urina da ocasião — Urobilinúria, forte indigúria e 
roseinúria. leve albuminúria com piúria franca e colibacilúria manifesta, 
ausência de cilindros ou celulúria renal. 

Exame sumário de fezes — 73.669 em 28XII1932: Fezes moles, difluen

tes, amarelas, com raras estrias sanguíneas, de reacção fortemente ácida. 
Ausência de parasitas ou seus ovos. Prova de fermentações positiva com 
persistência de reacção fortemente ácida. Nítida insuficiência digestiva 
gorda — numerosos sabões e bastantes cristais de ácidos gordos. 

O doente não chegou a iniciar a terapêutica antiperniciosa. 
Regressando no mesmo dia a Guimarães, o seu estado agravouse 

intensamente, falecendo alguns dias depois. 

Observação M-1933 
L. F. C, 58 anos, casada, doméstica, de Grijó — Gaia. 
(Observação pessoal com a coadjuvação do Dr. Sebastião Tavares). 

Em 2511933, receberamse umas lâminas com esfregaço sanguíneo 
para exame citológico : 

Fórmula : 
Neutrófilos. 
Eosinófilos. 
Basófilos . 
Monocitos . 
Linfocitos . 

o/o 
41,6 

4,4 

5,2 
48,8 
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Anisocitose franca, com aparente macrocitose (dificil de confirmar 
porque os esfregaços vinham espessos). Poiquilocitose. Alguns glóbulos 
policromatófilos. Glóbulos rubros nucleados (1,6 o/o) do tipo macronormo-
blástico e megaloblastic (entre 10 e 14 micras) metacromatófilos, policro
matófilos e basófilos, de núcleo espesso ou reticulado. Imagem nuclear neu-
trófila (CookE e PONDKR) —1/28 (Ï2 bastonetes) 11/32 HI/20 IV/13 V/7, sem 
mielemia. índice nuclear neutrófilo (SABRAZÉS) — 239. Imagem e índice nuclear 
eosinófilo (SABRAZÉS e MURATET,: 1/18,1 11/27,4 IH/54,5 índice -237,4. 
Hipoazurofilia linfocitária (4/122=1/30,5=3,2 o/o) e monocitária (1/13). Apa
rente leucopenia. 

Em face destes resultados que lembravam os da Anemia Perniciosa, 
pediu-se o exame citológico completo, sem o qual a diagnose seria im
perfeita. Como a doente não pudesse sair do leito, a colheita foi feita em 
sua casa. 

Observação em 2-II-1933 : 

Palidês acentuada dos tegumentos, de côr levemente amarelada, com 
conservação de pequeno tom róseo malar. Descoloração notável das mu
cosas, conjuntivas de tom sub-ictérico moderado. Emaciação nítida, e 
emmagrecimento acentuado (aparenta menos de 50 quilos—a doente calcula 
46 quilos pelos seus pesos anteriores — em saúde pesava habitualmente á 
volta de 66), leve opilação, sem edema franco, das extermidades superiores 
e pálpebras. Pequeno edema dos tornoselos. 

Apirexia habitual, de longe em longe alguns décimos acima de 37.o, 
irregulares. 

Astenia notável, com inaptência para o trabalho, obrigada a permane
cer no leito desde há 4-5 meses, por extrema fraqueza, nomeadamente nos 
membros inferiores que se lhe dobravam, impossibilitando a marcha, com 
dores nos joelhos e pernas se tentasse reagir ou esforçar-se. Os membros 
superiores, pode movê-los à vontade, sem grande fadiga, ou apenas fatiga-
bilidade relativa, permitindo-lhe exercer-se em pequenos trabalhos manuais 
femininos. Dores à pressão nos músculos dos membros inferiores, aparen
temente de tonicidade diminuída. 

Forte anorexia, com aborrecimento pelos alimentos, nojo em especial 
manifesto para os sólidos e destes as carnes e gorduras principalmente. 
Quàsi ausência total de dentes — 1 apenas na maxilia superior, bem conser
vado, e com a gengiva que o rodeia em bom estado — 6 na maxila inferior 
(3 esquerdos — canino e 2 molares, e 3 direitos —2.o incisivo, canino e l.o 
premolar), estes em muito mau estado, descarnados, alguns quási totalmente, 
móveis no seu reduzido alvéolo, com piorreia nítida aglomerada na base 
dos dentes, e gengivas tumefactas, atróficas, vermelhas. Porte de dentaduras 
em placas inferiores e superiores, bem toleradas e sem dar lugar a irritação 
das partes cobertas. Nítida glossite hunteriana, constituída por áreas de 
vermelhidão exulcerada da mucosa lingual, de superfície lisa e despapilada, 
esparsas pelo dorso da língua, nomeadamente na ponta e bordos, com pro-
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cesso de papilite nos intervalos das zonas inflamatórias. Nos bordos e 
ponta ainda, zonas de despapilaçâo total, com atrofia lisa e polida da mu
cosa. Leves áreas inflamatórias na face bucal das bochechas e véu do pa
ladar. Todas estas lesões inflamatórias são acompanhadas de ardor lingual 
contínuo, exacerbado com as refeições e leve dificuldade á deglutição. 
Ardência leve faringo-esofágica e gástrica. Boca seca, mau gosto e mau 
hálito. , 

Pequeno enfarte digestivo, acompanhado de náuseas, sem vómitos ou 
quando muito raros vómitos mucosos ou alimentares, flatulência frequente, 
sem dores ou outra sintomatologia gástrica. 

Exame abdominal revela um ventre levemente timpanisado e desen
volvido, sem exagero de adiposidade ou resistência tónica muscular, antes 
mole e depressível. Nota-se aqui bem o tom alimonado da palidez amarela. 
Pequena sintomatologia abdominal — apenas ténues dores à pressão no 
ponto cístico e zona epigástrica, gargolego do ceco e ascendente, corda có
lica à esquerda, fígado e baço normais à percussão. Diarreia habitual de 
fezes líquidas ou pastosas (2-5 dejecções nas 24 horas I, heterogéneas, de 
cheiro acre, muitas vezes acompanhadas de mucosidades, raras membranas 
e ligeiras estrias sanguinolentas, sem dores, apenas exagerados borboris-
mos intestinais. 

Ausência de sintomatologia pulmonar, apenas sintomas de pequeno 
enfisema pulmonar consecutivo a bronquite antiga, e leves sarridos de con
gestão das bases, parte posterior (mpostase). O aparelho cardio-circulatório 
revela dispneia polipneica moderada (presença no leito, com limitação nos 
esforços), taquicardia leve (90) exagerada com os movimentos, sopro meso-
sistólico suave, não se modificando com as posições, de intensidade má
xima acima e para dentro do foco mitral, sem nítida propagação axilar. 
Aparente alargamento da base aórtica à percussão, 2.° ruído forte e marte
lado. Tensões normais ao VAQUEZ-LAUBRY (12/7). Ausência total de dores ou 
sintomatologia hemorrágica. 

Ausência de sintomatologia genital, apenas ténue leucorreia banal. Em 
menopausa há muitos anos, não acidentada. 

Cabelos secos e lisos, grisalhos. Ausência quási total de pestanas (ar-
rancamento precoce em virtude de se inflectirem para dentro provocando 
conjuntivites —e em consequência, blefarite atrófica, com diminuição da 
fenda papebral). 

Antecedentes limitados. Foi sempre relativamente saudável, sem afec
ções de importância, apenas bronquite crónica, blefarite, queda precoce, 
espontânea e rápida dos dentes, à volta dos 35 anos, por piorreia alveolo-
-dentária, seguida de atrofia gengival. Dispepsia hiposténica desde nova. 

História da doença indefinida, pois que a doente não a sabe loca
lizar. Pequenos desarranjos intestinais, anorexia com certo desgosto pelas 
refeições, crises glossíticas, leve emmagrecimento com astenia crescente, fo
ram os sintomas únicos que a encomodaram desde o fim de 1931. Desde o 
verão de 1932 que começou a sentir fraquejar as pernas, joelhos a dobra-
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rem-se e dores musculares, obrigando-a a estar sentada ou mecher-se com 
certa dificuldade. Entre Setembro e Outubro de 1932 é forçada a acama r 
pela impossibilidade da marcha, e desde então o progresso de afecção tem 
sido rápida, com exacerbação contínua dos dados semiológicas primordiais 
da observação. 

Mais refere que jà há muitos anos se sentia enfraquecida, comendo 
mal e irregularmente, sem apetite franco, isentando-se sobretudo de carnes 
que sempre lhe desagradaram, apenas comendo um pouco de peixe e este 
mesmo raras vezes. Alimentava-se em especial de hidrocarbonados e hor
taliças cosidas, raras frutas. 

Exame hematológico — N.° 73.888 — às 9 horas de 2-II-1933 : 

Hemoglobina (por cento) . 
Hemoglobina (em peso). . 
Valor globular 
Glóbulos rubros por mm.3 . 
Glóbulos brancos por mm.3 

Relação glob. br./rubros . 
Hematoblastes por mm.3 . 

34 o/o 
5,1 grs. 
1,356 

1.256.000 
3.420 
1/367 

85.000 

Fórmula : 
Neutrófilos 
Eosinófilos 
Basófilos. 
Monocítos 
Línfocitos 

o/o 
45,0 
4,0 

3,0 
48,0 

100,0 

mm.3 

1.539 
137 

102 
1.642 
3.420 

Alterações citológicas rubras : Forte anisocitose com predomínio ma-
crocitário nítido. Poiquilocitose, raros metacromocitos. Glóbulos grânulo-
-filamentosos (reticulocitos)—4,6 o/o. Glóbulos rubros nucleados (3 o/o=103 
por mm.3) do tipo mègaloblástico, macronormoblástico e normoblástico, 
variando entre 6,4 e 12 micras, de protoplasma policromatófilo, meta ou 
normocromatófilo, com ou sem granulações basófilas, núcleo picnótico ou 
jovem. Alguns glóbulos com granulações basófilas, 1 glóbulo com vários 
corpos de JOLLY. Fórmula do diâmetro globular : 

micras . . 4,4 5,2 6 6,8 7,6 8,4 9,2 10 10,8 11,6 12,4 14 
glóbulos . 2 3 6 6 16 17 26 12 7 2 2 1 

Diâmetro globular médio —8,624 micras. Microcitos— 11 o/0 . Normo-
citos — 39 o/o. Macrocitos — 50 o/0 . 

Alterações citológicas brancas: Anisocitose e poiquilocitose neutrófilas, 
alguns com granulações tóxicas. Alguns plèocariocitos (PITTALUGA). Imagem 
nuclear neutrófila (CookE e PONDER): 1/21,4 (7,1 bastonetes) 11/17,9 111/28,6 
IV/25 V/7,1 e 4 o/o de mielo e metamielocitos neutrófilos. índice nuclear 
de SABR*ZÊS, neutrófilo — 278,5. Azurofilia linfocitária (2/48=1/24 = 4,1 o/o). 

Alterações hemáticas. Coagulabilidade normal, com franca coagulação 
plasmática (coena), retractibilidade exagerada, com soro sanguíneo franca
mente colémico, Tempo de sangria normal. 

Exame sumário da urina da ocasião —Levemente urobilfnica (0,150) e 
turva (barrenta por franca uraturia), sem albumina nem glucose, com forte 
indigúria, sem roseinúria apreciável. Cristais úricos sedimentados no dia 
seguinte. 

Exame sumário das fezes — Pastosas e heterogéneas, amarelo-claras, 
com a superfície exposta mais escura, não fétidas, mas de cheiro acre, reacção 
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ácida. Ausência de parasitas ou seus ovos. Provas digestivas negativas, 
salvo a de gorduras (excesso de sabões e ácidos gordos). Prova de fermen
tações positiva. 

A doente, já com o diagnóstico seguro de Anemia Perniciosa, iniciou 
imediatamente (5-IM933) a terapêutica anti-pemiciosa activa. Desde logo 
manifestou relutância em comer fígado cru, ou mesmo bifes de fígado, em 
polpa, mal passados. Por consequência permitiu-se uma dose qualquer de 
fígado, a máxima suportável (que nunca excedeu 100 gramas por dia e esta 
mesmo irregular— deglutição de pequenos bocados envolvidos em hóstia) 
e iniciou injecções de extracto hepático (1 ampola correspondente a 500 grs. 
de fígado per os (Campolon) e cerca de 15 grs. de extracto gástrico oral 
activo (Mucotrat) acompanhado de 2 colheres de chá de soluto decinormal 
de ácido clorídrico, antes das refeições. Persistência de repouso no leito, 
alimentação mixta à vontade, introduzindo frutas e azotados. 

Ao fim de 15 injecções de extracto hepático, abandonou esta medi
cação, continuando com o extracto gástrico na dose de cerca de 30 grs. 
diários, sempre acompanhado de ácido clorídrico. 

A remissão foi rápida. Quatro semanas depois a doente levantava-se do 
leito, embora com persistência das dores musculares e dificuldade na 
marcha, mas já mais nutrida e com regular apetite, diarreia moderada. 

A's 6 semanas, saiu de casa pela l.a vez, para vir repetir o exame 
hematológico. Foi nessa altura que lhe fiz o exame do sistema nervoso 
(19-111-1933): 

Reflectividade normal, salvo reflexos patelares diminuídos e lentos, 
aquilianos normais. Ausência de alterações da sensibilidade cutânea ou 
óssea. Dores nitidas à pressão dos músculos das coxas e pernas, sem dores 
à palpação óssea ou articular, salvo pequenas nas articulações do joelho. 
Leves dores à palpação dos músculos do braço, nada no antebraço. 
BABiNski ausente —leve flexão inconstante. Diminuição da força de flexão 
e extensão dos segmentos do membro inferior direito e esquerdo. Ausência 
de sintomas pupilares, atáxicos, ROMBERG, trémulos etc. Dificuldade na 
marcha, parecendo à doente que tem as pernas pesadas, entorpecidas, além 
de dores que a forçam a parar, cedendo ao repouso, sem exacerbação 
nocturna, e localisadas mais à volta das interlínhas articulares. Não pode 
suster-se com os joelhos dobrados (foi este mesmo o primeiro sinal de 
paresia que sentiu, quando jardinava um pouco, durante o verão passado). 
Parestesias, disestesias e criestesias das extremidades inferiores, leve ador
mecimento dos dedos das mãos. Edemas dos membros inferiores (pernas e 
maléolos, pés) agora mais nítidos, desde que saiu do leito, cedendo ao 
repouso. 

De resto a outra sintomatologia apontada na l.a observação, é já 
muito reduzida. Ausência de glossite, a língua está agora limpa de zonas 
inflamatórias, coberta de leve enduto saburroso, perfeitamente papilada, 
salvo à frente (ponta) onde há ainda despapilação e pequeno eritema. Desa
parição de ardência lingual, como das vias digestivas superiores, estado 
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dentár io igual . Bom apet i te — c o m e agora como há mui tos anos não o fazia, 
sem enjoos n e m vómitos, sem enfarte, apenas leve flatulência. A a p a g a d a 
s in tomatologia abdominal apontada , persiste . Fezes moles (1 dejecção por 
dia, de longe em longe dias d e pequena diarreia) . Faces já rosadas e sem 
sinais de emaciaçao, aumen to cont ínuo de peso (à da ta 52,5). Sopros car
díacos desaparecidos , leve taquicardia (80) e taquipneia , a u m e n t a n d o com 
os movimentos . 

Aparte a medicação ant i -anémica estabelecida, foi indicada a mas 
sagem manua l dos músculos das coxas e pernas , exercício e movimentação , 
pequenas doses de estricnina per os, com arrenal e protoxalato de ferro. 

Eis os exames hematológicos realisados ao 8o, 42o e 115o dia de t ra ta
mento anti-pernicioso : 

Hemoglobina (por cento) 
Hemoglobina (em peso) 
Valor globular 
Glóbulos rubros por mm.3 

Glóbulos brancos por mm.3 

Relação gl. br. /rubros. . 
Hematoblastes por mm.3 

Fórmula: , 

Neutrófilos 
Eosinófilos 
Basófilos 
Monocítos 
Linfocítos . 

N.o 73.972 N.° 74.224 N.o 74.801 
13-11-1933 19-111-1933 31-V-1933 

38,5 o/o 63 o/o 88 o/o 
5,39 grs. 8,82 grs. 12,32 grs. 

1,293 0,866 0,937 
1.488.000 3.636.000 4.596.000 

3.020 6.880 8.200 
1/492 1/528 1/560 
79.000 165.000 127.000 

o/o mm.3 o/o mm.3 o/o mm.3 

42,25 1.276 57,75 3.973 48,6 3.985 
2,50 76 7,0 482 6,6 541 
0,25 7 — — — — 
4,0 121 2,5 172 7,4 607 

51,0 1.540 32,75 2.253 37,4 3.067 

100,00 3.020 100,0 6.880 100,0 8.200 

Alterações citológicas rubras: - l.o exame — Forte anisocitose macro-
cítica. Poiquilocitose, alguns policromatocitos. Ausência de glóbulos rubros 
nucleados. Glóbulos grânulo-filamentosos (reticulocitos) — 12,8 o/o — 2.o 
exame —Anisocitose macrocitária moderada, leve poiquilocitose, 2 mègalo-
blastos do tipo hemocitoblástico linfóide de 16,4 micras, núcleo finamente 
reticulado com 2 nucleolus, 1 núcleo livre picnótico de normoblasto. 
— 3.o exame — Leve anisocitose com pequena macrocitose. Ausência de 
glóbulos rubros nucleados. 2 glóbulos com corpos de HOWELL-JOLLY. Fórmula 
do diâmetro globular : 

micras. . J5,2_ 6 6,8 7,6 _8,4_ 9,2 10 10,8 
glóbulos : 0,5 2,5 12 " 28 34 17,5 4,5 1 

Diâmetro globular médio — 8,074 micras. Microcitos — 3 o/o. Normo-
citos — 74 o/o. Macrocitos — 23 o/o. 

Alterações citológicas brancas: —l.o exame — Anisocitose e poiquilo
citose brancas, bastantes neutrófilos com granulações tóxicas. Alguns 
plèocariocitos (macropolicitos) — (1 tipo VIU tie 20,8 micras, 1 tipo II de 
24 x 17,6 micras). Raras células de TiiRk. Dois linfocitos em divisão directa. 
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Imagens nucleares neutrófilas de CookE e PONDER : —13-11-1933 —1/34,2 (9 
bastonetes) 11/34,3 111/20 IV/6,1 V/3,8 VI/0,8 VII/0,8 e 2 o/o de mielo-
citos neutrófilos, 1,6 o/0 de metamielocitos neutrófilos. índice - 217,1 — 
19-III-1933 —1/48 (19,5 bastonetes) H/35,3 111/10,4 IV/4,9 V/1,4 e 5 o/0 de 
metamielocitos neutrófilos. índice — 178,4. — 31-V-1933 —1/44 (8 bastonetes) 
11/32,5 111/18,5 IV/3,5 V/0,5 VI/1 e 1 o/o de metamielocitos neutrófilos, 
índice—187.—Imagens nucleares e índices eosinófilos (SABRAZÉS eMuRATM): 
— 19-111-1933—1/28,6 11/64,3 HI/7,1. índice —178,5.—31-V-1933—1/28 11/72, 
e 3 o/o metamielocitos eosinófilos. índice—172. — Monocitos extravagantes 
(NAEGELI) —0 — 1/5 e 1/18 (nos 3 exames, respectivamente): Azurofilia 
linfocitária- l.o (23/204 = 1/8,9 = 11,2 o/0) —2.o (20/131 — 1/6,6= 15,2 o/0) 
- 3 . 0 (108/187 = 1/1,8 = 57,7 o/0). Azurofilia monocitária — 1 .o (1/8) — 
2.0 (1/10) - 3.0 (5/6). 

Exames sumários das urinas da ocasião: — 13-11-1933 —Pálida e abun
dante, depositando uratos após arrefecimento e no dia seguinte bastantes 
cristais úricos. Sem albumina nem glucoce, leve mdigúria. (Tem tido polui
ria) — 19-111-1933—Urina sem elementos anormais, côr normal — 31-V-1933 
— Urina um tanto urobilínica (0,160), sem albumina nem glucoce, indi-
gúria franca com moderada roseinúria. O exame do sedimento revela muito 
raros cilindros hialinos. 

À data do último exame hematológico (31-V-1933) a doente aparece 
astenisada por uma infecção gripal febril e de predomínio amigdalo-farín-
gea (eritematosa e pultácea), conservando ainda raros pontos purulentos 
sobre a amígdala, infecção que se iniciou há uma semana, com temperatura 
elevada durante dois dias (até 39,5), baixando depois rapidamente até ao 
normal. 

O estado geral que até. ai melhorara sempre, com desaparição das 
dores na marcha e apenas conservando leve dificuldade nos movimentos 
dos membros inferiores, peorou, voltando a anorexia e diarreia fétida 
moderadas, sintomas paréticos aumentados, leve ardência lingual, cansaço 
e palpitações, raras extra-sístoles e taquisistolia (100). Tensões 16/11 I. O. 
= 2 (ao PACHON — H. E.), ruído mitral apagado. 

Foi-lhe indicada uma terapêutica mais activa nesta altura, corri extracto 
hepático injectável e tonicardíacos, continuando com o extracto gástrico 
(15 grs. por dia), alimentação variada, insistindo no fígado de vitela cru, 
para o qual mantêm igual repugnância. 

Obedeceu de início, até que sentindo-se melhor, interrompeu aos 
poucos a medicação anti-anémica. 

Aparece de novo em 12-IX-1933, peorada do estado anémico (exame 
hematológico) e digestivo (crises glossíticas várias, anorexia, tendência 
diarreica), mas paraparesia num estado estacionário, não agravada. Emma-
grecimento leve (55,5 quilos, tendo já chegado a pesar 61 em Junho). 

Foi medicada com 500 gramas de fígado cru, por semana, uma 
injecção de extracto hepático (Campolon) todos os 2 dias, 15 grs. diários de 
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extracto gástrico com acido clorídrico, e 12 ampolas ferro-arsenicais alter
nadas com a hepatoterapia injectável. 

O ressurgimento foi rápido. Em 24-XI-1933 (exame hematológico), a-pe-
sar-de ter abandonado há 3 semanas toda a medicação, o peso é de 70 
quilos (aumento de 14,5 em 2 meses e meio, 24 quilos desde o início da 
observação) e toda a sintomatologia da Anemia Perniciosa desapareceu 
clinicamente. Bom apetite, leve obstipação, tez corada. Da paraparesia nada 
resta, movendo-se à vontade, podendo já manter-se abaixada bastante 
tempo sem fatigabilidade (volta a ocupar-se das flores do seu jardim, 
hábito predilecto que perdera). 

Apenas conserva os maus dentes piorreicos, com gengivas tumefactas 
da maxila inferior, zonas avermelhadas da face inferior da língua e ponta 
despapilada e vermelha, mas sem ardor lingual, apenas ténue ardor esofago-
-gástrico nestes últimos dias. Aparte isto há uma hipertensão de 20/9 — 
I. O.—5 (H. D. —PACHON), com ruídos cardíacos apagados, mas sem sub
jectividade cardíaca, 

Aconselhada a tomar com regularidade 500 gramas semanais de 
fígado e 10 gramas de extracto gástrico com ácido clorídrico, a doente, sen-
tindo-se bem, irregularisa a medicação, sem poder atingir uma remissão 
completa, fazendo períodos alternados de tratamento ou abandono, conser
vando todavia com regularidade o ácido clorídrico porque a sua interrupção 
lhe provoca imediatamente ardor lingual com glossite e tendência obsti-
pante. 

Mantem-se num estado de franca remissão da última vez em que vi a 
doente (23-111-1934 - exame hematológico), com apetite regular e dejecções 
moldadas diárias, peso conservado (70), trabalhando com facilidade nos 
serviços domésticos, sem que tenha sentido mais algum sinal de paresia 
dos membros inferiores. 

Persiste todavia, dum lado a má boca pelo estado dentário, recu-
sando-se a doente a arrancar essas «velhas recordações», e por outro a 
hipertensão, que aumentou —21/9 —I. O.— 5. Média 12 (H. D. —PACHON), 
já com subjectividade cardíaca — palpitações, algumas dores precordials e 
retro-esternais, e pequena dispneia, poliúria pálida, nocturna e matutina. 

Para fugir ao excesso de alimentação azotada, a-pezar-de azotemia 
normal (0,382 por litro), a doente foi medicada com 1 injecção semanal de 
extracto hepático, persistindo na dose diária de 10 grs. de extracto gástrico 
com ácido clorídrico. Além disso terapêutica habitual da hipertensão. 

Eis os 3 exames hematológicos realisados nestas datas acima indi
cadas: (em 12-IX, 24-XI-1933e23-HI-1934): 

Alterações citológicas rubras : Ausência de glóbulos rubros nucleados 
nos 3 exames. Anisocitose moderada com macrocitose, mais acentuada no 
l.o exame e com leve poiquilocitose. Reticulocitos no último exame - 0,4o/o. 
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Alterações citológicas brancas: Imagens nucleares neutrófilas (COOKE 
PONDER) : — 12IX1933  1 / 3 2 (14 bastonetes) H/32,5 111/23 IV/10 V/2 VI/0,5 e 
2 o/o de metamielocitos neutrófilos. índice nuclear neutrófilo (SABRAZÉS) 
— 219.24XI1933 —1/26 (7 bastonetes) 11/34,5 111/25,5 IV/12 V/2, sem 
mielemia — 229,5.231111934 —1/39 (5 bastonetes) 11/40 IH/14 IV/5 V/l 
VI/1 e 1,6 o/o de metamielocitos neutrófilos. índice — 192. Imagens e índi

ces nucleares eosinófilos de SABRAZÉS e MURATET: —12IX1933 —1/29,8 
11/64,8 111/5,4 —175,6.  24XI1933  1/22,8 11/77,2 — 177,2.  231111934 — 
1/32,4 11/64,9 111/2,7 e 8 o/o de metamielocitos eosinófilos 170,3. Monocitos 
extravagantes (NAEGËLI) — 0 — 0—1/6 respectivamente nos 3 exames. 
Azurofilia linfocitária  1.° (30/140=1/4,7 = 21,4 o/0) —2.° (26/143 = 
1/5,5 = 18,2 o/o) — 3.° (30/130=1/4,3 = 23,1 o/0) Azurofilia monocitária — 
1.° (5/11) — 2.° (3/7)  3.° (5/6). 

Alterações hemáticas. Soro sanguíneo pálido, sem colemia. coagula

bilidade normal com coena moderada (1/3 da altura). Retractibilidade nor

mal. Ureia por litro de sangue  0,382 grs. (24XI1933). 

Hemoglobina (por cento) 
Hemoglobina (em peso). 
Valor globular . . . . 
Glóbulos rubros por mm3 

Glóbulos brancos por mm3 

Rel.^glób. brancos/rubros. 
Hematoblastes por mm8. 

Fórmula: 

Neutrófilos 
Eosinófilos 
Basófilos 
Monocitos 
Linfocitos . . . . . 

Exames sumários das urinas da ocasião: 12IX1933 —Urina de côr 
normal, não urobilínica, D a 15 —1,0157, sem albumina nem glucose, indi

gúria acentuada. 24XI1933 —Urina pálida, hipourobilínica (0,060), D a 15 
— 1,0053, sem elementos anormais. 23III1934 — Urina levemente pálida, 
D a 15 — 1,0077, sem elementos anormais salvo leve indigúria, hipourobilí

nica (0,060). 

A doente não voltou a aparecer, sabendo contudo que continua bem 
(1935). 

N.o 75.637 N.o 76.162 N.o 77.051 
12IX1933 24XI1933 23 1111934 
77 o/o 86 o/o 90 o/o 

10,78 grs. 12,04 grs. 12,6 grs. 
1,243 0,994 0,984 

3.098.000 4.322.000 4.570.000 
8.340 6.540 8.360 
1/371 1/660 1/546 
66.000 123.000 139.000 

■oa 
o/o mm3 o/o mm3 

o/o mm3 

52,5 4.399 55,0 3.597 64,6 5.400 
9,25 771 5,5 360 7,4 618 
0,50 42 0,25 16 0,8 67 
2,75 229 3,5 229 1,2 100 

35,00 2.919 35,75 2.338 26,0 2.175 
100,00 8.360 100,00 6.540 100,00 8.360 
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Observação Ml-1933-. 
A. C. T., 67 anos, viuvo, tenente-coronel reformado (quadro de África) 

nascido em Amarante, residente no Porto. (Clinica do Dr. Cerqueira 
Gomes). 

Observação em 30-X-1933: 

Palidês moderada e amarelada da pele, levemente mascarada sob 
pequena pigmentação cutânea morena, com mucosas descoradas e con
juntivas de tom amarelo, por sub-icterícia. Astenia acentuada e progressiva, 
leve estado vertiginoso, ténue paresia dos membros inferiores, caminhando 
com certa dificuldade, a-pezar-de reagir, com dores nas pernas que sente 
enfraquecidas, recusandorlhe os movimentos, sem contudo haver nítida 
sintomatologia nervosa dos membros inferiores, salvo sensações disestési-
cas e criestésicas. 

Emmagrecimento moderado, com emaciação franca, mas já um pouco 
habitual em consequência de regime vegetariano quasi estricto. 

Anorexia severa, com repugnância pelos alimentos. Alimentação esclu-
sivamente vegetariana, há cerca de 20 anos, admitindo apenas como ali
mento de origem animal os ovos, sem leite. Glossite hunteriana franca, 
caracterisada por zonas de eritema do dorso, bordos e ponta da língua, sem 
despapilação apreciável nessas ou nos intervalos — quási apenas papilite — 
acompanhadas de ardor lingual acentuado, prolongando-sé para o véu do 
paladar, faringe e esôfago, ocasionando-lhe certo grau de disfagia, sem 
contudo revelar eritema destas últimas regiões, ao exame objetivo, 
pelo menos no momento da observação. As gengivas estão atrofiadas niti
damente, em especial à volta dos molares e premolares, de resto sem pior
reia ou sinais inflamatórios sub-agudos. Dentes em estado regular, com 
falta de 4 molares, e 2 dentes superiores e anteriores (estes últimos por 
queda e substituídos por placa bucal). 

Enfarte gástrico, flatulento e nauseôso, absolutamente indolor e sem 
vómitos. Gargolejo e borborismos dos cólones, não dolorosos, ventre mole, 
levemente distendido. Diarreia moderada mas persistente, constando ape
nas de 1-3 dejecções moles ou semi-líquidas por dia. 

Ausência de sintomatologia cardíaca, exceptuando moderada dispneia 
com os esforços e pequenos edemas maleolares, cedendo ao repouso. 

Fígado, baço e gânglios normais. Ausência de hemorragias, salvo 
raras e limitadas, embora desde há muitos anos, hemorroidárias (quási ape
nas estrias sanguinolentas envolvendo as fezes). 

Até há 6 mêzes bem, só desde essa data é que começa a perder o 
apetite, má disposição digestiva, flatulenta, com leves dores intestinais, 
quebranto, náuseas, sintomatologia que o levou a tomar, de motu-próprio, 
um vermífugo a que se seguiu a expulsão de numerosos ascarideos (42 
exemplares). Mas em vez de melhorar, como esperava, após a expulsão, 

8 



CX1V 

toda a sintomatologia até ai sentida se agravou, a par e passo que aparece 
diarreia moderada, ardência faríngo-lingual com glossite, e leve anemia 
com emmagrecimento. 

Tenta lutar contra o seu mal-estar e depauperamento, saindo no verão 
para a aldeia, onde faz vida de ar livre e exercícios violentos (marchas for
çadas, natação). Por algumas semanas o seu estado melhora alguma coisa, 
mas a breve trecho a decadência retoma o seu ritmo apressado e por iim 
resolve consultar. 

Passado complexo sobretudo desde os 25 anos, em que foi para África 
como militar — Guiné e mais tarde várias regiões angolanas. Até essa idade 
saudável e forte. Desde então febres palustres de vária intensidade, algu
mas depauperando-o intensamente, mas que conseguiu debelar sempre por 
completo, uma biliosa hemoglobinúrica em 1911 (aos 45 anos) e algumas 
disenterias sanguinolentas moderadas. 

No total permaneceu 22 anos na África Ocidental, com raros intervalos 
de meses passados em licença na metrópole, regressando à Europa em 
Abril de 1913. 

Numa das suas estadas em Portugal, em 1906, teve em Mafra uma 
crise reumatismal intensa, apirética, impedindo-lhe o tirocínio de aperfei
çoamento em esgrima, pois sobretudo lhe afectou o hombro direito. Entre 
essa data e 1913, várias crises reumatismais sobrevieram, regressando de 
África com manifestações articulares pronunciadas. A um irmão que tinha 
deixado em Portugal, sofrendo fortemente de perturbações artríticas graves, 
com reacções entero-hepáticas e cardíacas alarmantes, veio encontrá-lo 
num estado perfeitamente hígido, por regime vegetariano estricto a que se 
sugeitara de motu próprio. Impressionado e sugestionado, o doente inicia 
igualmente o vegeterianismo puro, a que associa apenas os ovos, sem 
outra alimentação de origem animal, nem mesmo leite ou derivados. 
Desde aí as manifestações reumatismais cederam por completo, nunca 
mais se repetiram, e o seu estado de saúde permaneceu numa higidês rela
tiva, unicamente com leves perturbações intestinais, fezes por vezes com 
mucosidades, crises hemorroidárias muito atenuadas, e há 13 anos uma 
glossite semelhante à actual, acompanhada de leve diarreia, durando cerca 
de 1 mês, sem outra sintomatologia. Ausência de abusos alcoólicos e de 
lues conhecida. 

Exame hematológico — N.o 75.975 — às 15 horas de 30-X-1933 : 

Hemoglobina (por cento) 
Hemoglobina (em peso) . 
Valor globular . . . . 
Glóbulos rubros por mm3 
Glóbulos brancos por mm3 
Relação leuco-rubra . . , 
Hematoblastes por mm.'. , 

73 o/o 
10,22 grs. 

1,240 
2.944.000 

7.840 
1/375 
54.000 

Fórmula : o/o mm.3 
Neutrófilos. 75,7 5.934 
Eosinófilos . 2,1 165 
Basófilos . . 0,3 23 
Monocitos . 6,3 495 
Linfocitos. . 15,6 1.223 

100,0 7.840 

Alterações citológicas rubras. Anisocitose franca com macrocitose 
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predominante, e raros mègalocitos hipercrómicos. Moderada poiquilocitose. 
Ausência de policromatofilia e de glóbulos rubros nucleados tanto normo 
como mègaloblásticos. Glóbulos grânulo-filamentosos (reticulocitos) — 0.4o/o. 
Fórmula do diâmetro globular: 

micras. . . 5,2 6 6,8 7,6 8,4 9,2 10 10,8 11,6 12,4 
glóbulos . . 1 3 2 9 18 46 13 5 2 1 

Diâmetro globular médio—8,992 micras. Microcitos—4 o/o. Normocitos 
— 29 o/o. Macrocitos—67 o/o. 

Alterações citológicas brancas: Leve anisocitose neutrófila. Ausência 
de plèocariocitos. Imagem nuclear neutrófila (COOKE e PONDER): 1/46 (16 bas-
tonetes) 11/37,5 111/13,5 IV/2 V/l e 3 o / 0 de metamielocitos neutrófilos. ín
dice nuclear neutrófilo (SABRAZÉSI —174,5. Imagem e índice nuclear eosinó-
filo de SABRAZÉS e MURATET: 1/14,2 11/42,9 111/42,9 índice—228,7. Azurofilia 
linfocitária (10/52 = 1/5,2 - 19,2 o/o) e monocitária (12/21 = 1/1,75=57,6 o/0) 
Ausência de monocitos extravagantes (NAEGELI). 

Alterações hemáticas: Coagulação normal rápida, boa retractibilidade, 
soro sanguíneo levemente colémico. 

Exame sumário da urina da ocasião — levemente urobilínica (0,150), 
sem glucose nem albumina. Forte indigúria e franca roseinúria. 

O doente volta em 23-XI-1933, jà com 13 dias de hepatoterapia fresca 
de WHIPPLE (250 gramas por dia), apresentando jà muito melhor aspecto, 
com aumento de 1 quilo no peso. Apetite bom, que jà não satisfaz comple
tamente às refeições, bem estar, cedência absoluta da glossite, uma única 
dejecção jà moldada, embora semi-mole, sem ardor esôfago-lingual, urinas 
aclaradas, côr rósea franca da pele e mucosas, sem tom amarelado. 

A alimentação, embora persistindo no excesso vegetariano, com 
que se dá muito bem, além do fígado cru, é agora acompanhada de algum 
peixe. Tolerância perfeita, repugnância nula. 

Desde então não mais voltei a observar o doente. 

Exame hematológico—N.o 76.158—ás 12 horas de 23-XI-1934: 

Hemoglobina (por cento) . 
Hemoglobina (em peso). . 
Valor globular 
Glóbulos rubros por mm3 . 
Glóbulos brancos por mm.3 

Relação leuco-rubra . . . 
Hematoblastes por mm3. . 

Alterações citológicas rubras: Anisocitose moderada com macrocitose 
limitada, raros poiquilocitos. Ausência de glóbulos rubros nucleados. Gló
bulos grânulo-filamentosos (reticulocitos)—3,5 o/o. Fórmula do diâmetro 
globular: . 

micra» . . _6_ j í ^ Tfi_ J^4_ 9,2 _10_ 10,8 
glóbulos""' 1 [5. "26~ ~36~ "25" ~~6~ ~T~ 

97o/o 
11,06 grs. 

1,066 
3.705.000 

8.650 
1/428 

179.500 

Fórmula : 
Neutrófilos 
Eosinófilos 
Basófilos. 
Monocitos 
Linfocitos 

o/o mm3 

67,0 5.796 
8,0 692 
0,8 69 
7,6 657 

16,6 1.436 
100,0 8.650 
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Diâmetro globular médio — 8,408 micras. Microcitos — 1 o/0. Normo-
citos—67 o/o. Macrocitos— 32 o/0. 

Alterações citológicas brancas: Imagem nuclear neutrófila de COOKE e 
PONDER—1/49 (26 bastonetes) 11/40,7 111/6,7 IV/2,3 V/1,3 e 2 o/0 de meta-
mielocitos neutrófilos. índice nuclear neutrófilo (SABRAZÉS) —165,2. Imagem 
e índice nuclear eosinófilo de SABRAZÉS e MURATET —1/22,5 11/67,5 111/7,5 
IV/2,5 — índice— 190 Azurofilialinfocitária(17/83 = 1/4,9=20,5o/o) emono-
citária (20/38 - 1/1,9=52,6 o/0). 

Exame sumário da urina da ocasião —urina muito levemente urobilí-
nica (0,130) D 15 -1,0247 —sem albumina nem glucose, ainda com acen
tuada indigúria e roseinúria. 

Observação MH-1933 

M. J. M. A., 65 anos, casado, proprietário-agricultor, natural e resi
dente em Ermezinde (Clínica do Dr. Godinho de Faria). 

Observação em 7-XI-1933: 

Palidês acentuada da pele, de tom amarelado, sub-ictérico, mais nítido 
nas conjuntivas. Conserva ainda um leve tom róseo malar e auricular. 
Franca descoloração das mucosas. 

Emmagrecimento pronunciado, embora ainda nutrido e com aspecto 
cutâneo de boa adiposidade, sobretudo por suculôncia da pele (peso actual 
76—ha 3 mezes pesava ainda 86 e o peso em saúde excedia habitualmente 
os 90 quilos). 

Forte astenia com fatigabilidade, impossibilitando-o de trabalhar e de 
dispender esforços embora pequenos, agravada pelo estado das articulações 
dos membros inferiores, um pouco anquilosadas por reumatismo crónico. 
Pequeno síndrome vertiginoso. 

Anorexia intensa, com horror pelas comidas, que lhe provocam náu
seas, aborrecendo-o até o aroma dos alimentos preparados, repugnância 
manifesta em especial para os sólidos e destes em primeiro plano para as 
carnes e gorduras. Mau hálito e mau gosto. Piorreia alvéolo-dentária avan
çada e generalisada. Faltam a maior parte dos molares e premolares, e os 
que conserva estão muito cariados, descarnados, alguns reduzidos às raizes, 
com gengivas atrofiadas, avermelhadas, tumefactas. Língua saburrosa na 
parte posterior, um pouco edemaciada, com impressões dentárias, apresen
tando zonas de despapilação lisa e polida da mucosa por quási toda a parte 
anterior, sem eritema, antes uniformemente pálida. Não há ardor lingual 
apreciável. Enfarte gástrico, flatulento e nauseôso, sem vómitos. Diarreia 
habitual, agora bastante exacerbada, líquida (3-6 dejecções nas 24 horas), 
matutina quási sempre, uma ou outra post-prandial, indolor, apenas com 
bastantes borborismos. Fígado normal à percussão, sintomatologia nula 
abdominal. 

Taquicardia (88) e dispneia, aumentando com os movimentos. Ausên-
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cia de sopros cardíacos. Leves edemas maleolares, e opilação geral 
moderada. 

Ausência de sintomas respiratórios, hemopoiéticos — baço normal, 
hipertrofias ganglionares nulas — e hemorrágicos. 

Casado, com filhos saudáveis e fortes. Ausência de venéreos ou de 
lues conhecida. Vivendo constantemente na aldeia, na administração de 
propriedades. Nos antecedentes apenas refere reumatismo crónico desde 
novo, apirético, afectando especialmente as articulações dos membros infe
riores, com crises repetidas, durante as quais lhe custa mover-se, defor-
mando-lhe aos poucos os movimentos articulares, que hoje são limitados 
por hiperostose déformante. Caries dentárias e piorreia alveolar desde há 
muitos anos, despresadas, progressivas. 

Em princípios de 1931, foi-lhe descoberta a diabetes, estando nessa 
altura muito nutrido (> 90 quilos) e com regular polifagia e polidipsia. A 
restrição alimentar e estação termal em Melgaço, aboliram-lhe a glicosúria. 

Contudo desde o verão de 1931, começou a comer mal por repugnância 
alimentar, com desarranjos leves mas frequentes dos intestinos, astenia 
crescente e agravamento do estado dentário com mau gosto e secura bucal 
constante. 

Esta sintomatologia mantem-se, sem nítido emmagrecimento, moti
vando uma dosagem da glicemia em l-IX-1932: Glicose por litro de sangue 
= 2,075.— Duas amostras de urina, uma da manhã pálida, revelava vestígios 
de glucose, outra da ocasião da colheita de sangue, sem elementos anor
mais (glucose, albumina ou corpos cetónicos). Densidade a 15o — 1,0165, 
fortíssima indigúria e ténue roseinúria. 

A-pezar-desta leve hiperglicemia, que é corrigida por regime alimentar, 
o doente continua a peorar da sintomatologia digestiva e geral asténica, 
durante o primeiro semestre de 1933, começando a emmagrecer. Ainda vai a 
Melgaço, onde os exames não revelaram hiperglicemia nem glicosúria, 
fazendo todavia a estação termal, ainda com o peso de 86. Foi depois de 
regressar de Melgaço que a decadência se tornou rapidamente progressiva 
com emmagrecimento notável (perda de 10 quilos) exacerbação da astenia, 
anorexia e diarreia, ao mesmo tempo que se desenvolvia um nítido estado 
anémico, com urinas oligúricas e vermelhas. 

A' data desta observação, o doente apareceu para repetir a dosagem 
glicémica e proceder a um exame quantitativo de urina. Pela sintomatologia 
e história da doença suspeitei de processo anémico pernicioso, pedindo ao 
médico assistente para que se procedesse a um exame hematológico, que 
se realisou dias depois, em 14-XI-1933, com os seguintes resultados confir
mativos da hipótese de Anemia Perniciosa: 

Exame de sangue — n.o 76.023 em 7-XI-1933: Glicose por litro de san
gue =0,976 grs. Exame de urinas—N.o 76.022: 



CXVlil 

Volume 24 horas 
Resíduo orgânico. 

» mineral 
» total . 

Acides . . . 
Ureia. . . . 
Ácido úrico . 
Fosfatos. . . 
Enx. mineral . 
Enx. fenólico . 
Enx. neutro 
Cloretos. . . 
Urobílina . . 
Enx. total . . 
Enx. ácido . . 

por litro por 24 Resumo 
horas urográfico 

■ 

1.600 cc. 91 
15,000 24,000 46 
15,150 24,240 86 
80,150 48,240 60 
0,390 0,624 30 

12,105 19,968 54 
0,302 0,483 46 
0,810 1,296 44 
0,808 1,292 — 
0,094 0,150 58 
0,270 0,432 59 
8,775 14,040 80 
0,150 0,240 136 
1,172 1,875 — 
0,902 1,443 43 

Relações urológicas °lo 

Ac. úri./Ureia ■=> 2,4 

Ur./Res.° Orgânico = 80,7 

Res.° min./Total = 50,3 

Fosf./Ureia = 6,7 

Enx.ácí./Ureia = 7,4 

Fosf./Enx. ácido = 89,8 

Enx. fenól./Enx. ác. = 10,4 

Enx. neut./Enx. total. = 23,0 

Urina amarelaavermelhada, levemente urobilínica. Densidade a 15o — 
1,016. Ausência de glucose, albumina, pigmentos e ácidos biliares. Diazotúria 
leve. Fortíssima indigúria. Forte roseinúria. Exame microscópico do sedi

mento abundante: deposição fosfoamoniacal por decomposição exterior. 
Exame hemocitológico  N.o 76.079—às 11 horas de 14XI1933: 

Hemoglobina (por cento) . 
Hemoglobina (em peso) 
Valor globular . . . . 
Glóbulos rubros por mm.3 . 
Glóbulos brancos por mm.3 
Relação leucorubra. . . 
Hematoblastes por mm.3 . 

4 4 % 
6,16 grs. 

1,189 
1.830.000 

4.200 
1/435 
59.000 

Fórmula : 
Neutrófilos 
Eosinófilos 
Basófilos. , 
Monocitos 
Linfocitos 

/o mm.3 
65,8 2.764 

1,5 63 
0,3 12 
0,9 38 

31,5 1.323 
100,0 4.200 

Alterações citológicas rubras : Anisocitose declarada com macrocitose 
predominante. Poiquilocitose franca. Bastantes glóbulos rubros com granu

lações basófilas. Apenas se encontraram 2 glóbulos rubros nucleados 
(0,6 o/o=26 por mm.3), um mègaloblasto do tipo hemocitoblástico linfóide 
(16x14 micras) de protoplasma fortemente basófilo heterogéneo e núcleo 
volumoso (13,2 micras) finamente reticulado e nucléolado, e um mègalo

blasto de contornos irregulares (14,4x9,2 micras) núcleo reticulado (8,4 
micras) e protoplasma basófilo. Glóbulos grânulofilamentosos (reticulocitos) 
= 1,8 o/o. Fórmula do diâmetro globular: 

• .M. -M. —6 6
'
8 7

'
6 8

'
4 9

'
2 10 10

'
8 11,6 12

'- —'à 
1 1 3 2 16 32 28 8 5 2 " 1 1 

Diâmetro globular médio —8,704 micras. Microcitos — 5 o/o. Normo

citos — 50 o/o. Macrocitos — 45 o/o. 
Alterações citológicas brancas: Leve anisocitose neutrófila. Imagem 

nuclear neutrófila (COOKE e PONDER): 1/31,5 (17 bastonetes) 11/33,5 HI/24,5 
IV/8 V/2,5 e 2 o/o de metamielocitos neutrófilos. índice nuclear neutrófilo 
(SABRAZÉS) — 216,5. Imagem nuclear eosinófila —1/18 H/22 111/60. Índice 

micras . 
glóbulos 
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nuclear eosinófilo — 242. Azurofilia liníocitária (21/105 = 1/5 — 20 o/o>. 
Ausência de prèocariocitos. 

Alterações hemáticas — Coagulabilidade e tempo de sangria normais. 
Retractifjilidade exagerada. Soro sanguíneo francamente hiperbilirubi-
némico. Reacção de WASSERMANN — negativa (vestígios de impedimentos no 
soro natural). 

O doente iniciou desde logo a medicação anti-perniciosa com hepa-
toterapia fresca associada a extractos injectáveis e soluto clorídrico antes 
das refeições, 

A melhoria foi rápida. Em poucas semanas o doente recuperou o peso 
e apetite, começando a comer de tudo, em alimentação mixta habitual, já 
sem astenia nem desarranjos intestinais, em breve voltando a aparecer a 
glicosúria, que em face do doente não querer restringir nas suas refeições, 
obrigou a introduzir a insulinoterapia. 

Nunca mais pude ver o doente, que é rebelde a todos os conselhos, 
tendo tido já, segundo me puderam informar, uma recaída anémica mode
rada, por abandono absoluto de terapêutica anti-anémica, de que voltou a 
melhorar com hepatoterapia injectável. 

Observação OT-1930 

A. M. C, 48 anos, casado, empregado do comércio, nascido em Celo
rico de Basto, residente no Porto. {Clínica do Dr. Santos Pecegueiro). 

Observação em 21-V-1934: 

Palidês acentuada da pele, amarelada, subicterícia mais pronunciada 
nas conjuntivas, franca descoloração das mucosas. Emmagrecimento notável 
(peso actual 48, há um mês 50, há 3 para 4 anos oscilando pelos 60 quilos), 
com emaciação, saliência das partes ósseas, sem opilação cutânea, salvo 
edemas maleolares, por vezes muito acentuados, subindo acima dos joelhos, 
cedendo completamente a 1-2 dias de repouso no leito. 

Astenia franca com inaptência para o trabalho e esforços, mais pro
nunciada nos membros inferiores, moderada claudicação intermitente — 
dores nas pernas, coxas e virilhas durante a marcha ou na posição erecta, 
passando logo que se senta, com sensações parestésicas e disestésicas nos 
pés, pernas e joelhos, obrigando-o a recolher ao leito, onde esta sintomato
logia se atenua. 

Temperamento de irritado psico-cerebral, excitabilidade neuro-vegeta-
tiva de predomínio simpàticotónico, frenético nos seus afazeres, imagina
ção viva exagerando todas as susceptibilidades, crises de acabrunhamento 
com depressão moral acentuada. 

Apirexia constante ou quási. Estado vertiginoso, com tonturas e obnu-
bilações, por vezes tendências lipotímicas ligeiras e passageiras, tendo de 
se segurar para não cair. 
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i\ Anorexia quasi absoluta, Com repugnância invencível pelas comidas, 
encomodando-o o aroma dos alimentos ; a aproximação das horas de refei
ção, o sentir mecher em pratos ou talheres, horrorisam-o e arripiam-o—se
gundo declara — e provocam-lhe crises de irritação, pois sabe de antemão 
que não vai comer. Alimentação habitual hidrocarbonada, com rara carne 
de vitela ou um pouco de peixe, tudo meticulosamente cosido, com exclu
são quási absoluta de frutas e hortaliças, ultimamente regime líquido (fari
nhas, caldos, papas) por repugnância pelos sólidos que não consegue masti
gar, nem engulir. 

Língua actualmente despapilada, lisa e polida, uniformemente róseo-
-pálida, brilhante, sem áreas de rubor (que já teve durante muito tempo), 
nem enduto esbranquiçado—língua atrófica — mas com ardência acen
tuada, persistente e contínua, exagerando-se com os alimentos e estenden-
do-se a toda a boca, faringe, esôfago, até ao estômago. Gengivas atróficas 
e levemente tumefactas, sangrando com certa facilidade. Dentes cariados 
mas bem tratados, apenas descarnados, sem nítida piorreia alveolar. Secura 
na boca, com mau gosto. 

Peso gástrico, com meteorismo e flatulências, náuseas e arrancos, sem 
vómitos ou gastralgias. Exame abdominal sintomaticamente nulo, excluindo 
gargolejo eólico, espasmocidade do colon descendente, leve timpanismo com 
pequeno abaulamento do ventre, nomeadamente hipográstico. Fígado e 
baço normais à percussão. Diarreia habitual moderada mas persistente 
(1-3 dejecções nas 24 horas), neste último mês cóm características especiais 
— pastosas e aderentes, como massa de betume um pouco consistenle, 
amarelas, aparentemente descoradas, escurecendo bastante por exposição ao 
ar, fétidas, e antes disso líquidas, por via de regra, co'm 1 a 2 dias intervala
dos de obstipação, mas seguidos sempre de expulsão de fezes moles. 

Palpitações, leve dispneia de esforço, taquicardia, ausência de sopros 
cardíacos, 2.o ruido aórtico batido. \ 

Pequenas e raras epistaxis ultimamente. 
Alguns gânglios inguinais, hipertrofiados, antigos, endurecidos, cordões 

linfáticos esclerosados. 
Cabelos lisos, secos e grisalhos, quando há alguns anos ainda os tinha 

escuros, anelados e fortes. Unhas em colher — escavadas ou côncavas — um 
pouco quebradiças e providas de estrias longitudinais, modificação que se 
iniciou a partir de 1928, como os cabelos. 

Casado, esposa e uma filha de 13 anos, saudáveis e fortes, nutridas, 
esta última apenas com leves estigmas luéticos. 

Saudável até aos 16 anos, embarca nessa altura para África, onde 
trabalha no comércio desde 1903 a 1907 (Benguela e Catumbela). É for
çado a retirar-se para Portugal por inaptência e enfraquecimento provocado 
por períodos de sezonismo intermitente e diarreia de recto-sigmoidite cró
nica (amibiana?). Na metrópole a melhoria estabelece-se, mas não contente 
com o trabalho a que se dedica, volta para as mesmas regiões angolanas 
em 1911, onde se demora apenas 3 anos, regressando de novo a Portugal 
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pelo depauperamento em que o lançaram novas crises sezonáticas e diarrei-
cas, agravadas pela necessidade de tratamento específico por cancro duro 
contraído nesse período. 

De volta à metrópole, e então de vez, melhora com relativa rapides 
nunca mais tendo tido fenómenos febris que recordassem o paludismo, con
servando apenas perturbações diarreicas fáceis, que a pouco e pouco o 
fazem cuidar da sua alimentação, caindo insensivelmente no regime hidro-
carbonado excessivo, com azotados animais em qualidade exígua, restri
ção de frutas e vegetais folhudos. Durante 13-14 anos passa regularmente, 
sem morbides especial, dedicado ao trabalho. 

Desde 1928, a diarreia acentua-se um pouco, moderada mas persistente, 
com apetite reduzido, e então começa a sentir-se asténico, com modifica
ções fáceis do seu temperamento, depressões e excitações de tipo neuras-
teniforme, a que se associam as transformações apontadas das unhas e ca
belos, por vezes crises glossíticas com sensação de ardência, e ainda 
durante os períodos estivais, rugosidade da pele do dorso e palma das mãos, 
levantamento epidérmico aos pequenos retalhos, sem vesiculação ou flicte-
nisação, completamente secos, que descamam e se destacam. 

Afecções de tipo gripal astenisam-o nestes últimos 3-4 anos, data em 
que se estabelece um emmagrecimento persistente muito moderado, com 
exacerbação dos fenómenos digestivos e psíquicos. Este período é caracte-
risado ainda pelas hipóteses diagnosticas variadas, tratamentos diversos 
inteiramente ineficazes, até que há 6 meses a acentuação da sintomatologia 
se tornou nitidamente progressiva e rápida, com aparição de leves fenóme
nos paréticos dos membros inferiores que lhe exigem o repouso no leito, e 
anemia acentuada. 

Durante estes períodos fez várias séries de tratamento anti-sifilítico, 
cujo efeito era nulo ou contraproducente, depauperando-o ainda mais. 

Na última fase o aspecto emaciado do doente fazendo lembrar o dum 
bacilar, foram feitas pesquisas radiológicas pulmonares e intestinais que nada 
revelaram, inclinando-se a diagnose para insuficiência hepática grave com 
urobilinúria, pelo que sé realisou um exame de urinas em 9-IV. 

O agravamento sucessivo leva o doente a recorrer ao Prof. Dr. SANTOS 
PECEGUEIRO, que hesitando entre cancerose digestiva e anemia perniciosa, 
manda proceder ao exame hematológico. 

Exame de urina — em 9-IV-1934 — N.° 77.140: 

Urina vermelha acastanhada, acentuadamente urobilínica, transparente. 
Densidade a 15° — 1,0219. Ausência de albumina, glucose e pigmentos bilia
res. Ténues vestígios de ácidos biliares (?) Indigúria forte, melanoidúria 
forte, sem roseinúria. Diazotúria leve. Exame microscópico do sedimento 
pequeno— banal com alguns filamentos mucosos. 
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Volume de 24 horas. 
Resíduo orgânico 
Resíduo mineral 
Resíduo total . 
Acides . . . 
Ureia . . . 
Acido úrico . 
Fosfatos. . . 
Enxofre mineral 
Enxofre fenólico 
Enxofre neutro 
Cloretos. . . 
Urobilina . . 
Enxofre total . 
Enxofre ácido. 

por litro por 24 Resumo 
horas urográfico 

600 42 
34,200 20,520 48 
17,150 10,290 44 
51,350 30,810 47 

1,596 0,957 56 
16,548 9,928 33 
0,806 6,483 56 
1,050 0,630 25 
1,405 0,843 
0,320 0,192 91 
0,586 0,351 58 
9,945 5,967 42 
0,400 0,240 168 
2,311 1,386 — 
1,725 1,035 38 

Relações urológicas 0[0: 

Ac. úrico/ureia = 4,8 

Ureia/R. orgânico =48,4 

R. min./R. total =33,4 

Fosfatos/ureia = 6,3 

Enx. ác./ureia =10,4 

Fosfatos/Enx. ác. =51,0 

Enx. fenól./Enx. ác. =18,6 

Enx. neutro/Enx. tot.=25,3 

Exame hematológico —N.° 77.523 —ás 9 h. de 21-V-1934: 

Hemoglobina (por cento) . . . 
Hemoglobina (em p e s o ) . . . . 
Valor globular 
Glóbulos rubros por mmS . . . 
Glóbulos brancos por mm3 . . 
Relação globular brancos/rubros. 
Hematoblastes por mm.3 . . . 

62 o/o 
8,68 gr. 
1,970 

1.604.000 
4.900 
1/327 
34.000 

Fórmula : 
Neutrófilos 
Eosinófilos 
Basófilos. 
Monocitos 
Linfocítos 

o/o mm* 
17,00 833 
1,17 57 
0,50 25 
2,33 114 

79,00 3.871 
100,00 4.900 

Alterações citológicas rubras—Fortíssima anisocitose com macrocitose 
muito acentuada e numerosíssimos mègalocitos hipercrómicos. Forte poi-
quilocitose, rara policromasia. Glóbulos grânulo-filamentosos (reticulocitos) 
— 0,8 % . Numerosos glóbulos rubros nucleados (3,17 °/0^155 por mm3) de 
todos os tipos, normo, macronormo, mégalo e gigantoblástico, protoplasmas 
com toda a gama tincturial, variações de diâmetro entre 17,6 e 7,6 micras, 
núcleos simples ou lobulados, picnóticos ou reticulados, variando entre 
4,4 e 10.4 micras. Fórmula do diâmetro globular: 

micras . . 5^ _ 6 _ ^ 8 _ Tfi_ _M 9^ _10_ 103 1 U 12^ 13̂ 2 16 
glóbulos . 1 4 4 6 9 17 25 17 8 5 2 2 

Diâmetro globular médio 9,808 micras. Microcitos - 5 o/0 . Normocitos 
—19 o/o. Macrocitos — 76 o/0 . 

Alterações citológicas brancas : Anisocitose neutrófila. Alguns plèoca-
riocitos de PITTALUGA. Imagem nuclear neutrófila (COOKE e PONDER): 1/10 (5 
bastonetes) 11/37 111/33 IV/13V/5 VI/2e 2o/o de metamielocitos neutrófilos, 
índice nuclear neutrófilo (SABRAZÉS) — 272. Imagem e índice nuclear eosi-
nófilo (SABRAZÉS e MURATET) : 1/19 11/41 HI/40 e alguns metamielocitos eosi
nófilos. Azurofilia linfocitária (28/474= 1/16,9=5,9 % ) emonocitária (3/14). 
Monocitos extravagantes (NAEGELI) (1/3,5). 

Alterações hemáticas — coagulabilidade normal rápida, boa retractibi-
lidade do coágulo, tempo de sangria sub-normal (5'), soro sanguíneo fran
camente hiperbilirubinémico. 
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Exame sumário da urina da ocasião (21-V-1934) — Urobilinica (0,300), 
Densidade a 15°—1,0227 — sem glicose, com vestígios ténues de albumina, 
indigúria e roseinúria muito acentuadas, melanoidúria moderada. 

iixame sumário das fezes : Fezes amarelas, pastosas, de consistência e 
aspecto betuminoso corado, aderentes, reacção ácida. Ausência de para
sitas ou seus ovos. Forte excesso de detritos gordos — gotículas de gordura 
neutra, sabões e ácidos gordos, fibras musculares mal digeridas. Fermen
tações muito positivas com persistência de reacção ácida. 

Diagnosticada a Anemia Perniciosa, foi aplicada ao doente uma trans
fusão de sangue em 24-V-1934, continuada depois com terapêutica anti-
-anémica hepática em doses adequadas (figado de vitela cru e injecções de 
extracto hepático Campolon), associada a alimentação variada, rica em azo
tados de origem animal, frutas e vegetais.' 

O doente obedeceu à medicação anti-perniciosa, seguindo-a com 
sequência ininterrupta e magnifica tolerância até meados de Agosto de 1934, 
abandonando-a então para a substituir por repouso na aldeia. 

A remissão clínica estabeleceu-se com rapides, desaparecendo suces
sivamente os dados primordiaes da observação: anorexia, astenia e 
anemia, pesando já 55 quilos em 18-VII. 

Voltei a ver o doente em 12-X-1934, já com 61,5 quilos, e sem sintoma
tologia clínica que fizesse lembrar o quadro alarmante de V-1934. Bom 
apetite, regressou há dias da aldeia, iniciando agora o seu trabalho para o 
qual se sente forte e com boa disposição; língua já perfeitamente papilada, 
sem ardência, fezes moldadas diárias ou com 1 dia de obstipação, só de 
longe em longe diarreia moderada. Tensões arteriais (14/8 — 1. 0 . - 4 , 5 — 
PACHON—H. E.). 

Apenas conserva algumas perturbações nervosas, indicando leve pare-
sia dos membros inferiores, predominando à direita. Alguns reflexos dimi
nuídos (rotulianos, epitrocleanos), outros abolidos (aquilianos, plantares), 
outros normais (cremasterianos, abdominais). Sensibilidade cutânea normal, 
tactil, térmica e dolorosa. Sensibilidade óssea ao diapasão, normal, salvo na 
rótula direita e por quási todo o crâneo, onde está abolida. Ausência de 
de sinais atáxicos, ROMBERG negativo, reação pupilar perfeita. Leves formi
gueiros na perna direita, com pequeno entorpecimento e criestesias na 
coxa, joelho e terço superior da perna direita. Marcha normal. Movimentos 
activos do braço direito um pouco limitados, não podendo elevà-lo verti
calmente, sem modificações aparentes da articulação escapulo-humeral. 
Sentido genésico francamente diminuído, o que o traz acabrunhado, agra
vado ainda pela presença de atrofia e esclerose de consistência cartilagínea 
da parte anterior dos corpos cavernosos penianos, alterando e dificultando 
a erecção (lesões esclerogomosas?) 

O exame hemocitológico, mostra bem à remissão total que o quadro 
anémico sofreu: 

Exame hematológico — às 16 horas de 12-X-1934 : 
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Hemoglobina (por cento). 
Hemoglobina (em peso) . 
Valor globular . . . . 
Glóbulos rubros por mm.3 

Glóbulos brancos por mm.3 

Relação leuco-rubra . . 
Hematoblastes por mm.3 . 

96 o/o 
13,44 grs. 

0,866 
5.538.000 

7.600 
1/727 

160.000 

Fórmula : 
Neutrófilos 
Eosinófilos 
Basófilos. 
Monocitos 
Línfocitos 

<Vn mm.8 

52,0 3.952 
8,75 665 
0,75 57 
5,75 437 

32,75 2.489 
100,00 7.600 

Alterações citológicas rubras: Ténue anisocitose com macrocitose me
ramente residual, sem outras alterações. Glóbulos grânulo-filamentosos 
(reticulocitos) —1,4 o/o; fórmula do diâmetro globular: 

micras . 
glóbulos. 

6,8 
7 

7,6 
31 43 16 

10 
2 

Diâmetro globular médio—8,176 micras. Microcitos — 1 o/o. Normo-
citos — 81 o/o. Macrocitos —18 o/o. 

Alterações citológicas brancas: Imagem nuclear neutrófila (COOKE e 
PONDER): 1/44 (7 bastonetes) 11/39,5 111/12 IV/4,5 e 4 ó/o de metarnielocitos 
neutrófilos. Índice nuclear neutrófilo (SABRAZÉS) -177. Imagem e índice nu
clear eosinófilo de SABRAZÉS e MURATET: 1/34 11/66 III/0 e 9 o/o de metarni
elocitos eosinófilos —166. Azurofilia linfocitária (13/130 — 1/10 10 o/o) e 
monocitária (1/4). Monocitos extravagantes (NAEGELI) (1/23). 

Alterações hemáticas — Soro sanguíneo de aspecto normal, sem vestí
gios de colemia. Provas de coagulabilidade, tempo de sangria e retractibili-
dade normais. Reacção de WASSERMANN levemente positiva (impedimentos 
quasi completos no soro natural). 

Exame sumário da urina da ocasião (12-X-1934) —urina com ténue uro-
bilinúria (0,130) sem albumina nem glucose, com indigúria acentuada, sem 
roseinúria ou melanoidúria. Sedimentação úrica abundante, no dia seguinte. 

Volto a ver o doente em 30-XIM934, mantendo integro o estado somá
tico, trabalhando perfeitamente e sem inaptência, salvo nos primeiros dias 
de transição. Mantém o peso e bom apetite, apenas o aflige a hipogenesia 
acentuada e a lesão esclerosa peniana, que medicação com fortes doses de 
iodeto de potássio, em séries (2-3 gramas por dia) não conseguiram modi
ficar, persistindo no mesmo estado. 

Continua a não fazer medicação anti-anémica, com hemograma nor-
malisado. Tolerância iodetada renal e digestiva perfeita, apenas sinais de 
irritação periférica (prurido e edema inflamatório da face e orelhas, dores 
nas últimas falanges dos dedos das mãos, em especial picadas sub-unguais, 
hidrorreia nasal). 

Exame hematológico sumário (30-XII-1934)—Hemoglobina —98 o/o 
(13,72 grm. em peso) —Valor globular 0,943 — Glóbulos rubros por mm3.— 
5.192.000—Glóbulos brancos por mm3 —7.300-Relação leuco-rubra 1/711 — 
Hematoblastes por mm3. - 268.000. 

A prova de secreção gástrica post-histamínica, realisada em 1-1-1935— 
amostras em jejum, 20 e 40 minutos após a injecção de 1/10 de miligrama 
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por 10 quilos de peso (0,6 miligr.) de cloridrato de histamina ROCHE, deu os 
seguintes resultados: 

Antes 20' após histamina 40' após histamina 

V o l u m e . . . . 3 cc. 32 cc. 1 cc. 
H Cl livre . . . quási nulo 0,117 o/o existe 
Acides total . . vestígios 0,135 o/o existe 

O doente continua bem, fazendo uso desde Janeiro de' 1935, de 300 
gramas mensais do estômago cru de porco, triturado à maquina, com boa 
tolerância e paladar, e várias séries de iodeto de potássio em doses elevadas. 

Uma afecção gripal em III-1935 não modifica o seu estado geral. 
Resta apenas o sintomatologia nervosa apagada, e a da esfera genital 

que não parece retroceder. 

Observação &CIV-1934 

J. M. — 62 anos, casado, feitor de propriedades, nato e residente perto 
de Guimarães. (Clínica do Dr. Cerqueira Gomes). 

Observação em 13-VIII-1934: 

Palidês acentuada da pele, de côr amarela limão nítida, mucosas muito 
descoradas, conjuntivas sub-ictéricas e pálidas. Emmagrecimento moderado, 
(peso actual 52 quilos — peso normal em saúde acima dos 60 quilos), com 
pequena emaciação, sem suculência tegumentar. 

Astenia apreciável, com fatigabilidade fácil, impedindo-o de trabalhar, 
síndrome vertiginoso atenuado e frequente. Apirexia por via de regra. 

Anorexia intensa, com repugnância pelos alimentos, sobretudo cárneos, 
fazendo habitualmente uma alimentação de caldos de vegetais, leite e 
hidrocarbonados variados. Língua reduzida de volume, afilada e delgada 
na extremidade, lisa, polida e pálida, completamente despapilada nos 2/'* 
anteriores, sem áreas eritematosas — apenas glossite atrófica — com ardên
cia moderada, exagerada com certos alimentos. Ausência de quási todos os 
molares e premolares — apenas restam 3 — e conservação dos incisivos e 
caninos, todos descarnados, atrofia gengival, sem tumefacção nem vermelhi
dão. Além da ardência lingual, há ardor faríngo-esôfago-gástrico, que o 
encomoda e por vezes impede de comer, pela sensação dolorosa que lhe 
provoca. Enfarte gástrico, com náuseas e flatulências, raros vómitos muco
sos ou alimentares, sem dores espontâneas ou à palpação. Sintomatologia 
abdominal apagada, fígado normal à percussão. 

Diarreia persistente e irregular (oscilando entre 1-2 dejecções uns 
dias, 5-7 noutros) ora líquidas ou pastosas, de consistência muitas vezes 
betuminosa carregada (amarelo forte ou esverdeado], donde a onde com 
mucosidades, puxos e tenesmo rectal. 

Ausência de sintomatologia hemorrágica. Baço normal à percussão, 
ausência de hipertrofia ganglionar. 
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Palpitações e dispneia de esforço, taquicardia, ausência de sopros car
díacos. Edemas maleoiares cedendo pouco ao repouso. 

Dores musculares nas coxas e pernas, durante a marcha, obrigandoo a 
repousar, com dores à pressão nas massas musculares correspondentes, sem 
nítida exacerbação ao longo do trajecto dos nervos. Marcha de tipo espas
módico leve, com exagero moderado dos reflexos nos membros inferiores, 
sem trémulos epileptóides provocados da rótula ou pés, ausência de BABINSKI. 
Disestesias, criestesias e parestesias das pernas, pés e dedos das mãos. 

Temperamento desigual, caprichoso, preocupação e depressão mental. 
Períodos de irritação psíquica, alternados de crises neurasteniformes de 
desalento, em que nada lhe interessa, recusando tratarse. 

Calvície precoce de tipo hipocrático, incompleta, cabelos inteiramente 
brancos, lisos e secos, unhas duras mas com numerosas estrias longitudinais 
salientes. 

Nos antecedentes apenas se apura colite crónica moderada, abusos 
alcoólicos atenuados durante a mocidade, quando camponez. De resto ali
mentandose mal, por apetite reduzido há muitos anos. Tipo alimentar— 
raras vezes carnes, que sempre aborreceu, raríssimas frutas, apezar de fei
tor de quinta (por exemplo, o ano passado nem sequer provou uvas, tendo 
muito embora presidido às vindimas). 

Historia da doença diluindose no seu passado anoréxico e colítico. 
Intensificação há cerca de dois anos da falta de apetite com alguns desar
ranjos intestinais, em períodos alternados de melhoria e peoria, até que 
desde o outono passado a decadência se acentuou progressivamente, com 
crises diarreicas e glossíticas, anorexia forte, astenia e anemia, emmagreci
mento, oligúria avermelhada, ao mesmo tempo que despresava os conselhos 
clínicos (opinião médica em Guimarães — cirrose atrófica), e apareciam os 
leves sintomas nervosos referidos. 

Exame hemocitológico N.° 78. 249 — Em 13VIII1934 às 13 horas: 
Hemoglobina (por cento) . 
Hemoglobina (em peso) . . 
Valor globular 
Glóbulos rubros por mm.3 . 
Glóbulos brancos por mm.3 
Relação leucorubra , . 
Hematoblastespor mm.3 , . 

33 o/o Fórmula : 
4,62 grs. Neutrófilos . 

1,291 Eosinófilos . 
1.278.000 Basófilos. . 

1.500 Monocitos . 
1/852 Linfocitos . 
36.000 

o/o mm.s 

56,8 852 
1,2 18 
0,4 6 
2,4 36 

39,2 588 
100,0 1.500 

Alterações citorubras: Forte anisocitose, com nítido predomínio macro
cítico. Moderada poiquilocitose, ausência de policromatofilia e de glóbulos 
rubros nucleados. Glóbulos grânulofilamentosos (reticulocitos)—0,3. o/o 
Fórmula do diâmetro globular: 

micras. 
glóbulos 

4,4 6,8 7,6 8,4 9,2 10 10,8 11,6 12,4 13,2 
1 8 14 34 17 13 1 

Diâmetro globular médio — 9,236 micras. 
eitos — 26 o 'p. Macrocitos — 71 o/0. 

■ Microcitos — 3 o/o. Normo
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Alterações citológicas brancas: —Francas alterações tóxicas neutrófi
las (anisocitose e poiquilocitose, granulações tóxicas). Imagem nuclear neu-
trófila (COOKE e PONDER) 1/26,9 (16,3 bastonetes) 11/27,6 IH/28,4 IV/9,2 V/6,4 
VI/1,5 e 7,1 o/o de metamielocitos neutrófilos. índice nuclear neutrófilo 
(SABRAZÉS) — 245,1. Alguns plèocariocitos de PITTALUGA. Imagem nuclear 
eosinófila I/O H/33 HI/67. índice nuclear eosinófilo (SABRAZÉS e MURATET) — 
267. Azurofilia linfocitária (18/98=1/5,5 = 18,3 o/0) e monocitária(l/2). 
Ausência de monocitos extravagantes (NAEGELI). Alguns detritos nucleares-

Alterações hemáticas: Coagulabilidade e tempo de sangria normais' 
Retractibilidade exagerada do coágulo. Soro sanguíneo hiperbilirubinémico. 
Volume globular (glóbulos empilhados) - 15,41 o/o — Volume plasmático 
(oxalatado) — 84,59 o/o. Volume globular médio (WINTROBE) —120,6 micras 
cúbicas. Hemoglobina globular média —36,2 micromicrogramas. Concentra
ção hemoglobínica globular média — 29,3 o/0 . Reacção de WASSERWANN — 
absolutamente negativa. 

Exame sumário da urina da ocasião (13-VIII-1934) — Urobilinúria 
(0,400}, com vestígios ténues de albuminúria, vestígios francos de glicose, 
fortíssima indigúria, melanoidúria e roseinúria fortes, ausência de outros 
elementos anormais. Exame do sedimento um pouco abundante — células 
urinárias inferiores, relativa abundância de leucócitos, filamentos mucosos, 
muco e pseudo-cilindros mucosos. 

O doente aparece novamente em 8-X-1934, já muito beneficiado pela 
terapêutica anti-perniciosa. Peso (64 — aumento de 12 quilos em 2 mezes). 
Bom apetite, língua já perfeitamente papilada e sem ardor, ausência de 
sintomatologia gástrica, apenas alguns acidentes diarreicos intervalados 
por dias de 1-2 dejecções, sempre pastosas. Conserva ainda leve dispneia 
de esforço, edema maleolar apenas para a tarde, e marcha ainda dificultada 
pelas dores nas pernas, com quási desaparição das parestesias e diseste-
sias, que persistem sob a forma de formigueiros nos dedos da mão direita 
e pés. 

Durante este intervalo, esteve sempre em repouso aqui no Porto, para 
melhor seguir a terapêutica anti-perniciosa, já que os proprietários da quinta, 
conhecendo-lhe os hábitos, e estimando-o, receavam que êle desprezasse os 
conselhos, caso regressasse a Guimarães. Como medicação tomou 20 ampolas 
diárias de extracto hepático injectável (Campolon) no início, e constante
mente 250 grs. de fígado de vitela cru, com um pouco de soluto clorídrico 
antes das refeições. 

Exame hemocitológico: — N.° 78.693 — Ás 10 h. de 8-X-1934 : 

Hemoglobina (por cento) . . 
Hemoglobina (em peso). . . 
Valor globular . . , . , . 
Glóbulos rubros por mm.3 . . 
Glóbulos brancos por mm.3 . 
Relação leuco-rubra. . . . 
Hematoblastes por mm.3. . . 

74 o/o Fórmula : o/o mm.3 

10,36 grs. Neutrófilos . 20,4 1.379 
1,025 Eosinófilos . 32,6 2.204 

3.618.000 Basófilos. . 0,8 54 
6.760 Monocitos . 11,6 784 
1/536 Linfocitos . 34,6 2.339 
85.000 100,0 6.760 
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Alterações citológicas rubras:—Anisocitose moderada com franca ma-
crocitose. Ausência de outras alterações, salvo alguns glóbulos com granu
lações basófilas. Glóbulos grânulo-filamentosos (reticulocitos) — 0,8 o/0 . 
Fórmula do diâmetro globular: 

micras . _5£ _ 6 _ 6$_ 7,6 8A_ 9£_ 10 10,8 
glóbulos. 1 1 7 24 39 "22" ~T~ ~2~ 

Diâmetro globular médio —8,328 micras. Microcitos — 2 o/0 . Normo-
eitos —70 0/0. Macrocitos — 28 0/0. 

Alterações citológicas brancas: Imagem nuclear neutrófila (COOKE e 
PONDER) 1/43 (8 bastonetes) 11/40 111/15 IV/2 e 5 o / 0 de metamielocitos 
neutrófilos. índice nuclear neutrófilo (SABRAZÉS) 176. Imagem nuclear eosi_ 
nófila (SABRAZÉS e MURATET) 1/28 11/67 III/5 e 1 0/0 de metamielocitos eosinó-
filos. índice nuclear eosinófilo 177. Bastantes detritos nucleares. Ausência de 
plèocariocitos(macropolicitos). Azurofilialinfocitária (37/173=1/4,8=21,3 0/0) 
e monocitária (25/58 = 1/2,3 = 43,1 o/0). Monocitos extravagantes (NAEGELI) 
(1/14,5). 

Alterações hemáticas — Soro sanguíneo de aspecto quasi normal, com 
tenuíssima colemia. Retractibilidade levemente exagerada. 

Exame sumário da urina da ocasião —Ténue urobilinúria (0,140), sem 
elementos anormais, salvo franca indigúría e leve roseinúria. (8-X-1934). 

Exame sumário de fezes (12-X-1934) — Fezes pastosas, abundantes, 
espumosas e de consistência betuminosa, amarelo ocre, acastanhando à 
superfície. Ausência de parasitas. Fermentações muito positivas com persis
tência de reacção ácida. Excesso de sabões, raras gorduras neutras e cristais 
de ácidos gordos. 

Nâo voltei a vêr o doente, que regressou em Janeiro de 1935 a Guima
rães, já em estado de remissão completa, tendo tomado sempre com regu
laridade 250 grs. de fígado fresco e acidól-pepsina às refeições. 

Observação ^ ^ V —1934 

A. T., 41 anos, solteiro, médico, nascido e residente em Freixo de 
Espada à Cinta. {Observação pessoal e do Dr. Pinto Leite). 

Observação em 17-VIH-1934: 

Leve palidês dos tegumentos, conservando ainda tom rosado malar, das 
orelhas e mãos, com moderada descoloração das mucosas, conjuntivas de 
tom muito levemente amarelado. Emmagrecimento muito acentuado, actual
mente 48 quilos —peso habitual em saúde à volta dos 65 quilos, tendo 
chegado ha anos a 70 —com franca emaciação, saliência das partes ósseas, 
ausência de opilação ou suculência cutânea, tecido celulo-adiposo nitida
mente reduzido. 

Leves manchas pigmentares amarelo-acastanhadas na região dorsal e 
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face. Cabelos grisalhos, lisos, secos e rudes. Unhas bem conformadas, com 
pequena estriação longitudinal. 

Apirexia habitual, entrecortada de longe a longe de alguns décimos 
passageiros e fugazes, outras vezes de crises térmicas um tanto elevadas, 
até 38o,5—39o, durando alguns dias e descendo em lise, em manifesta 
relação com fenómenos de origem intestinal. 

Astenia somática moderada. Temperamento neurasteniforme com 
períodos ora de depressão moral ou de excitabilidade psíquica exagerada, 
com imaginação viva, irrequieta e desigual, aproximando-o dos simpático-
tónicos. Espírito indeciso, contraditório, obsecado, incerteza nos gestos, 
desconfiança instintiva, sensibilidade doentia, hiperestesias. Alguns peque
nos exemplos mostrarão melhor o tipo psíquico deste doente, que não 
saberia classificar nosològicamente, e que só com a convivência de alguns 
meses pude apreciar e observar com nitidês : Senta-se, dizendo-se cansado, 
para se levantar segundos depois, repetindo isto constantemente... esbo
çando gestos, assuntos, que não acaba. Encontrei-o muitas vezes à tarde ou 
de manhã no jardim da Cordoaria, passeando à volta do lago, para receber, 
dizia ele, as emanações curativas do oxigénio. Outras vezes no seu quarto 
da Casa de Saúde onde estava internado, friccionava violentamente a pele 
dos braços, pernas e tronco, para excitar as terminações simpáticas. Aceita 
hoje o que recusa amanhã, e vice-versa. Não consegue engulir agora a 
sonda de EINHORN para mais tarde tolerar bem a de FAUCHET. Numerosas 
tentativas para clister opaco ficaram impossibilitadas por falta de domínio da 
vontade, confessando dores inverosímeis onde apenas existia hiperestesia, 
pois não haviam lesões que o impedissem, para mais tarde consentir per
feitamente a replecção e iluminação de todos os cólones. Consultava hoje 
um colega, amanhã outro, ora um especialista das vias digestivas, ora um 
das urinárias, fisiologista ou radiologista, procurando, discutindo hipóteses 
e opiniões, numa inconsequência que seria dramática se não fosse um 
pouco cómica... ao todo vendo 9 colegas . . . confessados, aqui no Porto e 
alguns outros em Lisboa. 

Dores nos músculos dos membros inferiores, por vezes dificultando-lhe 
a marcha, nomeadamente nas pernas, mais nítidas à palpação e parecendo 
exagerar-se no trajecto dos nervos. Ténues dores moderadas, mas seme
lhantes nos braços. Reflexos todos normais, salvo aquilianos e patelares ' 
francamente diminuídos —quando ha alguns anos os tinha exagerados e 
vivos. Todas as formas de sensibilidade perfeitas, tanto superficiais como 
profundas, ausência doutras alterações nervosas, salvo marcha levemente 
hesitante e lenta, com os pés bastante afastados, e o corpo ligeiramente 
inclinado para a frente, sobretudo ao subir escadas. Ténues parestesias 
dos membros inferiores, um pouco vagas e mutáveis. 

Apetite conservado e muitas vezes exagerado, tomando até o aspecto 
de bulimia franca, outras mais raras com pequena anorexia. Dentes em 
estado de regular conservação, atrofia gengival moderada sem piorreia 
alvéolo-dentária. A data portador de glossite hunteriana nítida, constituída 
por zonas de exulcerações rubefactas e despapiladas do dorso e bordos da 

9 
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língua, ou pequenos focos de palpilite, e vermelhidão eritematosa intensa 
do véu do paladar, pilares e amígdalas, um pouco ainda da faringe, sem 
edema inflamatório, apenas acompanhadas de sensação de ardor contínuo, 
exacerbado com os alimentos, sem dores à deglutição. Ausência total de 
sintomatologia gástrica. 

Dores abdominais fortes, sucedendo-se por crises, em regra matutinas, 
nomeadamente nas fossas ilíacas e flancos, com nítido predomínio à 
esquerda, onde sente constantemente dores que irradiam para o sacro, 
perineo, face interna das coxas e ainda para a bexiga com certa impressão 
que força à micção. Crises de borborismos intensas acompanhadas de 
cólicas, nascidas à direita e que parecem parar e retroceder na fossa 
ilíaca esquerda com exacerbação dolorosa e sensação de movimentos 
antiperistálticos. Gargolejo e sensibilidade do colon cecal e ascendente, 
dolorosidade mais evidente à palpação do transverso e descendente, em 
especial numa zona da fossa iliaca que parece corresponder à união da 
ansa descendente e sigmóide. Dejecções irregulares, habitualmente moles 
e fétidas, fermentadas, quasi sempre matutinas. Emissão de gazes, não 
fétidos, difícil e acompanhada de dores. 

Ausência de tosse e de expectoração, quási absoluta —um dia ou 
outro apenas 1 leve escarro meramente mucoso, em que investigações 
cuidadas nunca revelaram o bacilo de KOCH. Ausência total de dispneia, 
de dores torácicas, ou de sarridos pulmonares de qualquer natureza à 
auscultação cuidadosa. Contudo alterações do murmúrio vesicular, indeter
minado na inspiração, prolongado durante toda a fase expiratória, sonori
dade diminuída, broncofonia acentuada com leve BACELLI em todo o vértice 
direito e região hilar. Respiração normal em todo o pulmão esquerdo e 
base direita. Alterações respiratórias que tanto podem considerar-se 
por esclerose de cura, como latentes ou incipientes sobre processo antigo. 

Ausência de sintomas do aparelho cardio-circulatório, pequena ten
dência taquicárdica (70-80), tensões arteriais normais baixas (11/7—VAQUEZ.) 

Baço e fígado normais à percussão, micropoliadenia meramente 
inguinal. 

Aparelho urinário normal, excetuando leve sensação dolorosa vesical 
de possível irradiação intestinal, e poliúria matutina hidrúrica, possivel
mente de origem reflexa neuro-vegetativa, coincidindo com os períodos 
dolorosos intestinais, que igualmente são mais pronunciados de manhã. 
Um exame realizado mais tarde pelo Dr. OSCAR MORENO não revelou nada 
prostático, seminal ou escroto-testicular. 

Antecedentes e história da doença entrelaçados em união estreita, 
impossíveis de separar completamente. Passa bem na infância e durante os 
tempos de mocidade, quando estudante de medicina, irregularisado apenas 
pela evolução clínica de colite simples, e blenorragias sem complicações. 
Depois de terminado o seu curso de medicina aparece há 11 anos com 
sinais evidentes de tuberculose pulmonar de localização apical e hilar 
direita, com baciloscopias positivas, que o obrigam a repouso absoluto 
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(Prof. Dr. THIAGO D'ALMEIDA), primeiro na sua terra natal (Freixo), onde se 
sente mal, exacerbando o seu estado, e depois numa região muito próxima, 
mais elevada, em planalto 'Carviçais), onde melhora constantemente, come
çando aos poucos a fazer clínica nos arredores. Pretende nessa data reti-
rar-se de novo para Freixo, onde estão os seus e as condições de existência 
são mais fáceis, mas não se demora porque sofre modificações para peor, 
voltando para Carviçais onde se restabelece definitivamente, com várias 
baciloscopias sempre negativas, considerado clinicamente curado há 5 anos 
por opiniões médicas do Porto, guardando apenas as lesões de esclerose 
próprias dum processo evolutivo franco que levou vários anos a regressar 
por completo. 

Durante este tempo a colite desvaneceu-se quási inteiramente a-pe-
sar-da hiperalimentação a que esteve sujeito neste intervalo. Chegou assim 
ao apogeu de bem estar, com um peso oscilando pelos 70 quilos, trabalhando 
constantemente no exercício de sua profissão de médico de aldeia, obrigado 
a calcurriar freguesias afastadas e caminhos irregulares como costumam 
ser as trasmontanas. 

Desde esta data (1929) que a colite, até aí desvanecida, irrompe e pro
gride com crises de obstipação ou diarreia, dores abdominais de predomí
nio eólico, borborismos excessivos, eliminação de mucosidades, mal estar e 
pequeno emmagrecimento. Já pela dificuldade de escolher uma dietética 
simples mas variada numa aldeia sem recursos, já agarrado às formas hoje 
um tanto arcaicas da alimentação de pequeno resíduo digestivo, inclina-se 
aos poucos para o regime hidrocarbonado quási estricto. Há 2 anos ainda 
vem fazer ao Porto uma auto-vacina colítica, que o beneficia por algum 
tempo. Depois o estado ngrava-se, com fenómenos espasmódicos provo-
cando-lhe dores violentas, crises intensas intestinais que obedecem a dois 
tipos principais —ora térmicas elevadas com obstipação, quási sempre 
sobrevindas após períodos de hiperalimentação bulímica hidrocarbonada 
(quási só arrôs e batatas), obrigando-o a acamar, com regime exclusivo de 
caldos simples, que em poucos dias lhe traziam a sedação lítica febril, ora 
crises levemente diarreicas com violentas dores à esquerda, flanco e fossa 
ilíaca, com irradiações para o períneo e sacro, puxos e tenesmo rectal, fre
quentemente com emissão apenas de algumas colheres de muco espesso, 
não raro sanguinolento. 

Sobrevêm-lhe estes aspectos de colite grave sobretudo a partir do 
inverno passado (Janeiro de 1934) e as crises de ambos os tipos descritos, 
tomam então feição quási contínua, impossibilitando-o aos poucos de exercer 
a sua profissão, já pela astenia em que o lançam, já pelo emmagrecimento 
rápido a que assiste impressionado — desde ha 5 anos em que é considerado 
clinicamente curado da tuberculose até Janeiro de 1934, passa de 70 quilos, 
sucessiva e lentamente para um peso oscilando pelos 60, e desde então a 
queda é rápida, perdendo nestes 6 meses 12 quilos, até ao peso actual de 
48 —já ainda pelas dores contínuas na fossa ilíaca esquerda com fenómenos 
de antiperistaltismo, evacuações pequenas em fita delgada e mole uns dias, 
seguidas dum dia de dejecções pastosas com algumas cíbalas, abundantes 
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(trop plein!), outras ainda apenas eliminação de muco sangrento, por 
vezes com expulsão difícil e dolorosa de gazes. A par de emaciação, o seu 
aspecto psíquico modifica-se, impressionável, irritado, sobretudo arreigado 
à alimentação hidrocarbonada que neste período não passa de enormes, 
formidáveis quantidades de arrôs, pois o apetite em vez de reduzir como 
parecia natural, conserva-se e é mesmo exaltado em certos períodos, com o 
aspecto bulimico já referido, provocando inaptência digestiva e crises 
térmicas, algumas farinhas finas, um pouco de batata, com restrição quási 
total de azotados de origem animal, e exclusão absoluta de frutas ou vege
tais folhudos. A glossite surge apenas ha algumas semanas, com pequena 
ardência associada. 

É então que resolve vir ao Porto, consultando o Dr. Pinto Leite na 
esperança de lhe aliviar as perturbações digestivas, vindo ao Laboratório 
no sentido de esclarecer se estas perturbações actuais estariam ligadas com 
a sua bacilose passada, pensamento que traz arreigado no espirito e que 
por assim dizer é o único que o apavora. 

Ao observá-lo, notando a sua palidês, emaciação, glossite e perturba
ções de tipo diarreico, embora dolorosas, sugeriu-me a ideia de perniciosi-
dade e neste sentido procedi ao exame citológico do sangue, exame fecal, 
ignorando, porque o doente m'o ocultou, que já fora observado pelo 
Dr. PINTO LEITE, e combinando imediatamente proceder à prova de secreção 
gástrica post-histamínica, que não se chegou a realisar pois o doente man
teve uma resistência e esforço muscular tal que a sonda gástrica não con
seguiu passar o esôfago, a-pesar mesmo de anestesia faríngea. Todavia 
esperava encontrar franca acides clorídrica livre, o que se confirmou alguns 
meses mais tarde em Lisboa, nas mãos do Dr. CASCÃO DE ANCIAES, que rea-
lisou prova de secreção gástrica após refeição de EWALD-BOAS, e cujo resul
tado numérico não pude ainda conseguir. 

Exame hemocitológico - N.o 78.300 — às 18 horas de 17-VIII-1934 : 

Hemoglobina (por cento) . 
Hemoglobina (em peso) . . 
Valor globular 
Glóbulos rubros por mm.3 . 
Glóbulos brancos por mm? 
Relação leuco-rubra . . . 
Hematoblastes por mm.3. . 

83 0/0 
11,62 gr. 

1,038 
3.996.000 

7.800 
1/512 
86.000 

Fórmula : 
Neutrófilos 
Eosinófilos 
Basófilos. 
Monocitos 
Linfocitos 

P/n mm.3 

66,4 5.179 
2,4 187 
0,6 47 
3,0 234 

27,6 2.153 
100,0 7.800 

Alterações citológicas rubras: —Anisocitose moderada com macroci-
tose, e alguns raros mègalocitos hipercrómicos. Ausência doutras alterações 
e de glóbulos rubros nucleados. Fórmula do diâmetro globular : 

6,8 7,6 8,4 9,2 10 10,8 
2 15 35 32 12 4 glóbulos. 

Diâmetro globular médio —8,792 micras. Microcitos —0 o/o. Normo-
citos — 52 o/o. Macrocitos — 48 o/0. Reticulocitos — 0,5 o/0. 

Alterações citológicas brancas: —Raros plèocariocitos (PITTALUGA). 
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Imagem nuclear neutrófila (CookE e PONDER) 1/4 (2,5 bastonetes) 11/23,5 
111/39 IV/23,5 V/8 VI/2 e 3,5 o / 0 de metamielocitos neutrófilos. - índice 
nuclear neutrófilo (SABRAZÉS) — 314. Imagem e índice nuclear eosinófilo 
(SABRAZÉS e MURATET) — I/O H/62,5 HI/37,5. índice — 237,5. Azurofilia linfoci-
tária (1/9,9) e monocitária (3/10). Ausência de monocitos extravagantes 
(NAEGELI). 

Alterações hemáticas : — Coagulabilidade e tempo de sangria sub-nor-
mais. Boa retractibilidade do coágulo. Soro sanguíneo sem hiperbilirubine-
mia nítida. Reacção de WASSERMANN absolutamente negativa. Calcemia 
(método de CLARIÍ) por litro de sangue - 0,072 grs. 

Exame sumário da urina da ocasião - Urina um tanto urobilínica 
(0,200), sem albumina nem glucose, forte roseinúria, indigúria e melanoi-
dúria mais moderadas. Urina levemente turva por flocos mucosos. 

Exame sumário fecal (17-VIII-1934) — Fezes semi-moldadas, em fita, 
moles, um tanto fétidas, de reacção ácida leve. Pesquiza parasitológica 
negativa. Fibras musculares raras, bem digeridas, bastantes sabões e cristais 
de ácidos gordos, prova de digestão hidrocarbonada um tanto positiva 
(vestígios de amido intracelular, tom eritrodextrínico geral). Fermentações 
muito positivas, com persistência de reacção levemente ácida. Ausência de 
sangue oculto. Pesquiza bacteriológica de acidófilos negativa. Flora micro
biana exagerada, mas banal, com predomínio de flora de QRAM negativo ; a 
cultura desenvolveu bem, bactérias do tipo colibacilar, e rara flora cócica de 
QRAM positivo. 

Exames radiográficos pulmonar e gastro-intestinal, realisados pelo 
Dr. PINTO LEITE, revelaram : 

Radiografia pulmonar —Franca opacidade da parte apical e hilar do 
pulmão direito, com numerosas trabéculas de esclerose brônquica ramifi
cada, ocupando ainda a parte hilar do pulmão esquerdo, aspecto exclusiva
mente fibroso, concordante com a hipótese clínica de processo bacilar 
parado, não evolutivo. (Est. i). 

Radiografia gastro-intestinal — Estômago enchendo normalmente, eva
cuação normal rápida com hiperquinésia. Duodeno normal. Pequeno atraso 
na passagem do ceco e colon ascendente. Transverso com fundos haustos 
de hiperquinésia peristáltica. Para tornar possível a visibilidade do colon 
descendente e sigmóide, fez-se clister opaco, dificultado por hiperestesia e 
falta de domínio psíquico do doente, mas que pareceu demonstrar na 
união do sigmóide com o descendente, a presença duma estenose, não 
permitindo a passagem do clister e afectando num ponto um aspecto de 
folha de trevo esboçada. (Est. n). 

De posse de todos estes elementos, combinamos, eu e o Dr. PINTO 
LEITE, e na presença do nosso colega doente, o modo de proceder em face 
deste caso. 

Duas hipóteses foram formuladas : 
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A primeira, para a qual de preferência se inclinava o Dr. PINTO LEITE, 
considerando-se o estado depauperado do doente à presença de lesão 
sigmoideia estenosante e crises sucessivas lembrando o tipo da obstrução 
intestinal sub-aguda, atribuindo-se à estenose uma possível etiologia bacilar 
ulcerosa, absolutamente impossível de diagnosticar com segurança só com 
os elementos clínicos, e considerando não apagadas as lesões pulmonares. 
Daqui a terapêutica seria intervencionista — laparatomisar o doente, com o 
sentido quási seguramente de estabelecer o anus ilíaco talvez temporário, 
aliviando os actos digestivos, permitindo assim um regresso do estado 
geral e pulmonar — desde que um tratamento anti-espasmódico prévio não 
modificasse o aspecto radiológico da lesão sigmoideia. 

A segunda hipótese, pela qual eu mantinha a preferência, atribuindo o 
estado do doente a perturbações meramente de nutrição defeituosa, verda
deira carência multiforme, causa primeira da emaciação e perturbações 
digestivas graves e posteriormente, já quando estas bem constituídas, de 
processo anémico pernicioso sobreposto; considerando ainda o processo 
pulmonar antigo como não intervindo na fase actual da doença, e impossi
bilitado, por falta de elementos seguros, de atribuir qualquer responsabili
dade primitiva à aparente estenose sigmoideia, reservando este ponto para 
futura discussão (associação funcional espasmódica, atendendo aos desiqui-
librios neuro-vegetativos manifestos do doente?). De acordo com este modo 
de ver, estava indicado o tratamento dietético, que em face do passado 
bacilar do doente, era mais prudente ser rico, constituído por regime pro-
teínico elevado, associado a abundância de frutas, em vez do regime exclu
sivo de frutas e lácteo (albuminoso ou total) tantas vezes aconselhado em 
casos funcionalmente semelhantes da literatura rríêdica. No regime um 
lugar predominante seria dado ao fígado de vitela cru, em vista do aspecto 
hemático tipicamente pernicioso, embora atenuado, e além disto fornecer-
-se-iam injecções de extracto hepático. Escusado será dizer — exclusão 
total dos hidrocarbonados e gorduras habituais da alimentação. Como tra
tamento medicamentoso — cálcio e hormona paratiroideia, e de resto uso 
contínuo dum anti-espasmódico. 

Sob o ponto de vista prognóstico a segunda hipótese era muito favo
rável, e o doente internado numa Casa de Saúde estava em condições 
ótimas de se poder modificar por completo a orientação terapêutica seguida. 
E em consequência, combinou-se proceder à terapêutica dietética e medi
camentosa, tal como apontada acima. 

O doente iniciou em 21-VIII-1934 as injecções de extracto hepático — 
2 ampolas de Campolon por dia até iniciar o regime hepático fresco, pas
sando a 1 ampola diária até depois da máxima resposta reticulocitária que 
só se produziu na noite de 27-28-VIII. Em 23-VIH, o doente entra para a 
Casa de Saúde, iniciando em 25 o seguinte regime diário : — 200 gramas de 
fígado de vitela em bifes espessos, grelhados, muito mal passados (dose 
que se subiu no mesmo dia para 400 gramas em vista do apetite e magní
fica tolerância e paladar do doente) — 200 gramas de carne muscular de 
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boi, grelhada e mal passada —2 caldos simples de hortaliças, coados, sem 
farináceos. — 12 bananas perfeitamente maduras — uvas e laranjas (chupa
das), creme de pêra ou de maçã, coado e com pouco açúcar. 

No dia de entrada para a Casa de Saúde (23-VIII), o peso do doente 
chegou ao seu mínimo (47,2 quilos). Em 26 à tarde, sensação de euforia, 
ausência de dores — foi neste dia que se iniciou a elevação reticulocitária, 
com aparição de alguns mègaloblastos, que até aí não encontrara. Na 
manha de 28 (dia da crise reticulocitária) cólicas fortes, com urinas uráticas 
e úricas, dejecções repetidas e abundantes — possível crise de « trop plein » 
intestinal, pois nos dias anteriores as dejecções tinham sido diminutas. E 
foi a última crise dolorosa intensa que o doente teve. 

Daí em diante passa regularmente, com dores reduzidas, aumento 
sucessivo de peso (50,8—ganho de 3,6 quilos nesta 1." semana), defecações 
que chegaram a ser perfeitamente moldadas, de consistência e diâmetro 
normal, sem ocasionar dores à esquerda, o que mais radicou no meu espí
rito a importância secundária da estenose revelada aos Raios X, o que foi 
confirmado logo nessa semana por novo clister opaco que conseguiu ilumi
nar zonas suprajacentes à lesão, e sobretudo mais tarde (no Porto e Lisboa) 
em que exames radiológicos repetidos após clister provaram nitidamente a 
simples presença duma sub-estenose, de natureza possivelmente inflamató
ria, mas de etiologia absolutamente indefinida. (Est. ni e iv). 

No fim desta l.a semana de regime e terapêutica hepática injectável, o 
aspecto hemático estava quási normalisado (30-VIII), as fezes embora guar
dando as mesmas características de insuficiência digestiva gorda e hidrocar-
bonada, eram já de aspecto morfológico normal e fermentações quási nulas. 

Cometi então o erro de consentir o uso de pequenas quantidades de 
farinha de pau nos caldos, que o doente achava demasiado lisos, mas daí 
em diante começou a abusar, comendo além do regime perfeitamente sufi
ciente a que estava sujeito — e que deveria ter sido mantido integro o 
tempo bastante para modificar em absoluto as condições funcionais do seu 
intestino, reconheci-o depois — comendo uma quantidade apreciável, cres
cente, de farinha de pau, não só nos caldos, mas em papas, acrescidas 
em breve de cremes de tapioca, pão, etc.. Desde então já as fermentações 
se exageraram até quási ao nível primitivo, e as fezes retomaram o seu 
aspecto heterogéneo, ora pastosas, semi-moldadas, fermentadas, um tanto 
fétidas, e de novo a reaparição de algumas dores por todos os cólones, 
borborismos exagerados. Notar-se-há ainda que com este acréscimo de 
hidrocarbonados o regime era de superalimentaçâo excessiva, já de per si 
sobrecarregando os actos digestivos, até aí tão deficientes. Quando o soube 
quiz recuar, mas a resistência passiva do doente, o seu factor psíquico, 
impossibilitou este desejo, e o doente além disso andava já nesta altura 
impressionado pela diversidade de opiniões de numerosos médicos que 
consultava, e que por via de regra só o examinavam unilateralmente. 

Porem se isto interessava apenas à curabilidade do aspecto funcional 
digestivo, não deixou contudo de persistir melhoria geral, progressiva e 



CxXxVl 

franca. Ao fim dum mês o peso aumentara mais de 8 quilos (55,8) e quando se 
retirou em Dezembro para a sua terra natal levava cerca de 12 quilos (59), 
ganhos neste intervalo de 5 mezes. Nunca mais houve incidentes graves 
intestinais, de qualquer dos dois tipos apontados na história da doença—tér
micos ou muco-sanguinolentos — mantendo constantemente uma apirexia 
quàsi absoluta, apenas com moderadas dores intestinais matutinas e um 
pouco de mal estar, estado psíquico inalterável — o seu peor inimigo. 

Um exame rectoscópico (Dr. ARAÚJO TEIXEIRA) não revelou existência 
de lesões, apenas pequena irritação hemorroidária que cedeu às aplicações 
de correntes de alta frequência. 

Mais alguns permenores antes de terminar com a evolução hematoló
gica deste caso, e para ajudar à compreensão dos seus altos e baixos: 

De 21 a 30 - VIII tomou 15 injecções de extracto hepático (Campolon), 
abandonadas nessa altura e substituídas a partir desse dia por injecções de 
gluconato de cálcio, intramusculares e diárias (10 cc. de soluto a 10 °/o)— 
recusou-se a tomar lactacto ou cloreto de cálcio per os — acompanhadas de 
injecções diárias de 5 unidades de parathormona CJLLIP (Lilly) que em três 
semanas fez subir a calcemia de 0,070 para 0,144 grs.. 

Na semana seguinte ao abandono do extracto injectável de fígado o 
hemograma desceu ao nível primitivo e dois dias depois confirmava-se essa 
baixa por decréscimo maior, a-pesar-do regime hepático de WHIPPE — 400 
grs. diárias, mantidos sem interrupção (hemogramas de 6 e 8-IX). 

Tomou então mais 10 injecções de extracto hepático (Campolon) desde 
10 a 20-IX, cujo benefício foi compensador (hemogramas de 13, 20 e 27-IX). 

Após este novo abandono ainda houve queda do complexo rubro (5-X) 
apenas temporário, pois bem depressa se normalisou e se manteve desde 
então numa remissão anémica completa, apenas com o uso do regime 
hepático fresco de MINOT e MURPHY, (hemogramas de 11-X e 7-XI). 

Eis agora os resultados condensados dos exames hematológicos reali
zados durante a evolução até aqui referida, com exclusão do primeiro exame 
já anteriormente descrito : 

23-VIII-1934 30-VIII-1934 6-IX-1934 8-1X-1934 13-1X-1934 

Hemogl. (por cento) . . , 81 O/o 87 O/o 79 O/o 78°/o 80 o/o 
Hemogl. (em peso) 11,34 grs. 12,18 grs. 11,06 grs. 10,92 grs. 11,2 grs. 
Valor globular. . 1,039 0,923 1,054 1,057 1,033 
Glób. rub.por mm.3 3.908.000 4.712.000 3.746.000 3.690.000 3.872.000 
Glób bra. por mm.3 5.200 7.100 6.360 6.400 7.500 
Relação leuco-rubra 1/751 1/663 1/589 1/576 1/516 
Hematob. por mm.3 75.000 124.000 37.000 25.000 40.000 

20-1X-1934 27-1X-1934 5-X-1934 ll-X-1934 7-X1-1934 

Hemogl. (por cento) . , . ; 85 o/o 92 o/o 86 o/o 94 o/o 100 O/o 
Hemogl, (em peso) . . . 11,9 grs. 12,88 grs. 12,04 grs. 13,16 grs. 14 grs. 

0,986 0,971 0,995 0,918 0,963 
Glób. rub. por mm.s . . . 4.310.000 4.940.000 4.318.000 5.116.000 5.188.000 
Glób. brancos por mm.3. . 7.160 9.060 8.140 7.000 14.900 
Relação leuco-rubra . . . 1/619 1/545 1/530 1/731 1/341 
Hematoblastes por m m.̂  , 53.000 82.000 154.000 190.000 192.000 



ESTAMPA IV 

RADIOGRAFIA DOS CÓLONES (APÓS DEJECÇÃO DO CLISTER OPACO) 

( O B S . X X V ) ( P R O F . D R . R O B E R T O D E C A R V A L H O ) 



CxxxVil 

Fórmu 

Neutrófilos 
Eosinófilos 
Basófilos 
Monocitos 
Linfocitos 

las : 

• 

21-VM 

o / o 

66,0 
3,25 
1,0 
5,0 

24,75 

22-V1II 

°l lo 

54,0 
4,6 
1,1 
5,3 

35,0 

23-V1I1 

o/o mm.3 

44,4 2.310 
4,0 208 
0,8 41 
6,8 353 

44,0 2.288 

24-V1I1 

°l lo 
54,33 
4,17 
0,83 
5,33 

35,34 

25-VIH 

7o 
65,4 

4,0 

7,2 
23,4 

26-VIII | 

o/o 

58,6 
8,4 
1,0 
7,2 

24,8 

27-V1II 

o/o 

40,0 
9,0 
1,0 
7,4 

42,6 
100,00 100,0 100,0 5.200 100,00 100,0 100,0 100,0 

Fórmulas 

Neutrófilos. 
Eosinófilos . 
Basófilos 
Monocitos . 
Linfocitos . 

28-Vlll 

o/o 

60,6 
3,0 
0,4 
4,6 

31,4 

30-

o/o 

38,0 
10,25 
0,25 
5,25 

46,25 

VIII 

mm.3 

2.698 
728 

17 
373 

3.284 

8-1X 

o/o mm.3 

44,6 2854 
7,0 448 
0,4 26 
8,4 538 

39,6 2.534 

n-x 
o / o mm.3 

41,6 2 912 
16,8 1.176 
0,8 56 
8,0 560 

32,8 2.296 

7-XI 

o/o mm.' 

66,0 9.834 
13,6 2.026 

4,8 715 
15,6 2.325 

100,0 100,00 7.100 100,0 6400 100,0 7.000 100,0 14.900 

Resposta reticulocitária — De 21 a 25-VIII, glóbulos grânulo-filamento-
sos, oscilando entre 0,4 e 1,2 o/0 . Em 26-VIII —2,4 o/ 0 às 12 horas, 2,5 o/o às 
16 horas, 2,9 o / 0 às 20 h. Em 27-VIII —3,2 o / 0 às 12 h., 5,3 o / 0 às 19 h. Em 
28-VIII, 2,3 o/o às 17 h. Em 30-VIII 1,7 o/o. 

Alterações citológicas rubras: Apareceram mègaloblastos respectiva
mente 0,2 o/o, 0,4 o/o, 0,6 o/o, 0,2 o / 0 nos exames de 27, 28 e 30-VIU e 8-IX, 
todos de protoplasma fortemente basófilo, com diâmetro variando entre 12,4 
e 16 micras, com núcleos mais ou menos reticulados. Fórmula do diâmetro 
globular no último exame (7-XI) : 

micras . 6,8 
glóbulos. 3 

7,6 8,4 9,2 
36 42 18 

10 
1 

Diâmetro globular médio —8,224 micras. Microcitos — 0 o/0 . Normoci-
tos — 81 o/o. Macrocitos — 19 o/o. 

Alterações citológicas brancas: Imagens nucleares neutrófilas de COOKE 
e PONDER. índices nucleares neutrófilos (SABRAZÉS). 

21-VIII 3 (2 
22-VIII 3,4 (1,5 
23-VIII 5 (1,8 
24-VIII 10,2 (2,1 
25-VIII 4,75 (1,25 
26-VIII 11,7 (1,8 
27-VIII 9,9 (0,6 
28-VIII 10,2 (1,8 
30-VIII 14,4 (2 
8-IX 8,1 (1,2 

11-X 26 (4 
7-XI 37 (5 

; il m iv v vi vu viu 
bast.) 19,6 43,7 24 7 2 0,7 

» )20,9 47,3 22,3 5,4 0,7 - — e 2 
» ) 25,3 40 21,6 5,7 2 ,4— — e 2,7 

) 26,1 36,7 22,2 4,2 0,6 — — e 3,6 
) 26,75 33,75 26 7 1,5 0,25 — e 0,5 
) 37,6 34,5 12,9 2,7 0,6 — - e 3,6 

16,8 4,2 1,2 0,3 0,3 e 1,5 
21.6 4,5 0,9 0,3 — e 1,5 
10,8 3,2 0,8 - - e 0 , 8 
17.7 1,5 — e0,3 

4 - e l 

)30,1 
)28,2 
)38,4 
)33,1 
)48 
)40 

37,2 
34,3 
32,4 
39,6 
22 
23 

e 2,75 o/o de met. 321,2 
» » 307,5 
» » 308,9 
» » 285,9 
» » 313,3 
» » 259 
» » 281,6 
» » 285,9 
» » 252,4 
» » 281,4 
» » 206 

186 
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Imagens nucleares eosinófilas (SABRAZÉS e MURATET). índices nucleares 
eosinófilos : 

I 11 III IV 
21-VIII — 75 25 — e 7 o/ 0 de metamielocitos 225 
22-VIII — 66,7 33,3 - e 7 o/o » ».' 233,3 
23-VIII 3,5 75 21,5 - e 9 o/o » » 218 
24-VIII 18,2 72,7 9,1 - e 12 o/o • » 190,9 
25-VIII - 68,9 31,1 — e 3 o/o » » 231,1 
26-VI1I 10 74 14 2 e 2 o / 0 » » 208 
27-VIII 8 68 22 2 e 6 o/ 0 » » 218 
28-VIII 6 75 19 — e 6 o/o » » 213 
30-VIII 20 60 12 2 e 4 o/o » » 196 
8-IX 8 72 20 - — 212 

11-X 37,5 57,5 5 — e 2,5 o/ 0 de metamielocitos 167,5 
7-XI 37 63 — — — 163 

Alterações hemáticas: Calcemia por litro de sangue (CLARK) em 30-VIII 
— 0,070 grs. Calcemia por litro de sangue (Cufck) em 11-X — 0,144 grs. Sem
pre coagulabilidade e tempo de sangria normais, boa retractibilidade do 
coágulo. Soro sanguíneo nunca chegando a revelar hiperbilirubinemia. 

Exames sumários de urinas —Sempre sem elementos anormais, um 
tanto urobilínicas no início, pálidas nos últimos exames, quantidades decres
centes de indigúria e roseinúria. Urática e úrica no dia da crise reticulo-
citária (28-VIII). Daí em diante, nas semanas seguintes, poliúria pálida exa
gerada, às vezes excedendo 3 litros, e nomeadamente matutina. 

Exames sumários de fezes — Nunca revelaram parasitas. Sempre insu
ficiência digestiva gorda (sabões e ácidos gordos) e hidrocarbonada mode
radas, magnífica digestibilidade das fibras musculares. As fezes de aspecto 
mais normalisado foram as do período 29-VIII a 2-1X, sem fermentações em 
excesso, morfologicamente normais. Desde então sempre com excesso de 
fermentações, reacção ácida leve. Pesquizas de sangue oculto e bacilos da 
tuberculose, sempre negativas. 

Para finalizar, este doente e presado colega retira-se com um aspecto 
sanguíneo perfeito e normal, revelando quando muito uma macrocitose 
residual, com um ganho de 12 quilos no peso, regularisaçao franca, mas não 
completa das suas funções digestivas e uma incógnita indecifrável para a 
clínica—a de sub-estenose sigmoideia—cuja evolução, localisação e aspecto 
radiológico último, não parece conformar-se com a hipótese bacilar ulcerosa. 
Fica como suspeita pendente a dum processo de slgmoidite localisado, mas 
cujo tipo lesionai só uma laparatomia exploradora e resecção no caso de 
necessidade com o competente exame histológico, poderia esclarecer um 
pouco melhor . . . desde que não ande por ali processo degenerativo. 

E para desejar seria qne o aspecto psíquico se modificasse para melhor, 
ganhando em confiança, domínio da vontade e optimismo. 
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Observação ^ V l —1935 

E. M., 56 anos, viuvo, serralheiro, nascido e residente no Porto. {Obser
vação pessoal na enfermaria 3 do Hospital de Santo António, sob a direc
ção do Prof. Dr. Azevedo Maia). 

Observação em 16-1-1935: 

Palidês acentuada da pele, de tom leve amarelado, descoloração das 
mucosas, ténue sub-icterícia conjuntival. Emmagrecimento moderado (peso 
53), mas aspecto emaciailo geral já há anos, ultimamente mais acentuado, 
saliência das partes ósseas, salvo na face onde há leve opilação com sucu-
lência cutânea. Diminuição franca da camada célulo-adiposa. Astenia pro
nunciada, com absoluta inaptência actual para o trabalho que abandonou 
há meses. Estado vertiginoso atenuado, com algumas tonturas. Leve surdes, 
como torreia purulenta moderada pelo canal auditivo esquerdo, e eczematição 
do pavilhão da orelha do mesmo lado, cicatrizes traumáticas em várias regiões 
do corpo. Apetite regular, embora moderado. Má dentição, com falta de 
14 dentes entre ausentes e meras raízes, os restantes com piorreia alvéolo-
-dentária nítida, atrofia e leve tumefacção gengival. Mau gosto e mau hálito. 
Língua com zonas limitadas de despapilação total na parte média do dorso 
e ponta da língua, sem enduto esbranquiçado e com numerosos sulcos pro
fundos da mucosa. Ausência de eritema e de sensação de ardência lingual. 
Ausência de sintomatologia gástrica. 

Abdomem um pouco distendido e proeminente na zona infra-umbilical, 
depressiva e mole, permitindo bom exame visceral. Fígado normal à per
cussão. Ausência de dores à palpação intestinal, revelando-se apenas pe
queno gargolejo direito, cecal. 

Diarreia acentuada até 5-6 dejecções por dia, de fezes pastosas, ama
relas, fétidas, de consistência um tanto betuminosa, às vezes acompanhadas 
de muco e estrias sanguinolentas, com leves puxos e tenesmo rectal. 

Baço normal à percussão. Poliadenia inguinal nítida e pequenos gân-
glios axilares e cervicais. Ausência de hemorragias. 

A auscultação pulmonar revela apenas pequenos sarridos de conges
tão da base direita, de resto não há tosse nem expectoração. 

Ausência de sopros cardíacos, ruídos regulares com exagero do se
gundo som aórtico. Pulso normal e bradicárdico, tensões 12/9—1. O.—2, 
ao PACHON (H, D ). Pequena dispneia de esforço. 

Leves parestesias nos dedos das mãos e pés. Reflectividade e sensibi
lidade g£ral normal. Estado mental pobre, pequena indiferença psíquica, 
leves cefaleias vagas. 

Nos antecedentes apura-se com segurança alcoolismo inveterado, 
desde muito novo, parecendo-lhe imputáveis a polidipsia e poliúria que já há 
muito refere, assim como vertigens a que é sujeito de longe em longe. 
Ignora a sífilis. Vários venéreos banais. De 14 filhos, apenas conserva 3, um 
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deles tendo tido meningite em criança, ficando mudo, os restantes falecidos 
de enterites e causas ignoradas nos primeiros anos de idade. 

Magro e fraco há muitos anos, passava no entanto regularmente. Re
fere que a sua actual doença se iniciou em Setembro último, após um pur
gante salino que ocasionou forte diarreia com dores e peso rectal, emissão 
de mucosidades sanguinolentas, diarreia que persistiu exagerada, sem horas 
certas nem relação nítida com as refeições, e que aos poucos o foi enfraque
cendo, com emmagrecimento e palidês progressivas. Abandona o trabalho 
por fatigabilidade, e vendo-se cada vez mais depauperado, resolve inter-
nar-se no Hospital, entrando para o serviço do Prof. Dr. AZEVEDO MAIA em 
31-XII-1934. 

A alimentação seguida há muitos anos é quási exclusivamente hidro-
carbonada, com raros azotados (algum bacalhau, raríssimas vezes carnes), 
exclusão completa de frutas, isenção de hortaliças, salvo por vezes nos caldos. 
Abuso excessivo de vinho e aguardente, tanto às refeições como fora delas. 

Após um pequeno período em que o doente foi mantido com medica
ção obstipante (tanigéneo e bismuto) a resposta do exame hematológico 
pedido, orientando a diagnose no sentido de Anemia Perniciosa fez intervir 
a opoterapia fresca de WHIPPLE que iniciou em 15-1, ingerindo diariamente 
200 gramas de fígado de vitela cru. 

Exames laboratoriais : 
Exame de fezes —16-1 — Pastosas, aderentes, de aspecto e consistên

cia betuminosa mole e corada de amarelo camurça, reacção ácida leve, não 
espumosas. Exame parasitológico revelou raros ovos de tricocéfalo triquiuro 
(400 por grama de fezes) e pequena abundância de protozoários do tipo da 
circomona intestinal. Provas digestivas: —fibras musculares perfeitamente 
digeridas, numerosíssimos sabões, raras gotículas de gordura neutra e raras 
agulhas de ácidos gordos, prova de hidrocarbonados negativa (ausência de 
células polposas ou outras de origem hidrocarbonada, sobre as quais esta
belecer esta prova). Prova de fermentações muito positiva com reacção leve
mente alcalina. Prova de coloração normal. Reacção de WEBER negativa. 
Flora microbiana mixta banal, com predomínio da flora de ORAM negativo. 

Exame sumário de urina —Densidade a 15° — 1,0144. Amarela e trans
parente, não urobilínica, sem glucose mas com vestígios ténues de albumina, 
leve roseinúria, sem indigúria apreciável. 

Prova de secreção gástrica post-histamínica — 19-1: Colheita de suco 
em jejum, 20 e 40 minutos após injecção de cloridrato de histamina Roche 
(1/10 de miligr. por 10 quilos de peso — 0,6 miligr.): 

Volume . , 

Caracteres . 

H Cl livre . 
Acides total. 

Antes da injecção 
em jejum 

32 cc. 
Bastante mucoso 

alguma bile 
0,113 o/o 
0,118 o/o 

20' após injecção 

41 CC 
Fluído, quási ausên

cia de bile 
0,203 o/o 
0,226 o/o 

40' após injecção 

82 cc. 
Fluido, bastante 

bile 
0,200 o/o 
0,220 o/o 
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Exame do sedimento—banal, mucoso, com raras células leucocitárias. 
Bactereologicamente pequena flora de GRAM negativo, tipo colibacilar. 

Evolução hematológica : 

16-1-1935 24-1-1935 2-11-1935 

Hemogl. (por cento) 67 o/o 79 o/o 88 o/o 
Hemogl. (em peso) 9,38 grs. 11,06 grs. 12,32 grs. 
Valor globular . . 1,374 1,104 1,091 
Glób. rub. por mm.3 2.437.000 3.578.000 4.032.000 
Glób. br. por mm.3 5.060 6.480 7.300 
Rei. glób. br./rubros 1/481 1/552 1/552 
Plaq. por mm.3 . . 134.000 162.000 186.000 

16-1 19-1 21-1 23-1 24-1 26-1 31-1 2-II 4-II 7-11 

Fórm. o/o mm3 o/o o/o o/o o/o mm3 o/o o/o o/o mm3 o/o o/o 

Neutróf. 53,0 2.682 68,4 64,0 50,6 54,0 3.499 42,8 48,8 52,4 3.825 53,8 44,2 
Eosinóf. 9,2 465 5,6 4,6 10,6 11,4 739 17,6 16,4 12,4 905 12,8 7,4 
Basóf. . — — 1,0 1,0 1,8 1,0 64 1,4 1,8 3,4 248 0,8 2,4 
Monoc. 6,2 314 6,2 6,8 9,2 12,4 804 10,6 12,8 10,8 788 7,0 9,6 
Linfoc. . 31,6 1.599 18,8 23,6 27,8 ,21,2 1.374 27,6 20,2 21,0 1.534 25,6 36,4 

100,0 5.060 100,0 100,0 100,0 100,0 6.480 100,0 100,0 100,0 7.300 100,0 100,0 

Alterações citológicas rubras: Anisocitose franca com predomínio ma-
crocítico. Moderada poiquilocitose, rara policromasia. Raros glóbulos rubros 
nucleados, apenas nos exames de 16 e 19-1 .e 4-II — (0,2 o/o em cada) —de 
tipo mègaloblástico basófilo, medindo entre 11,2 e 14,4 micras, núcleos reti
culados volumosos de 8 a 10 micras. Resposta reticulocitária — 7,7 o/o (16-1); 
6,5 o/o (19-1); 7,5 o/o (21-1); 6,45 o/o (23-1); 7,1 o/o (24-1); 3,45 o/o (26-1); 
2,65 o/o (211); 2,65 o/0 (4-H); 1,75 o/0 (7-II). Fórmulas dos diâmetros globulares: 

micras . . 3,6 4,4 5,2 6 6,8 7,6 8,4 9,2 10 10,8 11,6 
glóbulos . 0,5 0,5 2 3,5 4 14,5 26 31 10,5 5,5 2 16-1-1935 
glóbulos . — 0,5 0,5 3,5 4,5 18 39 29 4,5 0,5 — 2-II-1935 

Microcitos — 6,5 o/o e 4,5 o/0. Normocitos—44,5 o/o e 61,5 o/0. Macro-
citos — 49,0 o/o e 34,0 o/0 respectivamente em 16-1 e 2-II. 

Diâmetros globulares médios —8,640 micras (16-1); 8,380 micras (2-II). 
Volume globular: 29,2 o/0 e 41,6 o/0 respectivamente em 16-1 e4-II. Volume 
plasmático 70,8 e 58,4 o/0 respectivamente em 16-1 e 4-H. Volume globular 
médio 111,1 micras cubicas (16-1); 103,2 micras cúbicas (4-II). Hemoglobina 
globular média—37,9 micromicrogramas (16-1); 30,5 micromicrogramas (4-H). 
Concentração hemoglobín ica globular méd ia —31,66 e 29,61 o / 0 respecti
v a m e n t e em 16-1 e 4-H. 

Alterações citológicas b rancas : Leve anisoci tose neutrófila. Alguns 
plèocariocitos (PITTALUGA). Imagens nuc leares neutrófilas de COOKE e PONDER 
e índices neutrófilos : 
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16-1-
19-1-
21-1-
23-1-
24-1-
26-1-
31-1-
2-II-
4-II-
7-II-

1935 
1935 
1935 
1935 
1935 
1935 
1935 
1935 
1935 
1935 

6,3 (1,5 B) 
6,6 (1,2 B) 
7,2 (1,5 B) 
7,6 (1,2 B) 

13,3 (3 B) 
12,8 (1,6 B) 
16,4(4 B) 
22 (4,7 B) 
24 (5,3 B) 
31,7 (8,3 B) 

II in IV V VI VII 

24 31,3 25,5 10,8 2,1 
28,8 30,9 23,8 8,7 1,2 — 
27,3 33,3 19,6 11,1 1,2 0,3 
29,6 32,8 17,6 10,4 1,6 0,4 
27 30,7 20,3 7,7 1 
29,6 34,4 17,2 6,0 — — 
34,8 31,2 13,6 3,2 0,8 — 
36,4 27,3 10,3 4 — — 
40,7 25,7 8,3 1.3 — —. 
35,4 24,3 7,3 1,3 — — 

Indices 

e 1,2 de mtmielo. 316,8 
e 0,3 » » 302,8 

- 304,9 
e 1,2 de mtmielo. 301 
e 0,3 » y 285,1 
e 0 , 6 , » . 274 
e 0,8 y » 254,8 

237,9 
e 0,3 de mtmielo. 222^2 
e0,6 » » 211,1 

Imagens e índices nucleares eosinófilos de SABRAZÉS e MURATET: 

16-1-1935 
21-1-1935 
24-1-1935 
31-1-1935 
7-II-1935 

I il ni IV V 
6 40 40 12 2 
10 50 36 4 — 
14 61 23 2 _ 
19 64 17 — — 
24,5 60 14,5 — — 

e 2 o/o de mielo e mtmielo. 264 
e 3 o/o y » y y 234 
e 2 o/o » » » y 213 

- 198 
— 189 

Azurofilia linïocitaria — em 16-1 (10/158=1/15,8 = 6,3 o/0) ; em 2-II 
(35/105 = 1/3 = 33,3 o/0) — Azurofilia monocitária — em 16-1 (11/31 = l'/2,8 
= 35,5 o/o); era 2-II (31/54= 1/1,7 = 57,4 o/0) = Alguns monocitos extrava
gantes (NAEGELI) em todos os exames. 

Alterações hemáticas: 16-1— Coagulabilidade e tempo.de sangria nor
mais, retractibilidade exagerada, com leve coagulação plasmática. Soro 
sanguíneo de aspecto normal, não colémico. Ureia sanguínea — 0,542 grs. 
o/oo; Cálcio sanguíneo (CLARK) —0,094 grs. o/oo; Glicose sanguínea —1,250 
grs, o/oo. Reacção de WASSERMANN — absolutamente negativa. índice antitríp-
sico — 50. 4-II — Ureia sanguínea — 0,304 grs. o/oo, Cálcio sanguíneo (CLARK) 
— 0,101 grs. o/oo. 

O doente saiu do Hospital 23 dias depois do início da hepatoterapia 
(7-II-1935) já muito melhorado, com 1 e 2 dejecções pastosas ou semi-mol-
dadas, embora conservando as mesmas características esteatorreicas, língua 
perfeitamente papilada e com menos sulcos profundos, bom apetite, aumento 
de peso (55 em l-II), já regularmente forte e com forças para trabalhar. 
Apenas se retira com hipertensão crescente à medida que melhorava, 
embora com bôa diurese e azotemia decrescente — Tensões em 14-1 —15/10 
ao PA:HON— Tensões em 7-H —19/12 I. 0 . - 4 , 5 ao PACHON. 

Desde então vi o doente por 2 vezes, em fins de Fevereiro e meados 
de Abril. Na l.a data conservando a hipertensão (19/12), mesmo estado 
geral e hemático (90 o/o de hemoglobina e 4.196.000 de glóbulos rubros), 
embora tenha abandonado a hepatoterapia. Na 2.a data, mais astenisado, 
com algumas crises diarreicas moderadas (3-4 dejecções uns dias, 1-2 nou
tros), urinas um tanto urobilínicas e com roseinúria e indigúria acentuadas, 
leves vestígios de albumina. A hipertensão reduzida para 15/10, talvez em 
virtude da hipo-alimentação em que o doente está por falta de meios e de 
trabalho, embora tenha retomado os seus hábitos alcoólicos. 

http://tempo.de
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Definição e designação 

A Anemia Perniciosa de Addison-Biermer é uma doença que 
se define e caractérisa : 

— Hematològicamente por anemia macrocítica, hipercrómica 
e megaloblástica, com hematopoiese medular em estado de falên
cia, de intensidade variável — normoeritropenia, leucopenia com 
neutropenia, plaquetopenia. 

— Clinicamente por associação constante de dois síndromes, 
de evidência desigual — anémico e digestivo — e muitas vezes um 
terceiro — nervoso. 

— Anátomo-patològicamente por anemia orgânica geral, side-
roses múltiplas e tendência para a sistematização da revivescência 
da mègaloblastose embrionária. 

— Étio-patogènicamente por um factor único — a ausência 
dum estímulo de tipo hormonal eritropoiético (Addisina, Hemo-
poietina), à falta do qual o organismo responde com uma rever
são ao tipo de hematopoiese fetal prèhepática pela revivescência 
eritropoiética do tecido hemohistioblástico mesenquimatoso — a 
que se associam factores múltiplos : tóxicos, hemolíticos, nutritivos 
e constitucionais, em predomínio variável ; complexo etiológico 
este, denunciando-se muitas vezes no decorrer duma afecção apa
rentemente causal — gravides, botriocefalose, sprue tropical ou não, 
cancro gástrico, estenoses intestinais, sífilis, sezonismo, etc. — outras 
vezes sem relação com qualquer causa apreciável e evidente — a 
criptogenese tantas vezes descrita. 
• —Terapêuticamente pelos brilhantes efeitos da administração 
do factor antipernicioso hepático ou gástrico — ainda hoje infeliz-
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mente por identificar — associados ou não a todos os meios que 
modifiquem os factores tóxicos, hemolíticos, nutritivos e consti
tucionais. 

Eis posta, o mais resumidamente possível, a definição e o 
problema da Anemia perniciosa de Addison-Biermer, segundo as 
considerações mais recentes de conjunto, e que mais longamente 
discutirei no decorrer deste estudo. 

* 

* * 

A designação a dar a esta doença, a variedade de títulos sob 
que é descrita, se hoje já um tanto mais uniforme e universalisada, 
ainda não conseguiu atingir todavia a perfectibilidade ideal de ser 
conhecida sob um só nome. Esta mutabilidade denuncia bem a 
imperfeição dos títulos que lhe tem sido propostos por um grande 
número de autores. 

As designações primitivas, dadas pelos primeiros autores que 
trataram desta forma mórbida, não podem conservar-se : Anemia 
Idiopâtica (ADDISON 1849-1855), Anemia Essencial (LEBERT 1853-
1868), (CAZENAVE 1860), Anemia Perniciosa Progressiva (BIERMER, 
1868-1872) — as duas primeiras porque assentavam sobre a cripto-
genese absoluta, que mais tarde ou mais cedo devia cair em face 
das causas sucessivas a que foi atribuída, embora tantas vezes erra
damente, ou então abrangiam sob o mesmo título muitas das afec
ções anémicas, já hoje suficientemente individualisadas, mas de 
que mal conhecemos a étio-patogénese segura e primordial — ane
mia aplastica, clorose, síndromes agranulocitários, aleucémicos e 
alguns purpúricos, etc. — a ultima, que persistiu durante muito 
tempo e ainda hoje usada, atendendo exclusivamente a duas parti
cularidades clínicas e evolutivas, uma delas errónea — a pernicio-
sidade da afecção, não no sentido que mais tarde EHRLICH lhe 
deu, mas somente pela gravidade desta doença, terminando sem
pre pela morte e considerando até errado o diagnóstico daqueles 
casos em que a remissão se fizesse, e a progressividade contínua, 
sucessiva da anemia, que mais tarde se reconheceu, pelo contrário, 
sujeita a remissões expontâneas ou terapêuticas, senão por vezes 
verdadeiras curas. Ainda mesmo que quizessemos manter a perni-
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ciosidade no sentido de BIERMER, já hoje não seria aceitável em face 
da opoterapia moderna, transformando por completo o critério an
tigo, evolutivo desta anemia. 

Reconhecendo estas deficiências, outras propostas apareceram, 
igualmente inaceitáveis — Anaematosis (PEPER—1875), Anemia Pri
mária, Anemia hemomielo-tóxíca (RIEUX—1923). 

Em seguida à demonstração por EHRLICH da reversão embrio
nária ao tipo da mègaloblastose fetal pré-hepática, a designação 
de Perniciosa foi aos poucos tomando, primeiro para os da sua 
escola (NAEGELI, FERRATA, HIRSCHFELD), depois para numerosos auto
res de todo o mundo, aceitando-a ou confirmando-a, o sentido 
criterioso verdadeiro da doença, segundo o qual só é admissível o 
diagnóstico de Anemia Perniciosa nas formas anémicas que apre
sentem a revivescência da eritropoiese ao tipo daquela que o 
embrião tem normalmente na l.a fase de vida intra-uterina, antes 
do aparecimento do esboço hepático. 

Com este conceito, ou simplesmente utilizando como homena
gem justa e merecida o nome dos dois primeiros autores que indi-
vidualisaram e estudaram dum modo brilhante a parte clínica e 
anatómica da doença, a designação desta forma mórbida sofreu 
modificações, de modo a poderem aceitar-se todas, porque se ainda 
numerosas, reflectem todavia estes dois critérios: 

Anemia hipercrómica mègaloblástica (Schilling—1928) ou 
suas variantes Anemia hipercrómica macrocítica e mais simples
mente Anemia macrocitária — sendo mais perfeita a última, por
que as duas primeiras nem sempre são clinicamente apreciáveis : a 
hipercromia sendo diminuta ou invertida em alguns casos, a ausên
cia de mègaloblastos (embora presentes nos órgãos hemopoiéticos) 
sendo notória noutros. 

Anemias de tipo Pernicioso (FERRATA—1923, VILLA—1934) 
é uma designação exacta ainda na actualidade, desde que reúne 
muitas das afecções no decorrer das quais aparece a anemia com 
reversão mègaloblástica e seu descendente em circulação, o mègalo-
cito hipercrómico, afecções que se muito embora modernamente 
tendam cada vez mais a ser consideradas apenas como causas 
meramente determinantes ocasionais ainda não possuem em seu 
favor uma demonstração cabal e iniludível, modo de ver que não 
é aceite pois por uma maioria dos clínicos. 

Anemia de Biermer ou birmeriana (em especial autores ale-
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mães), Anemia de Addison ou addisoniana (para os autores anglo-
-americanos), Anemia de Ehrlich-Biermer (NAEGELI—1934), são 
demonstrações mais de facciosismo, dando ora a BIERMER ora a 
ADDISON a prioridade da descrição desta forma mórbida. 

A minha preferência foi designá-la como Anemia Perniciosa 
de Addison-Biermer, tal como o meu Mestre THIAGO D'ALMEIDA 
num seu trabalho, e como muitos outros autores (CECONI —1926, 
HELD e GOLDBLOOM —1929, ROSLINQ — 1929, etc.) — destacando 
assim os dois cientistas de Londres e de Berne, a quem sem 
dúvida, devemos o impulso que desde os meados do século XIX 
não tem feito senão crescer persistentemente, guardando a adjecti-
vação de Perniciosa para lhe dar em absoluto o sentido de EHRLICH, 
frisando uma vez mais que assim se designa uma característica 
hematológica de tipo embrionário e não uma gravidade clínica 
evolutiva, hoje insustentável, nem tão pouco uma intensidade oli-
goémica extrema, pois se pode encontrar perniciosidade mesmo em 
globulias sensivelmente normais (início ou remissão) e anemias 
das mais graves não possuírem nenhum caracter pernicioso — 
mègalocítico hipercrómico e megaloblástico. 



Histór ia 

A história da A. P. estudada na sua evolução sucessiva, pode 
ser dividida em três períodos distintos, marcados inicialmente, cada 
um deles, por descobertas importantíssimas que são outros tantos 
impulsos para o desenvolvimento progressivo da ciência médica 
neste campo : 

1.° período — Anátomo-clínico (desde as l.as observações até 
1881); 

2.° período — Hematológico (1881 -1926) ; 
3.° período — Terapêutico e étio-patogénico (de 1926 em 

diante). 
Estes períodos, se bem que não correspondentes a uma sepa

ração nítida e absoluta, já que em todos eles os estudos abrange
ram, como é natural, os variados capítulos da doença-—semiologia 
clínica e especial, terapêutica, étio-patogenia e experimentação — 
são uma forma de destacar o nome de 6 cientistas, para quem os 
encómios nunca serão suficientes, já que a partir deles, a ciência 
ganhou em entusiasmo, abrindo horizontes larguíssimos a todas as 
investigações, fazendo épocas e escolas, mérito máximo de que 
depende esta divisão. São êles dois por cada período — ADDISON e 
BIERMER para o 1.°, EHRLICH e HUNTER para o 2.°, MINOT e CASTLE 
para o 3.°. É o triunfo, neste campo, da ciência anglo-saxónica e 
americana. 

1.° período (até 1881): 
Foi THOMAS ADDISON, clínico londrino, em duas publicações 

sucessivas sobre a doença das cápsulas suprarenais (Anaemia-
-Disease of the suprarenal capsules— 1849; Idiopathic Anaemia—-
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On the constitutional and local effects of disease of the suprarenal 
capsules— 1855) e nomeadamente no último trabalho, quem sob a 
designação de Anemia Idiopática individualisou nitidamente e 
pela vez primeira (prioridade defendida calorosamente por PYE-
-SMITH em 1882e especialmente por WILLIAM HUNTER em 1888) este 
tipo de hemopatia, descrevendo com clarêsa e minúcia os sintomas 
clínicos, apontando desde logo a ausência de manifestações que 
pela sua importância denunciassem uma etiologia segura (como 
hemorragias, diarreias profusas, púrpura), reconhecendo-a como 
bem diferenciada de outras anemias, como a clorose, A. sezonáti-
cas, e A. consecutivas a outras afecções orgânicas, opondo assim a 
expressão de «idiopática» à de «sintomática» para frizar bem a 
impossibilidade de a classificar. 

Ainda no campo da anátomo-patologia, descreveu ADDISON 
algumas das principais lesões orgânicas desta forma anémica, 
assinalando pela primeira vez a degenerescência gordurosa, do 
miocárdio. 

Mas enquanto as publicações de ADDISON ficaram quási exclu
sivamente limitadas à Inglaterra, sem influírem mais que sobre 
alguns autores ingleses, o mesmo não aconteceu com o insigne 
clínico suisso BIERMER, que conseguiu interessar os médicos de 
então, mercê de afincado estudo e comunicações em série desde 
1868 a 1872 (a l.a em 1868 ao 42.° Congresso Alemão de Médicos 
e Naturalistas, em Dresde; a 2.a em XI-1871, sobre 15 casos estu
dados no Gantão de Zurich; a 3.a em 1872, t.abalho de conjunto 
no Korrespondenzblatt fur schweizerische Aerzte), chamando a 
atenção sobre esta grave doença hemopoiética a que pôs o nome 
de Anemia Perniciosa Progressiva, sob que ainda hoje é conhecida, 
fazendo dela uma descrição clínica completa, clássica nos seus 
tópicos primaciais e pormenorisando-a com considerações etiológi
cas que embora abandonadas, tiveram nessa época uma grande 
retumbância. 

A BIERMER cabe pois, senão a prioridade, pelo menos o mérito 
de tornar bem conhecida esta hemopatia e de ter dado o formidável 
impulso para que desde aí fosse objecto de metódicos estudos. 

Não se pense porém que foram ADDISON e BIERMER OS pri
meiros e únicos que descreveram esta forma anémica e que 
nenhum clínico antes de 1872 tivesse abordado tal assunto. 
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Os estudos encetados posteriormente sobre a A. P., vieram 
denunciar trabalhos anteriores e contemporâneos na Inglaterra, 
França, Alemanha, Itália e Estados-Unidos. 

Na Inglaterra, WILLIAM HUNTER em 1888, ao mesmo tempo 
que defende a prioridade de ADDISON, demonstra que a l.a des
crição desta doença data de 1822, em que o escossês COMBE faz 
a narração dum caso de A. grave seguido de morte (History of a 
case of anaemia — Edinbourg—1822) oferecendo as caracterís
ticas clínicas duma A. P., sem que à autopsia pudesse constatar 
lesões que lhe sugerissem a causa primária da anemia, embora 
deduzisse que os sintomas característicos (caquexia anémica com 
opilação cutânea, astenia, anorexia e diarreia) poderiam ter sido 
provocados por perturbações dos órgãos da digestão e assimi
lação. 

Mais tarde, ainda na Inglaterra, entre as publicações de 
ADDISON e as de BIERMER, e influenciados pelos trabalhos do pri
meiro, seguiram-se observações idênticas de BARCLAY ( 1 8 5 1 — 2 
casos), WILKS BRISTOVE, BARLOW e outros. 

Em França e pelas investigações de LÉPINE em 1877, parece 
ter sido ANDRAL O primeiro que sob o nome de Anemias graves 
chamou a atenção sobre estas hemopatias. e posteriormente CAZE-
NAVE (1860) que as descreveu com a designação de Anemias 
essenciais, nome ainda hoje muito usado entre autores franceses. 
A este seguiram-se PIORRY, BEAU e TROUSSEAU. Este último des
creve com notável clareza em 1864 um caso de A. P. gravídica 
seguida de morte, incluindo-o no capítulo das dispepsias graves, e 
concluindo por caquexia anémica cuja terminação foi provocada 
ocasionalmente por invasão variolóide. 

Na Alemanha, HERMANN EICHHORST em 1877, além de defender 
o mérito de BIERMER, aponta LEBERT que desde 1853 e mais tarde 
em 1868 no seu Tratado de Medicina Interna, descreve alguns 
casos etiquetados como Anemias Essenciais (tal como CAZENAVE 
em 1860), incidindo o seu estudo sobre as gravídicas. 

Nos Estados Unidos, foi WILLIAM OSLER quem iniciou o estudo 
destas anemias graves, seguido de perto por PEPPER que em 1875 
propunha designar esta doença por Anaematosis. 

E ainda VALSUANI em 1869 na Itália, descreveu anemias gra
víssimas sob a forma de caquexias puerperais, do mesmo modo que 
GUSSEROW em 1871 na Alemanha. 



Focando em resumo os pontos essenciais étio-anátomo-clíni-
cos das observações de BIERMER, é de constatar a precisão nítida de 
muitos deles : 

1.° — Na etiologia menciona como factores de maior frequên
cia as diarreias crónicas, hemorrágicas ou não, a insuficiência 
nutritiva, as habitações anti-higiénicas, chamando já a atenção para 
estes factores reunidos na mulher grávida, e excluindo as anemias 
cloróticas e sezonáticas. 

2.°— Na anátomo-patologia friza a descoloração geral dos 
órgãos, os depósitos de ferro no baço e fígado, a degenerescência 
gorda do miocárdio e pequenos vasos. 

3.° — Na sintomatologia clínica refere com maior frequência : 
Palidês progressiva esbranquiçada, de tipo hidrémico (suculência 
da pele), sem grande emmagrecimento, com perturbações anemo-
-nervosas (astenia, vertigens), digestivas (anorexia, digestões difí
ceis, vómitos, diarreia) e circulatórias (edemas atenuados, palpi
tações, sopros cardíacos, hemorragias retinianas e raras cutâneas). 
Temperatura variável, normal ou acidentada, sem características 
fixas. 

4.° —Como critério evolutivo e prognóstico assenta especial
mente na perniciosidade da anemia, furtando-se a todos os trata
mentos e portanto conduzindo inevitavelmente à morte, mesmo 
no caso de raros estacionamentos, que mais tarde retomariam o seu 
ritmo letal. 

Estava dado o impulso. 
A doença até aí quási desconhecida, tantas vezes passada 

despercebida, começou a ser descrita aqui e além, em regiões as 
mais afastadas, e as aquisições avolumaram-se, com tentativas para 
procurar novos elementos que desvendassem a misteriosa pernicio
sidade da afecção. 

Como contribuições clínicas destacam-se os trabalhos de 
IMMERMANN (1874), QUINCKE, (1876-1877) MOLLER, SÕRENSEN, 
EICHHORST, LÉPINE (em 1877), PEPPER (1875), quer já reconhecendo 
a possibilidade de existência de remissões ou estacionamento 
expontâneo, remissões terapêuticas longas ou mesmo em raros 
casos a cura, esmiuçando sintomas como lesões linguais (MOLLER) 
ou hemorragias retinianas (MANZ), admitindo quer a criptogenese, 
quer a intervenção de variadas causas. 
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EICHHORST por exemplo, em 1878, reuniu e comentou todas 
as observações conhecidas (106), formando os seguintes grupos 
distintos : A. P. criptogenéticas 24 casos, A. P. secundárias 50, e 
A. P. duvidosas e sem autópsia 32 : aos dois últimos grupos des-
creve-os como consequência dos seguintes dados etiológicos: — 
gravides 29, parto 10, perturbações digestivas (vómitos, diarreia) 
24, hemorragias 7, maus hábitos higiénicos e alimentares 7. 

Como contribuições anátomo-patológicas salientam-se os tra
balhos de FEDE (1875) COHNHEIM (1876) e NEUMANN (1877), estu
dando as alterações da medula óssea e descrevendo lesões de tipo 
embrionário (medula óssea), QUINCKE atribuindo as sobrecargas 
ferruginosas das células hèpato-esplénicas a processo hemolítico, 
FENWICK (1870-1877), PONFICK (1873), SCHUMANN (1875), BRABAZON 
(1878) NOTHNAGEL (1879) descrevendo lesões anatómicas do tubo 
digestivo, em especial chamando a atenção para a frequência da 
atrofia da mucosa gástrica. 

O sangue foi também objecto de estudos aturados e quási 
simultaneamente QUINCKE referia a poiquilocitose globular, EICH
HORST ligando importância demasiada à presença de microcitos, 
LAACHE, SÒRENSEN, LÉPINE, HAYEM, mostrando a frequência do valor 
globular superior à unidade, LAACHE, HAYEM, PEPPER, SÕRENSEN, 
descobrindo pela primeira vez os glóbulos agigantados —mègaloci-
tos — ao número dos quais atribuíam o exagero do valor globular. 

Sob o ponto de vista terapêutico, à prática ferruginosa — a 
mais corrente —se acrescentam produtos arsenicais (soluto de 
Fowler), transfusões de sangue em injecção intramuscular, oxigénio 
e hidroterapia. 

2." período 

Este período vasto de 45 anos, é riquíssimo em investigações, 
absolutamente impossíveis de seguir passo a passo, limitando-me 
pois a resumir levemente as principais aquisições. 

Em 1881 EHRLICH descobre o valor dos derivados anilínicos 
como aplicação à coloração dos esfregaços sanguíneos, e as inves
tigações sobre hematologia desenvolvem-se e multiplicam-se, per
mitindo o avanço deste capítulo de medicina, que em alguns anos 
se tornou numa ciência. 

A par do desenvolvimento da hematologia, a A. P. foi objecto 
de pesquisas hemocitológicas por parte do próprio EHRLICH, secun-
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dado depois por LAZARUS e continuadas por muitos da sua escola 
(ENGEL, HIRSCHFELD, NAEGELI, MEYER & HEINECKE, FERRATA). 

Em trabalhos sucessivos constroem uma interpretação patogé-
nica da A. P., que devia progressivamente alargar-se até se tornar, 
como na actualidade, universalmente aceite, indiscutível : 

1.° — Elaboram o síndrome hematológico da A. P. nas suas 
características essenciais — transformação mégaloblástica da medula 
óssea, e consequente mègalocitose hipercrómica sanguínea. 

2.° — Estudam a hematopoiese embrionária e estabelecem 
com precisão que no primeiro mês de desenvolvimento do embrião, 
a eritropoiese não é como no adulto normoeritroblástica, mas 
mégaloblástica, dando lugar à formação de glóbulos de proporções 
agigantadas (mègalocitos) (EHRLICH), a que se juntou a constatação 
de que a hipercromia é igualmente a característica deste período, 
por acumulação do pigmento hemoglobínico em células de maior 
volume (NAEGELI, MEYER & HEINECKE, FERRATA). 

3.° — Afirmam pois que a A. P. é no seu mecanismo íntimo 
uma reversão hematopoiética ao tipo de eritropoiese embrionária 
pré-hepática, decalcada similarmente nas mesmas bases — mègalo-
blastose com mègalocitose hipercrómica e ainda — mais tarde — 
por revivescência sistemática do hemohistioblasto (FERRATA, GU-
GLIELMO, ELLERMANN, LAMBIN) a partir de células mesenquimatosas 
como no embrião — e que fora desta afecção, no adulto normal ou 
patológico, nunca se encontra este tipo de eritropoiese (NAEGELI, 
FERRATA, SABRAZÊS). 

4.° — Consideram assim a A. P. como doença primitivamente 
eritropoiética de tipo embrionário, sob a influência dum tóxico de 
naturêsa desconhecida, a hemolise não intervindo senão secunda
riamente. Como critério diagnóstico, a imprescindível necessidade 
do exame hemocitológico cuidado e meticuloso, sem o qual não é 
possível afirmar a A. P., senão pela autopsia. 

Ao mesmo tempo que esta interpretação se desenvolve e pro
gride em ritmo perfeito, outra facção, muito mais numerosa sem 
dúvida e nomeadamente clínica, atribue ao factor hemolítico a 
base essencial da A. P., e como origem tóxica, a gastro-intestinal. 

Neste campo é HUNTER, ilustre clínico londrino, quem lança o 
primeiro fundamento importante, descrevendo a glossite e outras 
alterações buco-dentárias, bem como gástricas e intestinais, conside-
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rando-as como de origem toxi-inficiosa de foco digestivo, acarre
tando perturbações funcionais por um lado (aquilia, diarreia, etc.), 
hemolise por outro (que HUNTER considerava de início como exclu
sivamente portal), despresando os elementos diagnósticos da escola 

ide EHRLICH, OU antes considerando-os como secundários. 
Desde então o desenvolvimento desde hipótese quer inficibsa, 

quer tóxica, no fundo sempre hemolítica, levou a numerosas con
trovérsias, polémicas vivas de aspecto acentuadamente doutrinário 
entre as duas facções, e daqui a enorme confusão estabelecida durante 
muitos anos, pois se uns consideravam A. P. só aquela que apre
sentasse o hemograma específico, outros quer encarando apenas 
a perniciosidade no sentido clinico-evolutivo de BIERMER, quer com 
elementos hematológicos pouco precisos e cuidados, atribuindo-lhe 
um valor limitado e próprio duma gravidade especial — lançavam 
assim muita perturbação no espírito dos clínicos de então. 

Para isto muito contribuíram as sucessivas hipóteses que sur
giram como consequência dos estudos de HUNTER — tendo sempre 
como ponto de partida toxi-hemolítico o foco gastro-entérico — e 
ainda a aparente multiplicação das causas da A. P. que foi para 
esta teoria um forte apoio, inicialmente. 

É um período em que difícil é fazer um juízo perfeito das 
muitas observações apresentadas, algumas pobres em elementos 
hematológicos. 

A teoria hemolítica de origem intestinal, no sentido de HUN
TER, isto é, como consequência de toxi-infecção digestiva crónica, 
foi sucessivamente atribuída às toxinas do estreptococo hemolítico 
(HUNTER e mais tarde HURST), ao colibacilo ou flora de tipo eólico 
(FABER, SEYDERHELM, JOLICH, LÕWENBERG, BECKER, VAN DER REIS, 
TINOZZI, WICHELS, HÕFERT, GROSSMANN, BOGENDÕRFER e BUCHHOLZ, 
KIRALYFI), ou ainda às dum anaeróbio — o bacilo perfringens — 
(HERTER, SIMONDS, CORNELL, MOENCH, KAHN & TORREY), e a outros 
agentes microbianos variados. 

De tudo o que se observou e experimentou apenas ficou a 
ideia de que há um microbismo digestivo exagerado, atingindo os 
andares superiores do tubo gàstro-entérico, normalmente quási isento 
de bactérias, podendo ter um efeito toxi-inficioso apreciável, mas 
sem que se demonstrasse experimentalmente mais que uma acção 
anemiSante—hemolítica ou mielo-tóxica—de tipo normo-eritroblás-
tico, e portanto sem relação com o hemograma específico da A. P, 
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A teoria hemolítica de GRAWITZ, filiando-se em tóxicos de ori
gem proteolítica intestinal, produção determinada em face de alte
rações funcionais (aquilia) e exaltação bacteriana gàstro-entérica, 
não conseguiu também demonstrar um papel ètio-patogénico 
seguro (IWAO, METCHNIKOFF, ROSENTHAL, HANKE & KOESSLER). 

A causa gravídica já conhecida, mas cuja patogenia perma
necia obscura, associou-se neste período a causa botriocefálica 
(REYHER, RUNEBERG. LICHTHEIM SCHAUMANN, TALLQUIST) com aspectos 
semelhantes até nos mais pequenos pormenores à A. P. clássica, 
com hemogramas característicos e, tanto uma como outra—graví
dica e botriocefálica — curando muitas vezes pelo exclusão da 
causa aparente—feto e parasita. 

Estas duas causas, tão afastadas uma da outra, tão diferentes 
da aparente situação causal da A. P. clássica, só podia provocar 
uma tendência — a de considerar a A. P. como um síndrome, 
aparecendo no decorrer de causas múltiplas. 

O desenvolvimento das teorias sobre a acção hemolítica dos lipói-
des veio por um momento fazer supor, graças aos extractos etéreos 
de botriocéfalo cuja acção hemolítica foi demonstrada experimen
talmente (KORSCHUN & MORGENROTH, TALLQUIST & FAUST), que o 
problema tinha aqui a sua resolução, ainda mesmo para a A. P. 
gravídica por lipóides hemolíticos placentários, e para a A. P. clás
sica por lipóides hemolíticos da mucosa gastro-intestinal. Mas expe
riências «in vivo» não conseguiram demonstrar mais que acções 
toxi-hemolíticas variadas ou insignificantes, sem modificação espe
cífica do hemograma. 

Além destas causas, botriocefálica e gravídica, bem estabele
cidas e com indiscutível relação com a A. P., foram aos poucos 
sendo descritas outras causas que, além de raríssimas de origem 
sifilítica (NAEGELI, AUSDERAU, WEICKSEL, SABRAZÉS, LABBÉ, BACALO-
GLU & TUDORANU) e sezonática (CORDA, HAMMOND, RIEUX e DELATER), 
são sobretudo de origem gàstro-entérica — estenoses intestinais 
(FABER, KRETZ, DEUTSCH, MORIYASU, MEULENGRACHT, -SEYDERHELM), 
sprue tropical (WOOD, ELDERS, BAUMGARTNER & SMITH, BRAMWELL, 
V A N DER SCHEER, ASHFORD) e sprue nostras (THAYSEN, KRJUKOFF, 
ZADEK, SEYDERHELM, ROSENOW, DUTCH), cancerose gástrica (BLOCH, 
MORAWITZ, LUBARSCH, SONNENFELD), doença celíaca tipo GEE-HERTER 
u n crianças e adultos (BLUMGART, HOTZ, SCHEFFER, VISCHER, HAM-
PSON & SHACKLE, HABLUTZEL-WEBER) verminoses variadas (BECKER, 
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ScHREiBER, EiSENLOHR-NoNNE, SAVOLIN, Rossi), A P. consecutivas a 
gastrectomias totais (MOYNIHAN, HARTMAN). 

Esta sucessão de causas, muito discutidas pelos hematologistas da 
escola de EHRLICH (NAEGELI, FERRATA, etc.), unidas à frequência da 
aquília gástrica na forma clássica (EWALD, FABER, MARTIUS, WEINBERG, 
HURST, etc.) veio arreigar no espírito da facção contrária a ideia 
de que o tracto digestivo desempenhava na A. P. um papel pre
ponderante, senão decisivo, e deste modo, em vez do desalento em 
face das dificuldades a vencer e das sucessivas ineficácias experi
mentais e terapêuticas, era crescente o número de investigações na 
momento em que atinjo o 3.° período (1926), embora todos os au
tores reconheçam nesta altura a grande importância das alterações 
especiais do hemograma. 

Estabeleceu-se, nomeadamente devido à insistência de SCHAU-
MANN, a importância considerável que teria a constituição no de
senvolvimento da A. P. e em especial por duas séries de factos: 

1.° — A raridade da A. P. de causa aparentemente conhecida (gra
vides, botriocéfalo, etc.) em relação com a banalidade destas cau
sas, em especial a botriocefálica (SCHAUMANN), e a reaparição ou 
agravamento da A. P. após a exclusão da causa provável. 

2.°—Oaparecimento de casos familiares e até em várias gerações, 
de A. P. quer da forma clássica, quer das de causa conhecida, por 
vezes combinadas na mesma família (CABOT, BRAMWELL, DAWA, 
GILBERT & E. WEIL, PATEK, BARTLETT, MEULENGRACHT, CRAMER, 
FABER & GRAM, TSCHERNING, SCHAUMANN, E. WEIL e LAMY, etc.). 

Isto, de per si, mostrava com evidência que além das causas 
banais, tão raras vezes provocando A. P., alguma coisa de desco
nhecido regia a acção dessas causas, o que foi atribuído a factores 
constitucionais, alguns querendo ver nisto intervenção de factores 
endocrínicos (PAPPENHEIM, SCHAUMANN, NAEGELI). 

Igualmente ia tomando certo desenvolvimento a hipótese de 
que entre a A. P. clássica e as A. P. de causa já conhecida, todas 
com hemograma pernicioso mais ou menos característico, uma 
relação misteriosa existia, mesmo abstraindo da base constitu
cional, que seria a verdadeira origem da A. P., identificando-as a 
todas sob o mesmo regime etiológico, e que as causas estabele
cidas sucessivamente não fossem mais que determinantes ocasio
nais, mascarando pela sua aparente importância, a que funcional
mente delas estava dependente (CECONI, MICHELI). 
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Sob o ponto de vista clínico, este período notabilisou-se pela 
constatação sobretudo de duas ordens de factos semiológicos, de 
que falarei mais longamente nos capítulos ulteriores: 

A sintomatologia digestiva (glossite de HUNTER) e em espe
cial a acloridria gástrica já referida, verificação que veio asso-
ciar-se às várias teorias hemolíticas e à constitucional para lhes 
valorizar o critério; e a descrição dum síndrome nervoso da 
A. P., muitas vezes psíquico ou central, raramente periférico, mas 
nomeadamente de sede medular — mielose funicular (autores ale
mães) ou degenerescência sub-aguda combinada (autores anglo-
-americanos) ou síndrome de LICHTHEIM — cuja importância ficou 
de inicio adstricta ao âmbito dos neurologistas, mas que bem 
depressa se impôs à consideração clínica (LICHTHEIM, NONNE, 
MlNNICH, WOLKMAN, RUSSELL, DEJERINE, HURST, MATHIEU, etc.) 

Além disso e com o progresso sucessivo da clínica e hemato
logia, muitas observações se fizeram em período inicial, ainda 
quando a anemia era diminuta ou insignificante, e todavia já 
mostrando as principais bases do diagnóstico hematológico, com 
pequenos ou nulos sinais hemolíticos, e sintomatologia digestiva 
ou nervosa evidente ( NAEGELI, MORAWITZ, STERN, WEINBERG, HURST, 
LlCHTY, SCHAUMANN). 

No campo terapêutico as aquisições foram numerosas neste 
período, sobretudo em vista da mutabilidade das teorias hemolí
ticas, chegando mesmo à intervenção da terapêutica cirúrgica. 

Mas se foi grande a variedade de tratamentos, já de si mos
trando a sua inconsistência, o efeito é que na verdade não corres
pondeu em eficácia firme e segura com qualquer das modalidades 
propostas. Areoladas no inicio por uma grande esperança, aten
dendo ao conhecimento progressivo das teorias em que se basea
vam, as provas terapêuticas eram em breve seguidas de desânimos 
e, reservadas deste então quando muito apenas no sentido de medi
cação sintomática, ou abandonadas inteiramente. 

Tal aconteceu às várias medidas lutando contra a infecção 
gastro-entérica crónica (desinfecção, soros, vacinas, dietéticas, pro-
teinoterapia) (HUNTER, WINTERFELD, SEYDERHELM, FABER, etc.), como 
às que se dirigiam à aquilia gástrica e auto-intoxicação proteolítica 
(ácido clorídrico, fermentos digestivos, lavagens gastro-duodenais, 
dieta hipo-azotada) (FABER, SEYDERHELM, CROFTAN, BRIEGER, BÕTTNER 
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& WERNER), como ainda às que tentaram lutar contra a origem 
hemolítica lipóide (colesterol) (KLEMPERER, TALLQUIST, MORGENROTH 
& REICHER, GERIN). 

Também não foram de efeito apreciável as medidas que, excep
tuando o arsénio e as transfusões, se dirigiam no sentido de 
estimular a hematopoiese medular — terapêutica irradiante (Raios 
X, actinum X, thorium X, mesothorium, radio) (em especial auto
res alemães — KLEMPERER & HIRSCHFELD, LAZARUS, PLESCH, BIGKEL, 
ARNETH, TOMANEK, COURTOIS-SUFFIT & FERRAND, NEU), opoterapia 
medular ou esplénica (nomeadamente autores ingleses e franceses 
— FRASER, BLOCH, VAQUEZ & AUBERTIN, MÉNÉTRIER). 

Apenas duas medicações se mantiveram constantes, a terapêu
tica arsenical e transfusiva, ambas elas melhoradas sucessivamente 
— a primeira com a descoberta dos arsenobenzois por EHRLICH 
(BRAMWELL, PLENH, HIRSCHFELD, MAYNARD, N E I S S E R , CHEINISSE, 
DUFOUR & BARUCH, etc.), a segunda no período post-guerra, pela 
facilidade de injectar repetidas e grandes quantidades de sangue 
com precauções limitadas,desde a descoberta dos grupos sanguíneos 
(Mosso) (E. WEIL, ISCH-WALL, NATHER & HICKL, E. WEIL & STOEF-
FEL, WALINSKI etc.), sendo nas mãos de alguns autores elementos 
valiosos de terapêutica, conservando numerosos doentes num estado 
de remissão ou de estacionamento por vezes longo, outros ainda 
em remissões completas temporárias (EMILE WEIL). 

No campo cirúrgico 3 ordens de tentativas, duas das quais 
sem resultados apreciáveis quási imediatos e que logo foram aban-
bonadas — extracção por raspagem de grandes porções de medula 
óssea (ossos longos), no sentido de estimular a hematopoiese nos 
centros medulares restantes (WALTERHOFER e SCHRAMM), e anus 
ilíaco com o fim de libertar o organismo da auto-intoxicação pro-
leolítica, e o intestino à influência ascendente da flora cólica (SEY-
DERHELM, SELLAND, DECASTELLO, TINOZZI, DIXON, BURNS & GIFFIN). 

Mais importante foi a esplenectomia proposta por EPPINGER 
em 1913, que impulsionado pelas investigações de BANTI, e pelos 
sucessos da esplenectomia em casos de icterícia hemolítica, atri
buiu a hemolise exagerada na A. P. a hiperactividade esplénica 
hemolítica. Qs sucessos evidendes e imediatos da intervenção vie
ram por alguns anos entusiasmar em especial os grandes centros 
de cirurgia. Mas aos poucos os sucessos foram-se diluindo, não só 
pela mortalidade operatória apreciável, mas ainda e sobretudo 
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porque mesmo nos casos mais benéficos a decadência era fatal ao 
fim dum praso maior ou menor, em regra não ultrapassando o 
período de 6 meses a 3—4 anos (DECASTELLO, KLEMPERER & HIRS-
CHFELD, EPPINGER, RANZI, MUHSAM, ROTH, MOSSE, HUBER, CARLTON, 
MAYO, etc.). 

3.° Periodo 

Uma descoberta terapêutica sensacional, maravilhosa, a maior 
por certo depois do isolamento da insulina, abre este período — a 
opoterapia hepática natural. 

As persistentes investigações dum cientista americano, WHIPPLE, 
coadjuvado por vários colaboradores, dirigidas no sentido de com
provar o efeito dos alimentos, em comparação com alguns medica
mentos (ferro e arsénio), na regeneração sauguínea da anemia 
hemorrágica crónica experimental do cão, permitiram apreciar o 
valor de certos produtos animais, em especial do fígado fresco, 
seguido imediatamente do ferro. Em 1925, como resumo das suas 
observações, iniciadas em 1919, termina por dizer que talvez 
alguns processos anémicos humanos beneficiassem mais com uma 
dietética especial, nomeadamente hepática do que usando as medi
cações habituais. 

MINOT e MURPHY, da Universidade de Harvard, Boston, suges
tionados pelas conclusões de WHIPPLE, ensaiaram os seus conselhos 
numa série de doentes anémicos hospitalares, incluindo neste 
número alguns com A. P., utilisando um regime calórico elevado e 
equilibrado biologicamente (carnes, ovos, frutas e legumes) a que 
associaram 250 gramas de fígado de vitela cru. Foi nos doentes 
com A. P. que os resultados foram mais constantes e benéficos, 
senão excepcionais, rápidos e quási milagrosos. Em artigos e comu
nicações variadas, a primeira em 14-VIII-1926, lançam ao mundo a 
admirável surpresa, que muitos, já desalentados pelas experiências 
terapêuticas anteriores, acolhem com reserva. Mas de todos os 
lados, em todos os paízes, surgem rapidamente confirmações e 
entusiasmos. 

Eis em resumo as consequências, que exporei mais demorada
mente noutros capítulos : 

Clinicamente a evolução da A. P. transformou-se, a mortali
dade reduziu-se, a remissão anémica é muitas vezes total até à 
desaparição do hemograma específico, embora alguns sintomas 
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digestivos (aquilia) e nervosos (degenerescência combinada dá 
medula) persistam em regra (HECHT-JOHANSEN, CONNER & JOLIFFE, 
W E I L & S É E , OSVADELLA, CURSCHMAN, COHEN, MCALPINE, SCHULTEN, 

SEYDEUHELM, SMITHBURN & ZERFAS, STAFFIERI & GIACOSI) . 

Ét io-pa togènicamente , cada doutrina existente procurou expli
car o mecan i smo da acção hepát ica a seu modo , quer a t r ibuindo-
-lhe uma acção anti-hemolít ica (LABBÉ, JUNGMAST, SINGER), anti-
-tóxica (WEINBERG e ALEXA, M A C H T ) , regularisadora do metabol ismo 
marcial (HAYEM) ou hemoglob ín ico (WHIPPLE) , proteico (ELDERS, 
F O N T E S e THIVOLLE), l ipóidico (ADLER & SCHIFF) , vitamínico ( K O E S -

SLER e MAURER, M A C C O L L U M ) , normalisadora duma função hepá
tica al terada ou fortemente estimulante da eritropoiese medular , 
possuidora duma acção de t ipo hormonal (bilirubina — SEYDERHELM 
& T A M M A N N ) , e em especial princípio anti-P. ( M I N O T e MURPHY, 
CASTLE, ISAACS & STURGIS, SINGER, SABRAZÉS, INTROZZI, FERRATA). 

Outras opoterap ias semelhantes apareceram, sem os efeitos 
br i lhantes da hepát ica , mas aproveitáveis — renal (WHIPPLE) , supra
renal ( P A L ) , cerebral (UNGLEY) , placentária ( M A C H ) . 

Mas a lguns escolhos surgiram. Primeiro a dificuldade de 
manter a regular idade do regime cru em doentes rebeldes ou na
queles cuja repugnânc ia de paladar e inaptência gastro-intestinal 
lhes não permit ia um uso constante. Depois os primeiros desâni
mos, quer pela ineficácia aparente (dose insuficiente ou má prepa
ração culinária, i r regular idade ou abandono da medicação, d i agnós . 
tico impreciso) , ou real (hepato-resistência). Ainda a necessidade 
de manter o reg ime hepát ico , embora mit igado, mesmo em plena 
remissão anémica , pela observação confirmada de que o seu aban
dono completo , ocasionava por via de regra recaídas da A. P . ou, 
mais grave ainda, a progressão dos sintomas nervosos. Por fim a 
consta tação de que fora da A. P. a hepatoterapia era incerta nos 
efeitos, pois bas tantes observações apareceram de A. graves não 
perniciosas, levadas pelo m e s m o entusiasmo, em que pequeno ou 
nulo foi o benefício. 

Disto resultaram invest igações várias, umas procurando um 
critério diagnóst ico simplista e seguro, outras tendentes ao isola
mento da substância hepát ica activa. No primeiro sentido e pelos 
t rabalhos de numerosos autores (HADEN, PRICE-JONES, PIJPER, E V E , 
JORGËNSEN & WARBURG, WINTROBE, VAUGHAN), considerou-se que 

só o h e m o g r a m a , e neste a macrocitose globular, podiam definir 

11 
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com segurança e precisão a diagnose, e assim a avaliação da alte
ração macrocitária, determinada por vários métodos, desde a mi-
crometria (diâmetro globular) aos processos hematocritos (volume 
globular), tornou-se o conceito simplificado, a prova essencial da 
perniciosidade. Quanto à segunda proposição, graças aos trabalhos 
de COHN, MINOT, MURPHY, MCMEEKIN, CASTLE, etc. se não se con
seguiu chegar até ao isolamento da substância activa do fígado 
(WEST & HOWE, FONTES & THIVOLLE), verificou-se que após uma série 
de fraccionaçõ*es, os extractos obtidos, entre eles a célebre fracção 
G, conservavam íntegros a acção anti-anémica, em peso muito 
menor, se bem que originalmente resultantes duma dose hepática 
maior. 

Daqui resultou o emprego oral de extractos hepáticos, bene
ficio extraordinário para a terapêutica, a que se seguiu em breve o 
emprego de extractos parenterals — intramusculares em especial 
(GÀNSSLEN, AUBERTIN e VOILLEMIN, ACHARD e HAMBURGER) e mesmo 
intravenosos (ISAACS, STURQIS, GOLDHAMER & BETHELL). 

Mas se o emprego de extractos veio facilitar a terapêutica, fez 
surgir consigo uma necessidade nova — a da sua dosagem bioló
gica. Perante a impossibilidade de provocar experimentalmente a 
A. P. e de não se encontrar nos animais este tipo mórbido — a 
anemia infecciosa do cavalo (SEYDERHELM, VALÉE) e a anemia bar-
tonellica dos ratos esplenectomisados (LAUDA, NEWMANN) durante 
algum tempo consideradas como clínica e hematòlògicamente se
melhantes à A. P. humana, foram sucessivamente abandonadas por 
ausência de identidade e até de reacção à medicação hepática — 
apenas se pode recorrer à prova individual pela crise reticuloci-
fária máxima provocada, crise que na A. P. é inversamente pro
porcional ao número de glóbulos e pode ser calculada previamente 
mediante uma fórmula (RIDDLE) para uma dose reputada ótima de 
extracto ou fígado natural, em face dum caso de A. P. não com
plicado e de boa reacção. Portanto, a dosagem biológica, tal como 
a ciência actual a pode conceber, é ainda imperfeita. 

Característica curiosa da hepatoterapia é ainda a sua faculdade 
de provocar uma remissão anémica completa, nas A. P. cuja causa 
é aparentemente conhecida — botriocéfato, gravides —sem exclu
são prévia desta causa, facto até aí nunca observado (SALTZMANN, 
DESCHAMPS & FROYEZ, SCHUMANN, ISAACS, STURQIS & SMITH). 
: Estes factos vieram arreigar no espírito de muitos a ideia de 
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que a A. P. é uma entidade clínica, com hemograma específico, 
terapêutica unitária, a que possivelmente se juntaria uma étio-pa-
togenia única e indivisível (SYLLABA & JEDLICK, FERRATA e sua 
escola). 

Enquanto no domínio da terapêutica hepática as investigações 
seguiam seu curso, curiosíssimas são as realizadas por CASTLE e 
seus colaboradores TOWNSEND, STRAUSS, HEATH, LOCKE, igualmente 
na Universidade de Harvard, Boston, mas sem relação com o 
grupo de cientistas centrado por MINOT. 

CASTLE, impressionado pela frequência e relação da aquilia 
com a A. P., resolveu experimentar directamente os efeitos dos 
produtos de secreção e digestão gástrica normal, num doente com ' 
A. P. Assim, fornece diariamente a um indivíduo normal, 200 
grs. de carne m u s c u l a r , que retira por sondagem gástrica 
após uma hora de digestão e administra do mesmo modo ao 
doente anémico, observando uma remissão terapêutica absolu
tamente semelhante à provocada ,pelo f ígado , com idêntica 
crise reticulocitária elevada, na primeira semana. Repete as expe
riências com suco normal e carne, mas agora activadas durante 
uma hora na.estufa a 37°, provocando de igual modo uma típica 
remissão anémica. Demonstra a sucessiva inactividade do ácido 
clorídrico, pepsina, renina — únicos produtos conhecidos de 
secreção gástrica — , da carne e doutros produtos (levedura de cer
veja) isolados. Resume então as suas observações afirmando que a 
A. P. pode ser a resultante da ausência dum produto específico 
gástrico (factor intrínseco de CASTLE) OU ainda da falta de interac
ção deste* com uma substância de origem alimentar (factor extrín
seco de CASTLE). 

Estas experiências formidáveis, repetidas e confirmadas sob 
muitos aspectos, quer por CASTLE e colaboradores, quer por outros 
(LAMBIN, WILKINSON, CONNER) tiveram dois resultados quasi ime
diatos e de grande alcance: 

l.° — O emprego da gastroterapia natural ou em extractos orais 
e parenterais (STURGIS & ISAACS, SHARP, WILKINSON, CONNER, SNAPPER 
& PREEZ, LAMBIN, DONATI, MAGINELLI & TRAMONTI) com resultados 
benéficos e talvez superiores aos da hepatoterapia, pois são activos 
em menor dose que a requerida para o fígado, benefícios hoje 
mundialmente confirmados. 



22 

2.o—O avanço das condições étio-patogénicas da A. P., sob o 
aspecto recente que a hepatoterapia e gastroterapia vieram provo
car : identidade do factor intrínseco gástrico com o produto anti-
P. hepático (WILKINSON & KLEIN); a existência dum produto gás
trico estimulante da hematopoiese, anti-pernicioso por excelência e 
com acção de tipo hormonal — Addisina ou Hemopoietic (MORRIS, 
SCHIFF, FOULOER, RICH & SHERMAN, WILKINSON & KLEIN) ; a possibi
lidade do factor extrínseco, alimentar, ser uma vitamina e talvez 
ligada com o complexo vitamínico hidrosolúvel B (CASTLE, DAVIDSON). 

Desta série brilhante de experiências actualmente em curso, 
num progresso e amplitude invulgar, resultará por certo a interpre
tação segura da étio-patogénia da A. P. clássica, e ainda de suas 
congéneres desenvolvidas no decorrer de afecções variadas e apa
rentemente causais, visto que é possível em todas estas (botriocé-
falo, gravides, etc.) provocar uma remissão anémica total, sem ex
clusão prévia da causa a que se atribuem. 

Se a hematologia é um poderoso e seguro auxiliar neste 
campo, se a hepato e gastroterapia, e progresso do conhecimento 
do regime alimentar, permitem já uma firmeza terapêutica regular, 
outro tanto não acontece com muitos mistérios de fisio-patologia, 
nomeadamente do aparelho gastro-intestinal — quimismo gástrico 
e seus possíveis síndromes (WEIL & BERNARD), absorção, permeabili
dade e microbismo intestinal, e tantos outros problemas que se 
ligam intimamente com a A. P. e que só aos poucps se poderão 
desbravar, à medida que o ritmo da ciência se fôr estabelecendo. 



Sintomatologia clínica 

Antes de iniciar directamente com a sintomatologia clínica, 
quer na fase precoce ou nos períodos avançados da A. P., julgo 
bem cabido referir nesta altura alguns dados de estatística, relati
vos não só às condições gerais do doente — idade, sexo, posição 
social — como ainda à frequência da afecção. 

Idade 

Nos 26 casos aqui arquivados a idade varia entre 22 e 76 
anos à data da l.a observação, podendo resumir-se assim, conside
rando o número de casos em cada decénio, sua percentagem e 
media geral da idade dos doentes: 

Dos 22 aos 29 anos = um (3,85 % ) ; 30-39 = dois (7,69 % ) ; 
40-49 = cinco (19,23 %,); 50-59 = seis (23,08 % ) ; 60-69 = dez 
(38,46 % ) ; 70-76 = dois (7,79 %,). Média geral da idade = 55,5 
anos. 

Resulta que 61,5 %> dos casos estão compreendidos entre os 
50-70 anos, e 89 % se tomar como limite inferior os 40 anos. 
Para notar ainda que a única observação abaixo dos 36 anos é um 
caso de A. P. na gravides (22 anos — obs. 15). 

A maioria dos autores (NAEGELI, AUBERTIN, FERRATA) referem o 
período dos 40 aos 60 anos, corno fornecendo maior número de 
casos. EASON aponta maior frequência dos 45 aos 59, mas 55-69 
se relacionar a idade com o valor populacional. DAVIDSON refere 
80 °/o entre os 40 e 70. 

E notável a aparição de A. P. em indivíduos idosos (acima 
dos 70), se considerar 7,69 % em 26 casos, desde que o número 
de indivíduos normais que atingem esta idade é já muito reduzido. 
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DAVIDSON refere 11/300 acima dos 70. NAEGELI descreve um caso 
com 74, outro com 80. CURSCHMANN um de 78. SCHAUMAN uma 
mulher de 80 (botriocefálica). À data da l.a observação os meus 
casos (obs. 4 e 16) tinham 76 e 73 anos, mas em 1935 já alguns 
outros doentes em remissão atingiram essa idade — os doentes da 
obs. 2, 5 e 16, tem actualmente 76, 72 e 77 anos. 

Dos 30 anos para baixo, até aos 10, as observações são suces
sivamente menos frequentes. DAVIDSON refere 8/300 entre 20 e 30 
anos, dois casos apenas abaixo dos 20 (18 e 19). NAEGELI um caso 
de 11, outro de 12 anos. 

Abaixo dos 10 anos a A. P. é extremamente rara, quási duvi
dosa. No entanto algumas observações tem aparecido (FABER, ROTH, 
KOCH, STARK). 

Portanto de um modo geral, se a A. P. pode atingir todas as 
idades, a sua frequência coloca-se nomeadamente entre os 40 e 70 
anos. Quanto mais novo é o doente, mais o diagnóstico deve ser 
cuidadoso, com confirmação hematológica ou outra, e meticulosas. 

5e^o 

Há nas minhas observações um nítido desiquilíbrio quanto ao 
sexo dos doentes: 5 casos femininos (19,23 °/0) para 21 casos mas
culinos (80,77 °/o) ; os casos femininos com uma idade entre 22 e 
59 anos (média geral 45), os masculinos entre 38 e 76 (média ge
ral 58 anos) ; abaixo dos 40 anos, 2 casos femininos para 1 mas
culino. 

Portanto as observações masculinas constituem nesta pequena 
série uma relação quádrupla em face das femininas e possuem uma 
média mais elevada de idade. 

Quanto a esta última circunstância o facto é apontado por 
muitos autores (DAVIDSON, CABOT), mostrando que em mulheres a 
doença é em média relativamente mais precoce que no homem, 
em especial incluindo os casos gravídicos (CABOT, AUBERTIN). 

Mas na frequência relativa entre os dois sexos, nunca vi que 
pudesse atingir uma diferença tão marcada. Será apenas pela exi
guidade de casos, insuficientes para uma estatística, ou porque a 
A. P. gravídica seja rara entre nós? É de notar que além dos 26 
casos arquivados, tenho mais alguns insuficientemente documenta
dos, outros comunicados verbalmente por colegas, e todos em ho
mens. Será um facto em Portugal ? 



25 

A estatística de CABOT é a que mais se aproxima da minha, 
denunciando uma incidência dupla total no homem, salvo abaixo 
dos 50 anos em que há igualdade nos dois sexos. AUBERTIN reputa 
maior frequência na mulher (gravides). DAVIDSON refere igualdade, 
mas acréscimo masculino ou feminino respectivamente acima ou 
abaixo dos 50 anos. CORNELL marca leve exagero de frequência na 
mulher. Diferentes autores indianos (MUDALIAR & NARASIMHA RAO, 
BALFOUR, WILLS) apontam que os casos femininos (A. macrocíticas 
gravídicas) excedem fortemente os casos masculinos. 

Condições sociais 

Entre os 26 casos, apenas um pobre (3,85 % ) , 20 com facili
dades relativamente abastadas de existência (76,92 °/0), e 6 com 
possibilidades materiais fora do vulgar (19,23 %>). 

Aqui já me não convenço que haja apenas um erro de apre
ciação estatística pela exiguidade, ou ainda pela circunstância da 
quási totalidade de observações ter sido recolhida entre a clínica e 

-laboratório particular, em regra limitados aos doentes de possibili
dades materiais. O facto é que não poderia encontrar no Hospital 
de indigentes um número de casos tão elevado. Investigações nas 
enfermarias escolares do Hospital da Misericórdia do Porto, permi
tem apenas que se encontre um caso descrito pelo Prof. THIAOO 
D'ALMEIDA e DR. ALBINO DOS SANTOS no ano lectivo 1925-26, e 
outro caso em 1935 (obs. 26 — aqui arquivado), no serviço do Prof. 
AZEVEDO MAIA. 

Fica-me pois a impressão nítida de que a A. P., embora 
podendo atingir todas as classes sociais, poupa todavia os material
mente inferiorisados, tal como se observa tantas vezes na diátese 
artrítica, na diabetes, nas doenças de carência. É de resto a opi
nião esboçada por NAEOELI, OU por ASHFORD na sprue tropical, e 
que contraria as primeiras noções etiológicas de BIERMER e seus 
continuadores, referindo a maior frequência entre a população de 
hábitos misérrimos. 

Sob o ponto de vista de profissões, os 26 doentes colocam-se 
assim : — Proprietários e negociantes capitalistas 7 ; negociantes 
(empregados ou patrões) 6; donas de casa 5; médicos 2; párocos 
2; e 1 de cada uma das seguintes profissões: advogado, professor 
primário, coronel, serralheiro (pobre). 

Como nota curiosa observarei a relativa frequência de casos 

•> 
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,de A. P. na profissão médica. Além dos 2 casos que arquivo 
(obs. 18 e 25), conheço mais 2 casos no Porto, presentemente em 
total remissão anémica. Nos Estados-Unidos o número de médicos 
falecidos anualmente de A. P. (Deaths of Physicians—editoriais 
do J. of the Am. Med. Ass.) oscila entre 14 e 15 desde 1929 a 
1933, entre o registo de 2.792 a 3.354 falecimentos de médicos por 
ano, o que representa aproximadamente a percentagem de 0,5 % 

*nas causas de mortalidade médica. 
Das minhas observações, os doentes que estavam em plena 

actividade profissional, pelo menos antes do agravamento nítido da 
A. P., são em número de 21 ; apenas 5 no estado de aposentação 
abastada, ou com trabalho voluntário moderado. 

Quanto ao local de existência, 11 casos viviam permanente
mente no campo ou pequenas vilas, 11 na cidade e 4 num mixto 
de existência aldeã e citadina. 

Em resumo e sob o ponto de vista social, a A. P. não escolhe 
entre os que fazem vida de campo ou cidade, arrebanha todas as 
profissões, tal como se exprimem quási todos os autores, e parece 
poupar bastante a classe desprovida de meios, como ASHFORD 
refere em casos de sprue em Porto-Rico (tantas vezes seguida de 
A. P.) e ao contrário do que parece suceder na índia, onde as 
A. P. gravídicas grassam predominantemente nas mulheres da 
classe pobre, de todas as raças, mas nomeadamente indígenas 
(BALFOUR, WILLS). 

Frequência 

É difícil encarar o problema da frequência da A. P. nos seus 
diferentes aspectos, incluindo os de distribuição geográfica e per
centagem populacional. 

Dum modo geral se pode dizer que a A. P. é de todas as 
afecções hemopoiéticas a mais frequente (ROSENOW). SÓ assim se 
explica que alguns autores tenham podido recolher em prasos mais 
ou menos largos um grande número de casos como EJCHHORST 
(1877) estudando criteriosamente todas as observações até ai des
critas, CABOT (1916) que reúne 1157 observações europeias e 

•americanas, das quais 337 pessoais, CORNELL (1927) recolhendo 
1726 casos americanos, SCHILLING 1595 casos alemães, LINDSTRÕM 
744 casos em Helsingfors, e as estatísticas pessoais como as de 
MORAWITZ (> 150), NAEGELI (>200), BINSWANGER ( > 230) DAVIDSON 
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e GULLAND (>300), MINOT E MURPHY (125 casos com hepatotera-
pia em ano e meio), WILKINSON (600 casos tratados pelos processos 
opoterapicos actuais). 

Mas a dificuldade cresce, pois que além de não haver ainda 
actualmente uma indentidade absoluta de ideias, o diagnóstico da 
afecção depende de investigações que nem sempre se podem rea-
ljsar em certas regiões desprovidas de meios semiológicos especia-
lisados. É bem conhecido desde BIERMER e sobretudo com o 
decorrer dos anos, que a afecção é tanto mais frequente quanto 
mais insistentemente procurada e quanto melhor fôr auxiliada por 
todo o apetrechamento diagnóstico actual, em especial o exame 
hemocitológico ou outros subsidiários (tubagem gástrica e duode
nal, bacteriologia, coprologia, serologia, urologia, radiologia). 
O conhecimento perfeito da sintomatologia clínica e hematológica 
em especial, e a faculdade de ter presente no espírito estes dados, 
são bases essenciais para que muitos casos de A. P. não escapem 
à observação, rotulados sob numerosas hipóteses diagnosticas. 

Como FERRATA declara, só seria possível saber da frequência 
exacta, se a hemocitologia sistemática, por quem de direito, fosse 
praticável. 

Estas razões resultam de muitos factos de observação. Já BIER
MER, após a sua l.a comunicação em Dresde, achou 15 casos em 
Zurich, onde a A. P. era desconhecida, no intervalo de 3 anos. 
NAEGELI depois de a encontrar com igual frequência em Zurich, 
passa alguns anos na clínica de Tubingen, onde era considerada 
extremamente rara e reúne 38 casos em 5,5 anos; factos semelhantes 
são apontados por numerosos autores. A A. P. é particularmente 
descrita como frequente em toda a Europa Central e Nórdica (Ale
manha, Suissa, Itália, França, Austria, Inglaterra, Países Baixos e 
Escandinávia, ele.) na América do Norte (Estados-Unidos e Canadá), 
e repare-se que é precisamente nestes países onde existem as mais 
célebres clínicas universitárias, mais desenvolvidas e bem apetre
chadas, sob a direcção de eminentes cientistas. Por outro lado a 
A. P. é considerada rara nos países tropicasis (América Central, 
África, índia), China, etc. 

Mas o desenvolvimento sucessivo de estudos, sobretudo na 
índia e América Central, tem ultimamente revelado afecções tropi
cais, com anemias graves já conhecidas há muitas dezenas de anos, 
apresentando intimas relações com a A. P. (sprue tropical, anemias 
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gravídicas), e até algumas observações de A. P. clássica que eram 
rotuladas como casos de sprue (ASHFORD, WOOD, HARRIS, MCLESTER) 
devido ao facto da enorme frequência desta e dum diagnóstico dife
rencial delicado, como se verá. 

É pois difícil actualmente, marcar com precisão a frequência 
da A. P., importando apenas saber que ela aparece muito mais 
vezes do que suspeita o médico prático, e que é preciso ter visto 
um caso para lembrar implicitamente outros ou aprender a diag
nosticá-la. DAVIDSON e GULLAND num questionário que mandaram 
a vários colegas indianos, obtiveram respostas 'das mais desencon
tradas, uns negando ou desconhecendo a A. P. na índia, outros 
reputando-a frequente. Um inquérito entre nós, revelaria por certo 
as mesmas desigualdades, bastando reparar que a literatura portu
guesa sobre a A. P. é muito escassa (Prof. Dr. THIAGO D'ALMEIDA, 
Dr. ALBINO DOS SANTOS, Prof. AZEVEDO MAIA, Dr. EDUARDO COELHO, 
Dr. MÁRIO ROSA) e ainda que alguns dos casos aqui arquivados 
(obs 10, 13, 16, 22 e 25) passariam, pelo menos na ocasião, des
percebidos, se não fosse um certo número de factos de observação 
clínica que me fez, por suspeita, realizar ou pedir o exame hema
tológico confirmativo. 

Há ainda a notar que alem da crescente frequência como re
sultante de melhores condições diagnosticas, em certos paízes, 
como na Alemanha, houve um acréscimo verdadeiro nos anos após 
guerra (SCHILLING, HIRSCH, OESTREICH). MORAWITZ que até 1921, em 
Leipzig, notava o internamento de 8-10 doentes por ano, passou 
desde então a observar 16-18. 

Alem de tudo isto, muitos observadores notam a frequência 
por vezes caprichosa da doença, uns anos rara outros não 
(EICHHORST em Zurich depois de numerosos casos, passou 3 anos 
em que observou no total apenas 5 doentes), casos seguidos 
com alguma particularidade anormal que depois não mais se ob
servam (CABOT refere por exemplo vários casos em esposas de 
médicos, em poucos mezes, que posteriormente nunca mais encon
trou) etc. 

O mesmo facto se nota na minha série de observações pois o 
ano de 1930 forneçeu-me 9 casos, emquanto desde 1928 a 1935 
não consegui obter mais que 3 por ano. Salvo qualquer circuns
tância inteiramente desconhecida, são meras coincidências, tais 
como se encontram noutras afecções. 
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Em certos países (Inglaterra, Dinamarca, Estados-Unidos) 
alguns autores (DAVIDSON e GULLAND, MEULENQRACHT, CORNELL) 
referem uma taxa de mortalidade anual que oscila entre 3 a 8 mor
tes de A. P. para 100.000 habitantes, podendo em certas regiões 
exceder este número (CORNEL encontrou em Ontário uma taxa de 
mortalidade de 15 por 100.000, quando noutras regiões americanas 
era inferior a 8). 

Sintomas iniciais 

Se a A. P. possue actualmente uma terapêutica segura que 
permite mesmo nos casos mais graves uma rápida remissão ané-
mica, ninguém contudo pode negar a importância enorme em dia
gnosticá-la no seu período precoce, fase em que a anemia mal se 
nota ou sequer existe, pois Anemia Perniciosa deixou para sempre 
de significar uma gravidade especial, evolutiva ou anémica, mas 
exclusivamente um tipo de hematopoiese anormal, de forma embrio
nária, que se estabelece desde a fase inicial da afecção oligoémica 
e fica sendo sempre a sua primordial característica, conceito único 
e indivisível. 

Se diagnosticar ou suspeitar de A. P. num período avançado, 
quando o hemograma já atingiu a cifra de 1-2 milhões, é por via 
de regra mais fácil e reclama a atenção do clínico por pouco habi
tuado que esteja a ver este tipo mórbido, obrigando-o a realizar o 
exame hematológico no sentido confirmativo ou esclarecedor, outro 
tanto não acontece no período inicial da afecção, em que passa 
quási inteiramente despercebida e só o conhecimento perfeito dos 
sintomas precoces, por assim dizer prodrómicos, poderá fazer sus
peitar duma A. P., paradoxalmente sem anemia apreciável, e contudo 
já com elementos cito-hemáticos bastantes para assentar definitiva
mente numa diagnose, sendo dada a idoneidade do hematologista. 

O valor dum diagnóstico precoce reside especialmente na faci
lidade com que o organismo reage à terapêutica, sobretudo porque 
às lesões orgânicas iniciais se não juntam as duma doença em 
evolução progressiva e ainda as consequentes a uma anemia grave, 
tornando pois a remissão mais duradoira e completa, com indicações 
terapêutica segura e simultaneamente menos severas e mais activas. 
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A descrição dos fenómenos precoces de que se acompanha a 
A. P. é pois importantíssima, por eles se pode muitas vezes suspei
tar do diagnóstico desta afecção tão frequentemente insidiosa e que 
só um exame atento, com um interrogatório minucioso, consegue 
demonstrar com clareza suficiente, para passar às investigações sub
sidiárias que completem a diagnose (hematologia e outras). Para 
a sintomatologia inicial muito concorreram os estudos e observa
ções de numerosos autores entre os quais é mister destacar HUNTER, 
SCHAUMANN, NAEGELI & ALDER, LICHTY, STERN, MORAWITZ, WOLTMAN, 
CADWALADER. 

Os sintomas precoces são gerais, nervosos e hernáticos, tal 
como nas formas avançadas da afecção, mas muito menos acen
tuados. 

Entre os gerais predomina a pequena fatigabilidade de tipo 
asténico, leve cansaço dispneico e ainda o emmagrecimento, que 
nesta 1." fase pode ser nitidamente marcado. Palidês não há ou é 
tam moderada que escapa ao exame ; contudo pode-se esboçar já 
a leve sub-icterícia conjuntival, e sobretudo urobilinúria, 

Primordiais são os sintomas digestivos, para os quais nunca é 
demasiado reclamar a atenção e interesse clínico. São o apetite 
redusido, caprichoso, ecléctico (anorexia habitual para azotados e 
gorduras), com repugnância por vezes já acentuada pelos alimen
tos sólidos; moderadas perturbações gástricas—desde o enfarte fla-
tulento, às náuseas e raros vómitos alimentares, sem dolorisidade 
nem azia, quando muito ardor gástrico não ligado com as refeições; 
perturbações ligeiras intestinais de tipo predominante diarreico, e 
por vezes diarreia francamente acentuada, inicial. 

Sobrelevando todos estes sintomas, pela sua importância, es
tão contudo a glossite, lesões gengivo-dentárias, e ainda a acloridria 
gástrica. 

A glossite, de que HUNTER defendeu, além doutras particula
ridades, a precocidade do aparecimento, facto confirmado por 
SCHAUMANN, NAEGELI & ALDER, STERN e depois por numerosíssimos 
autores, destacando HURST, e negado inicialmente por outros 
(GRAWITZ), a glossite toma neste período precoce a feição franca
mente inflamatória, embora diferente nos aspectos : 

Ora língua toda vermelha {beef steak) e um tanto tumefacta, 
ora zonas de eritema irregulares e de configuração quási geográ
fica, às vezes exulceradas, vesiculadas ou despapiladas, da mucosa 
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da parte anterior do dorso, bordos ou ponta da língua, quer o as
pecto sulcado do dorso lingual, em fissuras que podem ser pro
fundas, ou ainda apresentando o pontuado vermelho de papilite. 
Todos estes tipos lesionais de eritema se podem misturar, e todos 
dão ao doente uma sensação de ardência, contínua ou exarcebada 
com certos alimentos ácidos, salgados ou condimentados, de inten-
sidade variável desde a simples impressão ao ardor intolerável, 
reclamando de per si consulta médica. 

Ainda estas lesões se não limitam apenas à língua, mas podem 
atingir a mucosa bucal, os lábios, véu do paladar e amígdalas, 
faringe e esôfago, por vezes com ardência que pode ir até certo 
grau de disfagia, ardor que se pode prolongar atê ao estômago e 
dar a impressão de azia. Por vezes mesmo chega a definir-se um 
estado semelhante da mucosa nasal e anal. 

A glossite hunteriana pode faltar na A. P. durante a sua fase 
inicial (NAEGELI & ALDER apontam-lhe uma frequência de 78 o/o e 
mais tarde NAEGELI quasi 90 o/o), mas é ainda de notar nestes 
casos que raras vezes a língua é saburrosa como em muitas outras 
doenças, mas antes vermelha e desprovida do enduto esbranqui
çado que normalmente a cobre. Só na parte posterior, nas proxi
midades do V lingual é que costuma acumular-se um pouco de 
saburro, por vezes escuro, atijolado, e nesta região são raras as 
alterações inflamatórias descritas. 

Igualmente com HUNTER e numerosos outros autores (STERN, 
HURST, RILEY, CHEVALIER) éd e notar a frequência com que as lesões 
gengivo-dentárias aparecem na A. P., não só durante a sua fase 
inicial mas precedendo-a de muitos anos. São cáries dentárias mais 
bu menos avançadas, queda precoce dos dentes, periodontites agu
das ou crónicas, gengivites com tumefacção e por vezes sangrando 
com certa facilidade, paradentoses atróficas totais ou parciais sobre
tudo, piorreia alveolar frequentíssima. Uma destas lesões, ou asso
ciações, raro faltam nos doentes com A. P., já mesmo antes de 
qualquer sintoma que a diagnostique em fase precoce. 

Por fim a anacloridria gástrica no período inicial da A. P. é 
duma importância capital, encarecida pelo apoio de numerosíssi-
simos autores, senão por quási todos os autores actuais, nomeada
mente depois da descoberta das relações concretas entre aiunção 
gástrica e a hematopoiese perniciosa, com os estudos de CASTLE e 
seus colaboradores. Mas a sua importância como sintoma inicial, 
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reside sobretudo no facto de que ela parece preceder de muito tempo 
a aparição da anemia, segundo as primeiras observações de MAR-
TIUS, WEINBERG e posteriormente de muitos outros (FABER, NAEGELI, 
HURST, STURTEVANT, RILEY) HURST refere um caso em que a aclorí-
dria precedeu 10 anos o aparecimento da A. P., FABER um de 12 
anos, STURTVANT um de 14, RILEY um de 25, outro de 20 e nume-
"rosos entre 4 a 10 anos. Facto notável ainda e para o quaf não 
quero deixar de chamar a atenção é que se a acloridria se acom
panha em muitos casos de fenómenos gastro-intestinais que des
pertam 0 interesse (anorexia, repugnância pelas carnes, enfarte nau-
seoso, flatulento, vómitos, diarreia gastrogénea, etc.), também 
muitas vezes passa absolutamente despercebida, e até pelo contrá
rio, casos em que a sintomatologia digestiva faz lembrar a exis
tência de acloridria, e contudo a secreção gástrica realiza-se num 
grau, se não perfeito, pelo menos apreciável (Obs. 8). Isto é, só 
um exame de suco gástrico, ou antes, vários exames, por qualquer 
dos métodos hoje vastamente usados, a prova fraccionada após 
refeição de REHFUSS OU em especial a prova post-histamínica sim
ples ou combinada com refeição, que parece excitar ao máximo a 
potência secretória clorídrica (HARTFALL, JOHANSEN, WILKINSON, POL-
LAND & BLOOMFIELD, GOMPERTZ & VORHAUS, FABER & HOLST), a-pesar-
-das observações em contrário de JONG que parecem provar em cer
tos casos uma melhor resposta gástrica com as refeições fraccionadas. 

Muito haveria a dizer sobre acloridria e aquilia, e sua fre
quência na A. P. que alguns autores admitem muito próxima dos 
100 % (NAEGELI 98 % , HURST 99 % ) , mas reservar-me-hei para 
tratar deste assunto noutro capítulo. É preciso contudo desde já ficar 
bem marcado, que as A. P. de causa aparentemente conhecida (botrio-
cefalo, gravides, sprue, estenoses intestinais, etc.) em um grande 
número de casos, não se acompanham de acloridria, mas apenas 
de hipocloridria ou cloridria sensivelmente normal (SCHAUMANN, 
STRAUSS & CATLE, CASTLE & RHOADS, SCHLESINGER, ASHFORD). 

O S sintomas nervosos são também muitas vezes descritos como 
podendo preceder ou acompanhar as fases iniciais da A. P., se 
bem que faltem nalguns casos e noutros só se denunciem no 
período de estado da afecção, já então com anemia bem consti
tuída, em todo o seu quadro sintomático (CABOT, LICHTY, NAEGELI, 
HURST, CADWALADER, MATHIEU, WOLTMAN). 

Os sintomas nervosos iniciais da A. P. são especialmente de 
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2 ordens — psico-mentais e medulares, mas podem em casos raros 
afectar uma forma periférica, polinevrítica. 

Entre os sintomas de domínio psíquico (35 °/0 segundo WOL-
TMAN, 15 °/o para CABOT), figuram nomeadamente a excitação 
maníaca e a depressão tranquila de tipo melancólico ou neuraste-
niforme, mas podem aparecer formas halucinatórias e verdadeiros 
delírios persecutórios. A frequência de distonias neuro-vegetativas 
no decorrer da A. P., fazem variar o quadro psíquico. 

Mas mais importantes são os sintomas que se referem a per
turbações medulares, simultaneamente mais frequentes e caracte
rísticos (80 % para WOLTMAN, O que foi confirmado por numerosos 
autores). 

Por via de regra são sintomas disestésicos dos membros, pre
dominando nas extremidades inferiores (formigueiros, criestésias, 
picadas), ora leves perturbações motoras, com paresia dos membros 
inferiores, reflectividade tendinosa viva com franca tendência 
espasmódica que pôde ir até ao aparecimento de trémulos epilep-
tóides, ora pequenas perturbações parestésicas ou da sensibilidade 
superficial (acroparestesias, sensibilidade táctil reduzida, sensação 
de dedo morto), ou ainda ligeiras perturbações de incoordenação 
atáxica com limitação ou franca diminuição de reflexos, e mialgias. 

Para finalisar, há sintomas iniciais que de resto, como a ana-
cloridria gástrica, não são do domínio clínico propriamente dito, 
mas de ordem subsidiária, embora tão importantes que nenhum 
clínico ousaria afirmar actualmente uma A. P. sem se acompanhar 
da documentação de semiótica analítica indispensável. Virão des
critos noutro lugar com mais pormenores, contudo não fugirei a 
mencioná-los aqui, resumidamente. São sintomas hemáticos, gás
tricos (acloridria ou aquilia já referida — tubagem), duodenais, 
coprológicos e urinários. 

Os sintomas hemáticos iniciais são a macrocitose já decla
rada (halométrica ou volumétrica), a hipercromia (valor glo
bular > 1 ) e frequentemente, mas menos importantes, outros sinais 
— leucopenia, plaquetopenia, desvio direito da imagem nuclear 
neutrófila e eosinófila. A hiperbilirubinemia, sintoma sanguíneo 
importante nas fases avançadas, pode em certos casos iniciais ser 
diminuta ou até ausente (NAEGELI). 

Os sintomas duodenais (tubagem duodenal) são raras vezes 
realisados (ZADEK, DAVIDSON, LARNAU, SONNENBERG), mas podem 
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denunciar o forte excesso de bilirubina e uma flora microbiana 
anormal, de tipo eólico ou outro (coli, estrepto, perfringens). 

O exame coprológico, além da conveniência da investigação 
para afastar a possibilidade de intervenção de helmintas no 
quadro da A. P., denuncia muitas vezes precocemente pertur
bações da digestibilidade gorda, e por vezes hidrocarbonada e até 
albuminóide ou nucleoproteídica (ZOJA). A riqueza em pigmentos 
de origem biliar, o exagero microbiano, fermentações exageradas, 
podem também auxiliar na diagnose. 

A uroanálise fornece como sintomas importantes e até de 
apreciação clínica directa, dada a simplicidade da sua pesquiza 
a urobilinúria tantas vezes referida pela grande maioria dos 
autores, embora atenuada nas faces iniciais, e o exagero franco, 
muito acentuado e constante de compostos aromáticos, à reacção 
de JAFFÉ, indigúria, melanoidúria e roseinúria (Prof. ALBERTO DE 
AGUIAR). Discrasias de eliminação quantitativa serão estudadas na 
sintomatologia urinária. 

Antes de terminar, preciso é frisar que se em muitos casos os 
doentes apresentam, mais ou menos completamente, estes sintomas, 
noutros são todavia tão ligeiros que podem passar despercebidos, 
sobretudo a quem não estiver de antemão preparado para lhes 
dar a devida importância. São quási geralmente perturbações que 
não se acompanham de dôr ou de sintomatologia evidente que 
atraia a atenção do próprio doente, de modo que se não houver 
da parte do médico uma insistência e minuciosidade na colheita 
sistemática destes sintomas, o doente de per si raras vezes lhos 
referirá. Como prova da importância desta sintomatologia inicial 
apontarei abaixo, em resumo, as observaçõas precoces de A. P. 
que consegui obter. 

Noutro sentido, o conhecimento desta sintomatologia precoce 
é ainda vantajosa para os casos em que se consegue uma remissão 
anémica terapêutica num doente em que se diagnosticou a A. P., 
e no qual a sintomatologia clínica e subsidiária quási totalmente 
se desvanece. Ainda nestes casos os pródromos duma recaída, 
seguem similarmente o mesmo decalque sintomático. 

Como observações precoces da A. P., ou relativamente pre
coces, possuo 4 casos entre os 26 arquivados (obs. 16, 17, 18 e 25). 

Em todos eles a hematologia marcou com precisão, o diagnós-
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tico, embora com sintomatologia sanguínea por vezes atenuada, e 
em precocidade anémica manifesta à data da l.a observação 
(hemoglobina oscilando entre 61 e 83 7o, glóbulos rubros entre 
3,021 e 3,996 milhões nas 4 observações). 

Sintomas gerais : Emmagrecimento muito acentuado em todos 
— obs. 16, perda de 19 quilos em 6 mezes — obs. 17, perda de 
13,5 quilos em 1 ano — obs. 18, perda de 13 quilos em quási 2 
mezes — obs. 25, perda de 23 quilo» em 4 anos, os últimos 12 em 
6 mezes. Forte astenia nas obs. 16 e 17, mais discreta, mas franca 
no caso 18, leve no 25. Palidês apreciável em nenhum. Subicterí-
cia leve na obs. 16, 17 e 18. 

Sintomas digestivos: Nítidos e desde longa data, salvo mais 
recentes ou pelo menos evidentes e exacerbados, no caso 18. Glossite, 
perturbações gengivo-dentárias, diarreia de intensidade variável em 
todos. Anorexia com repugnância cárnea, salvo no caso 25, em que 
havia apetite por vezes de aspecto bulímico, pouco habitual 
na A. P. 

Sintomas nervosos—Depressão mental, de tipo neurasteni-
forme (obs. 16 e 17), excitação levemente maníaca, com distonia 
neuro-vegetativa acentuada (obs. 25). 

Disestesias com leve exagero de reflexos dos membros inferio
res (obs. 16). Disestesias e reflexos normais (obs. 17). Marcha atá-
xica esboçada, diminuição dos reflexos tendinosos, dores à palpação 
muscular e no trajecto dos nervos, nos membros (obs. 25). Mialgias 
expontâneas e à pressão, com atrofia muscular e dificuldade nos 
movimentos (reumatismais? nevríticas?) (Obs. 18). 

Acloridria no caso 16 (refeição de EWALD-BOAS). Resposta 
post-histamínica regular mas de curta duração e com acloridria em 
jejum (obs. 18). Regular cloridria no caso 25 (mezes depois da l.a 

observação — refeição de EWALD-BOAS). Na obs. 17 não se realisou 
prova gástrica. 

Coprològicamente—hipodigestibilidade manifesta das gorduras 
(obs. 16, 18 e 25) por vezes franca esteatorreia (obs. 16), exagero 
de fermentações. 

Urològicamente—urobilinúria franca nas obs. 16,17 e 18, dimi
nuta e só em certas horas na obs. 25. Compostos aromáticos uri
nários (indigúria, roseinúria e por vezes melanoidúria) abundantes 
em todos, com persistência. 

Hematològicamente — síndrome hemático da A. P. mais ou 
12 
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menos completo, em todos os casos, nomeadamente macrocitose e 
hipercromia, e presença de raros mègaloblastos nos casos 16, 18 e 
25, à data da l.a observação ou posteriormente. Hiperbilirubinemia 
franca (obs. 16 e 17), moderada (obs. 18), nula (obs. 25 — a forma 
mais precoce de todas as que apresento). Hipocalcemia acentuada 
no caso 25. 

É de notar desde já que dos 4 casos, a obs. 16 é duma A. P. 
típica e clássica, a obs. 17 não foi seguida, apenas limitada à l.a 

observação, e as obs. 18 e 25 são A. P. atípicas, cuja diagnose 
discutirei adiante. 

Sintomas clínicos — Período de estado 

O período inicial da A. P. passando tantas vezes despercebido 
— hoje bastante menos pelo desenvolvimento dos conhecimentos 
clínicos e laboratoriais,, e ainda pelo interesse criado à volta da 
afecção que multiplicou nestes últimos anos os trabalhos a ela 
dedicados — é em pleno período de estado que habitualmente o 
doente aparece, ou ainda que o médico consegue diagnosticar, a A. 
P., por via de regra já quando a oligoemia atinge valores inferiores 
a 2 milhões (17/26 dos casos arquivados aqui). 

É a fase do máximo rendimento sintomático, que por vezes 
parece aparentemente pequeno e exíguo, mas que somando tudo, 
em investigações minuciosas, é um quadro avantajado, embora 
pouco evidente à objectivação simples. 

Como nos sintomas iniciais, o quadro clínico da A. P. é cons
tituído essencialmente por três ordens de sintomas—gerais e ané-
micos, digestivos, nervosos e alguns outros leves ou subsidiários. 

Sintomas gerais : 

• Dos sintomas gerais, alguns são de uma importância primor
dial— palidês, astenia e emmagrecimento. 

A palidês do doente anémico pernicioso durante o período de 
estado é sempre acentuada, estendendo-se à totalidade da superfí
cie tegumentar. É umas vezes palidês quasi mate, mas mais fre
quentemente amarelada—côr amarelo-palha de BIERMER, amarelo-
-limão dos autores americanos—que lembra bem o tom subictérico 
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ligeiro (obs. 2, 16, 21, 24), contrastando com a palidês branca das 
anemias hipocrómicas, cujo tom por vezes dum amarelo muito 
claro é apenas a transparência dum tecido celulo-adiposo em regu
lar estado de conservação (DAMESHEK). Em alguns casos descreve-se 
mesmo um tom sub-ictérico bem pronunciado (CABOT, NAEGELI), 
como nos casos 12, 19 e 22, noutros um tom escuro da pele, acas
tanhado, mixto de terroso e bronzeado (obs. 3, 6 e 10), que 
recorda de perto a côr addisoniana, sobretudo nos casos 6 e 10 
onde havia simultaneamente acentuação da côr nas pregas cutâneas, 
palmas das mãos em especial. Esta coloração anormal tem sido de 
resta encarada por alguns autores como podendo relacionar-se com 
insuficiência suprarenal (STEPHAN, LENHARTZ, BITTORF, ZADEK), 
embora anátomo-patológicamente sem lesões do sistema cromafí-
nico. O próprio BIERMER num caso de A. P. estabeleceu inicial
mente a dignose de doença de ADDISON, pelo tom acentuadamente 
bronzeado da pele. No caso 10, o clínico assistente pensou em 
hepatite bronzeada. Certo é que em alguns casos (obs. 3 e 6) já a 
côr acastanhada existia previamente à anemia, ou pelo menos, mas-
carava-a. ADDISON descreveu a A. P., incluindo-a no seu trabalho 
célebre sobre doenças da suprarenal; 

As mucosas são igualmente muito pálidas (lábios, mucosa bu
cal, lingual, faríngea, conjuntival), descoloração que pode ser total, 
sem vestígios sequer de tom róseo, em especial nas conjuntivas, 
onde similarmente se aprecia melhor e quasi constantemente a 
tinta sub-ictérica franca, em certos casos muito pronunciada. Por 
vezes nos lábios e mucosa buco-faríngea há uma coloração rósea 
brilhante, que pode enganar pelo aspecto aparente de regular san-
gùinidade, mas que é de tipo inflamatório semelhante à glossite 
(casos 13, 16 e 18); certo é que estas lesões inflamatórias nem sem
pre são difusas, mas em áreas rubefactas contrastando vivamente 
com o tom amarelo-rosado pálido circundante. 

A palidês instala-se aos poucos, acompanhando em regra a 
marcha da anemia ; todavia certos doentes são pálidos desde há 
muitos anos (obs. 2, 5, 24), chegando assim a intensa pobrêsa 
hemática sem que despertem a atenção. 

Antes mesmo do empalidecimento surgir, já a lassidão se pode 
estabelecer, com fatigabilidade fácil impossibilitando os esforços, 
por fim tomando a feição de astenia notável. O doente abandona 
todo o trabalho que o esgota e exaure, e é obrigado a estar em 
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repouso contínuo, já que descanso lhe não traz o lenitivo para a 
fadiga muscular e abatimento que o prostra. Todavia é de admirar 
a resistência de alguns doentes que a-pesar-de cifras globulares 
extremamente baixas (menos de 1 milhão), conseguem ainda 
caminhar e conservar-se numa vitalidade relativa (caso 2, 5), pos
sivelmente em virtude da elevação do valor hemoglobínico que 
compensa até certo ponto a hipoglobulia; Habitualmente porém o 
doente é forçado ao repouso no leito, quando a anemia é acentuada. 

Uma noção que geralmente se colhe dos tratados e artigos 
sobre a A. P., é a do estado de nutrição do doente e seu emmagre-
cimento moderado. É uma noção contra a qual me insurjo aberta
mente, pois a meu ver não há regra que a justifique. Já CABOT 
refere 39 % de doentes que emmagrecem francamente, mas nas 
observações que consegui colher a percentagem é muito mais ele
vada. De resto parece-me que os tanto por cento de doentes que 
conservam o seu peso, em face daqueles que chegam até a ema-
ciação apreciável, não tem, neste caso particular, importância capi
tal. Só um doente (caso 9) viu sempre o seu estado nutritivo um 
tanto equilibrado. Quanto aos restantes, uns mais (obs. 1, 5, 8, 12, 
16, 18, 20, 22, 23, 25) outros menos (casos 6, 11, 21, 26), o emma-
grecimento estabeleceu-se sempre, nomeadamente na fase inicial e 
durante uma boa parte do período de estado. Só aqueles que che
garam a uma anemia intensa (obs. 1, 5, 6, 19) é que viram a certa 
altura surgir a opilação tegumentar geral, dando o aspecto de nu
trição relativamente florescente pela hidropisia leve tecidular, a su-
culência cutânea já referida por BIREMER e apontada por numero
sos autores, quando ela é própria de muitos síndromes anémicos' 
graves. Mas antes que estes leves edemas da camada célulo-adiposa 
apareçam, é por vezes de notar a franca emaciação a que podem 
chegar os doentes (obs. 2, 5, 7, 11, 16, 18, 20, 23, 25). 

É preciso notar que os doentes já anteriormente de complei
ção relativamente magra, em regra por pouco que percam se apre
sentam bastante emaciados (obs. 9, 11, 21, 25, 26). O mesmo não 
acontece todavia nas pessoas com tendência obesa (e são as mais 
numerosas, pelo menos nos casos recolhidos por mim) que evi
dentemente são as mais sensíveis aos grandes desiquilíbrios de 
peso, sem que a perca de 10-20 quilos lhes dêem muito embora 
a aparência de emaciação. Não possuo nenhum caso de pessoa 
nutrida ou obesa que tenha mantido o equilíbrio da sua nutrição, 
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e julgo raríssimos os casos como o de NAEGELI que conservou 112 
quilos durante toda a observação. Pelo contrário, ha casos de 
emmagrecimentos rápidos —obs. 2, perda de 13 quilos num ano, 
obs. 12, baixa de 150-250 gramas por dia nos meses anteriores ao 
exame hematológico, obs. 14 passando de 100 a 83 quilos em 3 
meses, obs. 16 de 90 perde 19 quilos em 6 meses, obs. 18 (86 k.°), 
20 (66 k.°), 25 (60 k.°) perdem 14, 20 e 12 quilos em 3 meses, 1 ano, e 
6 meses respectivamente. Noutros casos o emmagrecimento é lento 
— obs. 5 perde mais de 18 quilos em alguns anos, obs. 8 de 65 
passa a 51 em 3 anos, obs. 13 e 17 perdem 17 e 14 quilos em 
mais de ano e meio. 

Uma prova mais do emmagrecimento dos doentes está ainda no 
facto do aumento por vezes elevado do peso com as remissões te
rapêutica actuais, que é necessário atribuir com VAUGHAN à inges
tão calórica aumentada e retensão fluida concomitante, se bem 
que no início da remissão dos casos graves possa haver uma baixa 
de peso em virtude sobretudo da eliminação dos edemas por poliú-
ria elevada (VAUGHAN): O doente da obs. 5 ganha 22,5 quilos em 
menos dum ano, obs. 3 e 25 readquirem 10 quilos respectivamente 
em 4 e 1 mez, obs. 20 eleva 24 quilos em 8 mezes. 

Tomando pois por base estas observações, afirmo que sob o 
ponto de vista de emmagrecimento, durante a evolução da A. P., 
se podem encontrar todas as gamas possiveis, desde o emmagre^ 
cimento quási nulo até ás grandes perdas de 1/4 a 1/3 do peso do 
corpo, baixa que pode ser rápida ou lenta, mais frequentemente 
progressiva e exagerada sobretudo nas primeiras fases da afecção 
(período inicial e de estado); decréscimo atenuado ou nulo na fase 
de gravidade anémica, possivelmente em relação com a retensão 
fluida, (opilação, edemas, oligúria, embora sem albuminúria franca 
ou síndrome de insuficiência renal eliminatória apreciável). 

O emmagrecimento deve ter a sua explicação nas perturbações 
digestivas, pela ingestão calórica diminuída (anorexia) e ainda 
pelas perturbações funcionais, por vezes acentuadas, do aparelho 
gastro-intestinal — diarreia, vómitos e talvez deficiências de absor
ção (VAUGHAN, CHEVALIER, KEEFER, CASTLE, HEATH, STRAUSS & TOW-
SEND, CASTLE & RHOADS). 

Além destes três sintomas gerais referidos —palidês, astenia 
e emmagrecimento, que intervêm quási constantemente em todos 
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os casos, há ainda outros, irregulares ria frequência è momento 
de aparição. 

É relativamente frequente a constatação de pequena reacção 
febril irregular e instável, tão exigua que a maioria das vezes 
escapa à atenção dos doentes (obs. 8), e só apreciável à observação 
clínica seguida. 

Na maioria dos casos é apenas uma leve elevação de alguns 
décimos de temperatura, não chegando a atingir 38.° (Obs. 
1, 3, 10, 20), sem fixidês, incaracterística. Noutros (como nos casos 
7, 19, 25) há apirexia entrecortada por reacção sub-febril uns dias 
e outros por temperaturas elevando-se até 38.°-39.°, em regra 
fugazes, acompanhadas ou não de arrepios e suores (obs. 19). 
Noutros casos ainda a hipertermia é declarada e apresenta-se 
como um dos sintomas principais (obs. 6 e 15). 

Estas reacções febris, pequenas ou elevadas, podem pertencer 
à evolução da própria A. P., possivelmente ligadas a infecciosismo 
irregular de sede gastro-intestinal, desde que se conhece bem a 
exaltação microbiana cólica e ainda a presença bacteriana anormal 
na parte alta do tubo digestivo, nestes doentes (DAVIDSON, WEIN
BERG & CoMBiESCo). Podem também ser determinadas por compli
cações infecciosas sobrepostas à A. P. Tal é a afecção gripal com 
participação congestiva pulmonar de tipo pneumónico na obs. 5 
e 16, a pleurite seca na obs. 18, a amigdalite aguda de focos em 
criptas na obs. 20; na literatura são mencionados pequenos focos 
infecciosos aos quais se pode atribuir a moderada elevação 
térmica — periodontites agudas, sinusites, pielites etc., — além 
doutras complicações infecciosas graves que podem determinar a 
morte dos doentes (broncopneumonia do caso 7). Por vezes mesmo 
a sintomatologia digestiva é tão evidente que já se não pode falar 
apenas de infecciosismo próprio, mas de infecção intestinal decla
rada, podendo conduzir à suspeita de especificidade (tifóide), mas 
por via de regra não especifica (caso 6, 10 e 25). JONES e JOYCE 
referem a relativa frequência de colecistites (nos casos 6 e 10 
os sintomas abdominais concordavam com a hipótese de partici
pação infecciosa das vias biliares). 

Dos casos aqui apresentados, só as doentes da obs. 6 e 15, 
apresentavam temperaturas elevadas e contínuas, alarmantes. Na 
doente 6 era devida a infecção gastro-entero-hepática, de predo
mínio tiflo-colítico, a que se associou mais tarde a hipertermia 
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intermitente de sezonismo terção. Na doente 15, um caso típico 
de A. P. gravídica, a temperatura elevou-se nomeadamente dias 
após o parto, sem que qualquer iníecção da esfera genital se apre
sentasse, tendo por outro lado sintomas digestivos acentuados. 
AUBERTIN refere a relativa frequência com que aparecem elevações 
térmicas nestes casos, sem demonstráveis sinais infecciosos de 
sede uterina. 

Os edemas aparecem na A. P. quási só tardiamente, quando 
a anemia é já acentuada. São pouco intensos na maioria dos casos, 
limitando-se às regiões maleolares (obs. 1, 2, 3, 8, 10, 13, 20, 21, 
22 e 24), num .ou noutro caso atingindo as pernas e pés (obs. 19 
e 23), apresentando-se egualmente nas pálpebras (obs. 2, 3, 8). Só 
na obs. 19 apareceram além destes, edemas moderados das mãos 
e face. Raros são os casos da literatura em que o edema toma 
maiores proporções, chegando a formar edemas cavitários (LE 
CALVÉ). 

Àlêm destes edemas, há ainda um aspecto de opilação geral 
tegumentar, dando a impressão de boa adiposidade sub-cutânea, 
só aparecendo nos casos graves pela intensidade anémica (obs. 2, 
5, 6, 8, 19, 22), não deixando impressão digital, ao contrário dos 
outros, embora se trate de facto de hidropisia tecidular discreta, 
cujo mecanismo não se compreende bem. Enquanto os edemas 
francos maleolares cedem ao repouso, parecendo depender de 
causa meramente circulatória, quanto a esta suculência tecidular 
alguns lhe negam uma causalidade cardio-renal (MEULENGRACHT), 
outros atribuindo-o a causas toxicas que perturbem o metabolimo 
hídrico (NAEGELI), OU ainda comparando-o com o edema beribérico. 

As hemorragias são raríssimas na A. P., segundo a opinião 
da maioria dos autores. Antigamente descreviam-se casos de A. P. 
com síndrome hemorrágico que sucessivamente foram separados 
para constituírem entidades hemopoiéticas diferentes — síndromes 
aplásticos, purpúricos, aleucémicos e agranulocitários. Todavia em 
certos casos graves podem aparecer manchas cutâneas purpúricas, 
sob a forma de petéquias (obs. 6), em regra discretas. Num ou 
noutro caso aparecem algumas hemorragias ocasionais, sem signi
ficado especial — ora gengivas sangrando com certa facilidade 
(obs. 19) ou epistaxis,. ora leves hemorragias quer hemorroidárias 
(insignificantes nas obs. 6, 21, 25) ou menorrágicas moderadas 
(obs. 6 e 10—a primeira como consequência de proximidade meno-
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páusica). Vêr-se-há anátomo-patològicamente como são todavia 
frequentes as hemorragias punctiformes da espessura dos parênqui-
mas ou das superfícies serosas. A este tipo pertencem as hemor
ragias retinianas, descritas desde as primeiras investigações de 
BIERMER, e às quais se ligava uma importância quási patognomó-
nica, hoje um tanto abandonada, desde que se reconheceu que 
aparecem em algumas anemias graves como a cancerosa (NAEGELI) 
ou no decorrer de infecções com anemia intensa tal como a endo
cardite lenta (DOHERTY e TRUBEK), e doutras afecções como a leu
cemia e o escorbuto (LITTEN). Além disso não aparecem em todos 
os casos de A. P. (72 % segundo CABOT), e no mesmo doente só 
surgem em certos períodos, desvanecendo-se em alguns dias, o que 
reclama exames repetidos do fundo do olho. 

São manchas hemorrágicas elípticas e lineares mais frequen
temente, ou então arredondadas e em forma de chama, mais 
características quando se acompanham de área central clara, sur
gindo na zona periférica e fibrosa que envolve a entrada do nervo 
óptico, e dispondo-se em direcção paralela às fibras emergentes. 
A aparição repetida destas manchas pode ocasionar lesões ópticas 
com perturbações graves da visão. 

Ainda como sintomatologia geral se descrevem sintomas banais 
a todas as anemias graves, como estado vertiginoso frequente, 
podendo ocasionar lipotimias passageiras, obnubilações visuais e 
zumbidos, denotando uma irrigação imperfeita dos centros encefá
licos, consequências anemo-nervosas aparecendo apenas nos perío
dos de forte oligoemia. Cefaleias muito raras, geralmente só sensa
ção de cabeça pesada, com tonturas. 

Pele habitualmente seca e rugosa; cabelos lisos e secos, 
quebradiços, tornando-se precocemente grisalhos; unhas por vezes 
mal conformadas, com estrias e saliências, deformadas ou frágeis; 
calvície precoce em certos casos. Alopecia total do corpo no 
caso 11. 

Alguns autores referem ainda leves dores à pressão óssea, 
nomeadamente do esterno e ossos longos (tíbias e humeros) 
(ElCHHORST, CABOT, FERRATA). 

Digestivos 

A sintomatologia digestiva é com a anémica, a mais caracte
rística e constante na A. P. Maior ou menor, todos os casos se 
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acompanham de nítidas perturbações buco-gástro-entérícas, objec
tiva ou subjectivamente, ou por vezes quási apenas analiticamente. 

A anorexia é dos sintomas frisantes, dos que mais impressio
nam o doente, já pela intervenção precoce como pela pro
gressividade, constância e características especiais. Toma umas 
vezes a feição total, quási absoluta para qualquer alimento sólido 
(obs. 12 e 18—ingestão exclusiva de alimentos líquidos), outras 
vezes e mais frequentemente ecléctica, a anorexia para certos ali
mentos (elèctivamente para as carnes e gorduras—maioria das 
observações), ou ainda apetite reduzido (obs. 26), em raros casos 
conservado e até aumentado (obs. 25—aspecto bulímico). Embora 
possa preceder de muito tempo a aparição da anemia, por via de 
regra o apetite reduz-se à medida que a anemia progride. É habi
tual, àlêm da anorexia, a aversão pelos alimentos, repugnância que 
pode conduzir ao verdadeiro horror pelas refeições; o odor, a vista, 
o pensar nos alimentos irritam o doente, nauseam-o, provocam-lhe 
vómitos — é uma verdadeira fagifobia (obs. 12, 16, 24). 

A alimentação seguida pelos doentes com A. P., antes ou de
pois da intervenção da decadência anémica, se bem que não cons
tituindo propriamente um . sintoma, define, em face do que se 
conhece do regime alimentar actual, deficiências que é necessário 
investigar por interrogatório minucioso do doente. São em alguns 
casos modificações quantitativas do regime alimentar, sobretudo 
nas fases avançadas da afecção, em que a alimentação é muitas 
vezes manifestamente insuficiente sob o ponto de vista energético, 
pela anorexia invencível de certos doentes. Mas de importância 
muito maior são as dificiência qualitativas, anteriores e contempo
râneas em' relação à A. P., e sobre as quais investigações modernas 
apoiam uma parte da interpretação patogénica da doença, no du
plo sentido da insuficiência de proteínas animais e vitaminas (no
meadamente vitaminas B), na alimentação habitual do doente com 
A. P. (KOESSLER, MAURER & LouGHLiN, CASTLE e colaboradores, 
DAVIDSON, MIDDLETON & STIEHM, SINGER, BALFOUR, WILLS). É raro 
que o interrogatório-dos doentes no sentido de apurar o seu tipo 
alimentar, não forneça indicações nítidas sobre as dificiências a que 
se sujeitou desde muito tempo, intensificadas por via de regra após 
a intervenção dos fenómenos anemo-digestivos da A. P. Habitual
mente é o abuso do regime hidrocarbonado, com exclusão maior 
ou menor de proteínas animais, gorduras, frutas e vegetais (maio-
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ria das observações), num ou noutro caso excessos ou requintes 
de preparação culinária, uma única observação (21) mantendo um 
vegeterianismo quasi estricto, com exclusão de produtos animais. 

Da glossite já referi os sinais inflamatórios com que usual
mente se inicia, e sua importância como um dos sintomas precoces 
da A. P. Falta todavia referir as características que toma durante a 
evolução progressiva da afecção, que HUNTER descreveu com minú
cia precisa e perfeita, apontando não só a periodicidade das lesões 
inflamatórias, como a atrofia da mucosa e por vezes mesmo de 
toda a língua, factos confirmados sucessivamente pela maioria dos 
autores. Na verdade a glossite hunteriana evoluciona sob dois tipos 
diferentes — inflamatório ou atrófico — por via de regra este con
secutivo ao primeiro, mas podendo cada um evoluir também 
separadamente e sem que ao período inflamatório se siga neces
sariamente o segundo. O caracter de periodicidade é bem evidente 
nas lesões, inflamatórias. Qualquer das lesões descritas pode apa
recer em determinada altura, em regra acompanhando os sintomas 
iniciais da A. P., depois atenuar-se ou desaparecer por largos 
períodos, com fases de recrudescência sub-aguda e sensação de 
ardência, quási sempre coincidentes com crises intensas de pertur
bações gastro-entéricas (agravamento da anorexia, inaptência gás
trica e diarreia) (obs. 5, 24 etc.). Esta mesma periodicidade e, por 
outro lado a aparição por vezes fugaz e com ardência moderada, 
faz com que muitas vezes escape à observação, se não houver 
interesse em procurar, insistindo com o doente, numa observação 
e interrogatório sistemático, tão importante é a sua significação. 
Basta dizer que pouco prático na observação deste sintoma, até 
1930, nas 15 observações então arquivadas, só em 6 consegui 
notar com evidência a glossite (obs. 5, 6, 8, 11, 12 e 13); nos 
9 restantes se existia, passou despercebida, pois nem sequer 
houve exame nesse• sentido, e não voltei mais a ver os doentes; 
mas desde 1930, nas 11 observações acrescidas, são outros tantos 
casos com glossite de variada intensidade, umas vezes presente à 
data da observação, outras apenas referida 'no interrogatório, ou 
por evidência de atrofia lingual consecutiva a lesões inflamatórias 
anteriores. Foi precisamente o que aconteceu com HUNTER, que 
só depois de muitas observações, notando apenas em algumas a 
glossite, passou instintivamente a procurá-la, elaborando a partir 
da sua constância e caracter de tipo inflamatório, a base da sua 
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teoria hemolítica infecciosa, hoje abandonada, não completamente, 
mas apenas no seu sentido etiológico. Estas mesmas razões são o 
motivo porque antes de HUNTER passou como que ignorada, 
apenas referida como sintoma isolado e inexplicado, primeiro por 
BARCLAY em 1851, depois por MULLER em 1877 e seguidamente 
por LAACHE, EICHHORST, HALE WHITE, BRAMWELL. Ainda pela 
mesma razão é que alguns autores a negaram, tal como GRAWITZ. 

Quanto à glossite atrófica, duas variantes se podem oferecer, 
apenas diferenciadas pela intensidade do processo: ou apenas 
atrofia das papilas, a sua saliência tornando-se sucessivamente 
menor até que desaparece, dando à lingua — mucosa quasi total 
ou só algumas zonas esparsas (obs. 8, 17, 26) — o. aspecto liso, 
pálido e brilhante; ou então atrofia total da lingua (2/3 anteriores), 
não só atingindo todas as papilas filiformes e aniquilando-as total
mente, mas acompanhando-se de atrofia dos músculos linguais, 
observando-se então uma língua reduzida de volume, afilada, com
pletamente lisa e polida por toda a parte anterior — língua calva, 
smooth tongue — e acompanhada por vezes de sintomas de pro
jecção difícil, diminuição do sentido gustativo, trémulos ou con
tracções fibrilares (LEWIS, BIELSCHOWSKY & SIMON). Os casos 20 e 
24, sem denotarem tal intensidade atrófica, apresentavam contudo 
língua diminuída, parte anterior afilada e achatada, quási comple
tamente calva, no primeiro caso ainda com certa dificuldade nos 
movimentos de projecção. 

Esta glossite atrófica é apenas própria dos processos anémicos 
avançados, e intervêm quási sempre como consequência de várias 
crises de glossite sub-aguda, só em raros casos surgindo insidiosa
mente, com atrofia sem períodos inflamatórios (caso 26). Mas nem 
assim a glossite atrófica deixa de acompanhar-se de sensação de 
ardência (casos 20 e 24), em regra menos acentuada que no caso 
de existência de sinais inflamatórios. BIELSCHOWSKY e SIMON refe
rem contudo um tipo de glossodinia nestes casos, que atribuem a 
participação nervosa, parestésica. 

As alterações gengivo-dentárias foram já apontadas nos sinto
mas iniciais. Durante o período de estado da A. P. apenas se in
tensificam as lesões atróficas das gengivas, acompanhadas ou não 
de piorreia alvéolo-dentária. Aqui como na glossite, só raros casos 
as não apresentam, e nestes talvez só porque não se fez exame 
nesse sentido. 
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E' por vezes frequente a salivação abundante, contrastando 
com casos em que ha secura bucal, devendo ter por causa as crises 
inflamatórias a que é sujeita a boca (gengivites, glossites, periodon
tites, etc), provocando sialorreia pela congestão das glândulas bucais. 

Mau gosto e mau hálito são também sintomas colhidos muitas 
vezes, em relação quer com fenómenos fermentativos bucais ou em 
consequência de perturbações digestivas, gastro-entéricas. 

Uma vez mais me refiro aos fenómenos inflamatórios de que 
é sede a faringe, amígdalas, véu do paladar e esôfago, do mesmo 
tipo da glossite e do mesmo modo acompanhando-se de ardor ou 
pequena disfagia, ardência que pode em certos casos ser referida 
ao esôfago e estômago (casos 12, 16 e 23) e até às partes termi
nais do intestino (recto e anus), como ainda à mucosa nasal. 

Sintomas objectivos gástricos são nulos, quando muito doloro-
sidades vagas à palpação que em regra pouco podem significar, 
salvo que acompanhadas do competente exame radiológico ou 
então do estudo da secreção gástrica, mais importante. Límita-se 
pois o exame clínico quási apenas à colheita de sinais subjectivos, 
que pode ser nula ou quási, mesmo em casos de acentuada hipo-
pepsia ou aquilia. Mas em regra o doente refere sintomas que 
definem alterações gástricas. São em especial, além da anorexia já 
apontada e nomeadamente o seu caracter de aversão nauseosa 
pelas carnes e gorduras, o enfarte digestivo, as náuseas, as flatulên
cias, o ardor gástrico (por vezes falsa azia; caso 16: acloridria e 
ausência de ácidos anormais de fermentação, evacuação gástrica 
apressada com hiperquinésia aos raios X, por outro lado glossite e 
ardência estendendo-se desde a língua até ao esôfago — e estô
mago?), pequenas dores durante os actos digestivos, vómitos 
pouco frequentes na maioria dos casos, mucosos e matutinos, ali
mentares ou biliosos, mas noutros casos intensos, repetidos e por 
vezes mesmo com caracter de incoercibilidade (casos 6, 15 e um 
pouco menos o 10 e 19). Todos estes sintomas gástricos evolucio
nam em determinados casos por crises de agravamento periódico, 
aparentemente sem causa apreciável, ou mantêm-se noutros tão 
reduzidos que mal reclamam a atenção quer do doente como do 
médico. Mas excedendo em valor todos estes sinais e até como 
sintoma digestivo de maior importância na patologia digestiva da 
A. P., está a acloridria ou aquilia gástrica, a. que me referirei mais 
pormenorisadamente na semiologia analítica. 
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Sob o ponto de vista intestinal, sintomatologia objectiva igual
mente redusida, a inspecção revelando muitas vezes um ventre 
levemente timpanisado, a palpação abdominal fornecendo sensibi
lidade variável do jejuno-ileon ou dos cólones, alguns gargolejos 
nomeadamente cecais e do colon ascendente. Os doentes quei-
xam-se em alguns casos de crises de borborismos, raras dores 
atribuídas em regra a qualquer dos segmentos eólicos. Domina 
neste sentido um único sinal importante—a diarreia. È quási 
constante em todos os casos. A obstipação no sentido verdadeiro sob 
que se exprime, de defecação irregular com dias de intervalos, 
constituída por fezes moldadas e deshidratadas, ligadas ou em 
cíbalas, são extremamente raras (CHEVALIER, LEMAIRE e LAMBIN), 
pelo menos em período anémico. Eu nunca a consegui notar. 
Há contudo em certos casos (obs. 19, 25) certo atrazo nas dejecções, 
mas as fezes são sempre moles, pastosas ou semi-moldadas, e por 
via de regra mais que uma evacuação diária, embora pequena. 
Pelo contrário a diarreia é muito frequente, intervindo precoce
mente como já foi dito e até antecedendo muitas vezes o apareci
mento da anemia (obs. 2, 5, 11, 14, 18, etc.), em certos casos pre-
cedendo-a de alguns anos (obs. 5, 16). Difere contudo muito nas 
suas características. Ora pequena, uma dejecção mole ou líquida 
por dia (obs. 21), frequentemente de 2-4 dejecções pastosas ou 
muco-aquosas, e até mesmo certos* casos com períodos de evacua
ções líquidas profusas, quási incoercíveis (obs. 5, 15, 16 e 18), 
por vezes acompanhando-se de puxos, tenesmos e muco sanguino
lento, sinais de irritação ano-rectal. Em certos casos aparece sem 
horário fixo, irregularmente, noutros com características regulares, 
matutinas, post-prandiais. Evoluciona desigualmente, ora em crises 
de exacerbação diarreica, ora mantendo uma regularidade inalterá
vel, o que admira especialmente relacionando a sua existência 
desigual com a frequência da aquilia. Quanto às alterações analíti-
cas fecais, serão referidas no capítulo da sintomatologia laboratorial. 

Cardio-circulatórios 

A sintomatologia cardio-circulatória, frequente e importante na 
A. P. como em todas as A. graves, se bem que não específica, só 
aparece desde que a anemia se estabelece, seguindo-a por via de 
regra nas suas modificações, sempre crescente à medida que a 
anemia de moderada, se torna acentuada ou extrema.-
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Dos sintomas mais constantemente referidos, e o que sem 
dúvida ocupa o primeiro lugar na sintomatologia cardio-dinâmica, 
é a dispneia. Aparece com relativa precocidade desde que a ane
mia se estabelece, mas apenas notória com os esforços. Pelo 
contrário é continua na fase avançada da doença e pouco se 
modifica com o repouso. Não há verdadeira dificuldade no jogo 
das expansões respiratórias, já que não há sintomas respiratórios 
na A. P., mas apenas polipneia superficial, mais profunda e apres
sada com os esforços. Está relacionada com dois factores — ané-
mico e cardíaco — talvez em especial com o primeiro, pela dimi
nuição sucessiva da capacidade hematósica sanguínea em vista da 
hipoglobulia e concomitante hemoglobinopenia. Passa muitas 
vezes despercebida ao doente, especialmente atendendo ao predo
mínio da astenia, que obrigando-o ao repouso, torna menos impe
rativa a necessidade da hematose, e pela taquipneia quási insen
sível consegue um equilíbrio nas trocas oxigenadas, que investigações 
de alguns autores mostram fazer-se em quantidades praticamente 
normais. 

O coração não apresenta sintomas durante a fase primeira da 
afecção, excluindo pequena subjectividade cardíaca, como palpita
ções e pequenos sinais de deficiências cilculatórias, tonturas. Só 
no período de gravidade anémica se denunciam perturbações de 
certa intensidade, quer cardíacas como circulatórias. Então o cora
ção pode aparecer dilatado em todos os seus diâmetros e cavida
des, sobretudo cavidades ventriculares, tal como KNORR demonstrou 
pela percussão e ortodiagrama cardíacos, e como se provou muitas 
vezes à autópsia, nomeadamente com o estudo de CABOT. Do mes
mo modo é frequente o aparecimento de sopros cardíacos, por via 
de regra sistólicos nos focos da ponta — pulmonar e mais frequen
temente mitral (obs. 5, 20) — mas podendo também produzir-se na 
base, muito raras vezes diastólicos. São geralmente sopros suaves, 
instáveis, sem propagação nítida, emfim com as características de 
sopros funcionais, se bem que em alguns casos possam ser tão 
acentuados que semelhem em absoluto um sopro orgânico, e deste 
modo só a remissão consegue demonstrar o caracter anorgânico pela 
sua desaparição, ou como antigamente se provou muitas vezes, 
pela ausência à autópsia de qualquer lesão valvular. Podem atri-
buir-se à intervenção de um conjunto de factores, como são de um 
lado a dilatação cardíaca com consecutivo alargamento orificiaí, a 
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fluidez sanguínea condicionando aumento de velocidade da torrente 
circulatória, elasticidade das paredes circulatórias de reacção mais 
franca pela diminuição da massa sanguínea total. Excluindo os 
sopros anémicos, os ruídos cardíacos não são modificados noutros 
sentidos. Os electrocardiogramas na mão de REID, não denuncia
ram anormalidades especiais. 

O pulso é habitualmente taquicardico, rápido, mole e depressí-
vel. As tensões arteriais em regra sem grandes alterações numa 
grande maioria dos casos, embora com tendência para serem bai
xas (obs. 7, 9, 20, 25, 26). Só em casos graves se notam tensões 
extremamente baixas, como CABOT refere, e tal como no caso 15, em 
que o PACHON não era sensível às oscilações arteriais. Noutros 
casos pelo contrário há hipertensão mais ou menos acentuada quer 
à data do 1.° exame (obs. 13, 16 e 18) quer posteriormente, com a 
remissão terapêutica (obs. 20 e 26) ; é de notar que nestes casos 
não se poderá afirmar que não seja uma coincidência, a hiperten
são sendo tão frequente em indivíduos de idade um tanto avançada, 
sujeitos ainda a causas tóxicas variadas como os doentes com A. P. 
É todavia notável a tendência para a conservação mais ou menos 
normal da pressão arterial nestes doentes, já que se conhecem as 
condições caquectisantes desta afecção, e sobretudo a diminuição 
da massa sanguínea total. Talvez a explicação do facto esteja no 
aumento muito exagerado da resistência capilar, tal como parece 
demonstrar-se pelas investigações capilaroscópicas feitas na A. P. 
por HISINGER e por BREMER, mostrando não só a aceleração da cor
rente circulatória capilar como ainda o seu estreitamento tão exage
rado que na maioria dos casos é preciso procurar bem no campo 

- de observação para se verem apenas raros capilares (2 ou 3 ansas). 
Certos autores referem ainda a frequência com que aparecem 

pulsações arteriais exageradas nas carótidas (CABOT, EDWARDS) ou 
dansa similar das jugulares (BARD, CHEVALIER), nomeadamente com 
o doente deitado, umas e outras podendo acompanhar-se de sopros 
vasculares contínuos com reforço sistóiico, frequente também nas 
femurais. 

Quanto aos edemas e perturbações anemo-nervosas já foram 
referidas nos sintomas gerais. 

Mervosos 

Qs sintomas nervosos da A. P., excluindo os banais sintomas 
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anemo-nervosos por defeito de irrigação circulatória (vertigens, 
obnubilações, zumbidos, etc.), são de uma importância enorme na 
patologia da afecção, não tanto porque derivem da mesma causa, 
pois a tendência actual é contrária a este conceito (SALUS e 
REIMANN, WOHLWILL), nem tão pouco porque sejam específicos da 
A. P., pois se sabe já quási desde o início da sua individualisação 
que se manifestam no decurso de doenças variadas ou até primitiva
mente sem causa aparente (NÕNNE, RUSSELL, BATTEN e COLLIER) 
mas pela frequência com que aparecem (CURSCHMANN aponta-os 
em 90 % , WOLTMAN em 80-90 %,, WEIL e SÉE, 80 % ) . 

São sintomas denotativos de três ordens de síndromes — per
turbações medulares, as mais importantes pela sua modalidade 
lesionai já quási perfeitamente conhecida, pela sua frequência, 
perturbações psíquicas e um síndrome bastante raro, polinevrí-
tiço. 

As alterações medulares passaram completamente desperce
bidas aos primeiros investigadores da A. P. Em 1884 LEICHTENS-
TERN publica 2 casos de A. grave de tipo pernicioso, associadas a 
fenómenos nervosos que classifica como tabéticos, sem contudo 
prever as relações de simpatia mórbida entre os dois síndromes, 
anémico e nervoso. Até que em 1887 LICHTHEIM descreve mais 3 
casos em que diferencia as lesões medulares das tabéticas, quer 
pelas alterações encontradas à autópsia de 2 dos casos (lesões em 
foco, não sistematisadas), mas ainda pela evolução rápida da afec
ção, desenvolvendo-se a par de A. P., associação que reputa desde 
logo como não sendo mera coincidência, mais possível consequên
cia da anemia. Desde então numerosas publicações aparecem, a 
partir de alguns anos depois (1892) especialmente na Alemanha 
(MINNICH, NOORDEN, NONNE, EISENLOHR, ARNING, ROTTMANN, TEI-
CHMULLER, BÕDEKER & JULIUSBERGER, Voss), Inglaterra (BOWMAN, 
TAYLOR, WILLIAMSON, RUSSEL, BATTEN & COLLIER) e Estados-Unidos 
(PUTNAM & TAYLOR, BURR, DANA, LLOYS) mas ainda em França com 
LENOBLE, DÉJERINE e THOMAS, na Suécia com PETRÉN e LEUNMALM 
e BASTIANELLI na Itália. 

Até aqui ainda existia a limitação dos estudos ao campo dos 
neurologistas e anátomo-patologistas, que muito embora persis
tindo, começou egualmente a entrar no campo da medicina geral 
e dos hematologistas, sobretudo depois que SCHAUMANN, NAEOELI, 
LICHTY, WOLTMAN e CADWALADER chamaram a atenção para os sin-
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tomas nervosos precoces da A. P. e para a frequência das manifes
tações medulares nesta doença. 

É difícil apontar resumidamente, numa síntese esquemática, 
os diferentes sintomas porque se apresenta a afecção medular na 
A. P., pois são extremamente variados, não só na sua intensidade 
como variabilidade e extensão, mas quanto se refere ao momento 
da sua aparição em relação à A. P. (iniciais, período de estado, 
tardios, ou mesmo só depois da remissão anémica), mas ainda pela 
sua marcha evolutiva (brusca ou fruste, rápida ou lenta). 

Tornar-se-há todavia mais simples, se esboçar num rápido 
resumo a topografia das lesões medulares e suas variedades. 

As lesões medulares são constituídas por pequenos focos dis
seminados, sede de degenerescências e só posteriormente esclerose 
por via de regra limitada, não sistematizadas, ocupando com uma 
regularidade notável a substância branca dos cordões posteriores 
e laterais da medula, e distribuídas nomeadamente pela medula 
dorsal, prolongando-se para a parte inferior da medula cervical e 
superior da lombar. A evolução destes focos de degenerescência 
acompanham-se de alterações mais ou menos intensas das fibras 
nervosas, quer da bainha de mielina como do cilindreixo, e secun
dariamente degenerescência ascendente e descendente destas tim
bras; e ainda em grau habitualmente limitado, de alterações ulte
riores das raizes e gânglios raquidianos, e substância cinzenta 
medular. 

Deste modo, pelo número e extensão dos focos, pela sua loca
lização e congeminação, evolução progressiva lenta ou rápida, 
esclerose variável, destruição de maior ou menor número de fibras, 
distinguem-se sobretudo dois síndromes — posterior (síndrome das 
fibras radiculares longas do cordão posterior de DÉJ-ERINE, M.me 

DÉJERINE, MOUZON, JUMENTIÉ, ANDRÉ THOMAS) e lateral (MATHIEU, 
HENNEBERG) — ou formas mixtas de predomínio variável e também 
muitíssimo mais frequentes — lateroposterior e posterolateral (sín
drome de LICHTHEIM). 

Assim esboçados os síndromes, já se torna fácil compreender 
não só a sintomatologia, mas ainda a sua intensidade e variabi
lidade. Os sintomas dos vários síndromes podem ser resumidos 
(Dr. CERQUEIRA GOMES): 

Síndrome posterior (fenómenos sensitivos ou atáxo-sensitivos) 
— nomeadamente diminuição ou abolição da sensibilidade óssea 

13 
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e dolorosa profunda, diminuição ou abolição dos reflexos tendi-
nosos, incoordenação atáxica, em regra pequenas alterações da 
sensibilidade táctil. 

Síndrome lateral (fenómenos motores, córtico-piramidais)— 
Paresia ou paralisia, com exagero dos reflexos tendinosos, contrac-
turas, clonus, Babinski. 

Nos síndromes postero-laterais, um mixto de perturbações sen
sitivas, atáxicas e motoras, por via de regra seguindo uma evolu
ção progressivamente espasmódica paralítica, com moderadas per
turbações atáxicas e subjectividade acentuada, passando no período 
terminal a paralisia flácida com areflexia, anestesia, atrofias mus
culares, perturbações tróficas e paralisias esfincterianas. 

Em todos estes síndromes, predomínio de sintomas nos mem
bros inferiores, em relação com a sede dorso-cervical das lesões 
medulares. 

Um facto interessante nos casos aqui arquivados é a pobrêsa 
relativa em sintomatologia medular, pelo menos evidente ou pro
gressiva. 

Limita-se na maioria dos casos a perturbações discretas — 
disestesias, criestesias, acroparestesias (3, 5, 8, 11, 16, 18, 20, 21, 
23, 24, 25, 26). 

Além destes fenómenos, outros um pouco mais acentuados, 
mas evoluindo também discretamente (só a insistência no exame 
subjectivo e objectivo os revelou): 

Dores musculares (expontâneas ou à palpação), maiores nos 
membros inferiores e durante a marcha, às vezes esboçando a clau
dicação intermitente (obs. 8, 18, 20, 23, 24, 25). Diminuição dos 
reflexos rotulianos ou aquilianos (obs. 11, 20, 23, 25), abolição ou 
quási (só no caso 5), exagero moderado (obs. 16 e 24). Paresia dos 
membros inferiores (obs. 20 e 21). Marcha levemente espasmódica 
no caso 24. Marcha moderadamente atáxica no caso 5, esboçada 
no 25. Anestesia óssea irregular só no caso 23. 

Portanto: sintomas ataxo-sensitivos em predomínio, mas muito 
leves; um pouco mais evidentes nos casos 20 e 21 ; esboçada inter
venção piramidal associada nas obs. 16 e 24. 

As perturbações psíquicas, menos frequentes e mais ligeiras 
que as perturbações medulares, tem sido menos referidas na litera-
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tura, contudo já notadas pelo próprio ADDISON, e só mais tarde 
apontadas por MCALPINE, UNGLEY, MEULENGRACHT, SCHAUMANN & 
SALTZMAN, NEUMANN, BONANNO, SIEMERLING, e alterações histológi
cas cerebrais estudadas por HENNEBERG, WEINMANN, BERTRAND & 
FERRARO, DRAGANESCO, WOHLWILL. 

Na grande maioria dos casos, a mentalidade dos doentes com 
A. P. é reduzida, um tanto anormal (SIEMERLING), mas possivel
mente em consequência da vitalidade diminuída em que os lança 
a astenia e anemia e fenómenos tóxicos que acompanham a A. P. 
Nalguns casos os fenómenos mentais são um pouco mais acentua
dos, mentalidade pobre (obs. 26 — alcoolismo), franca depressão 
tranquila, neurasteniforme, acompanhada ou não de insónias e 
amnésias (obs. 13, 14, 16 e 24), outras vezes excitação psíquica 
anormal em crises moderadas (obs. 9, 12 e 23), com alucinações 
auditivas (obs. 9) ou visuais, excitação levemente maníaca (obs. 25). 
Mas podem ser mais acentuados, episódicos ou evoluindo cronica
mente—delírios maníacos, megalomania, ideias de perseguição, 
perturbações da consciência. 

Ainda nos casos de acentuação anémica grave, aparecem 
formas de psicose, provavelmente ligadas com a evolução ca-
quética da anemia — sonolência, torpor e indiferença psico-men-
tal (obs. 5, 6 e 19) ou então psicose verdadeira terminal 
(SCHRODER) como no caso 15, delírio terminal agudo com negati
vismo feroz. 

Como perturbações sensoriais são referidas na literatura : 
Perturbações visuais — obnubilações, ambliopia, hemorragias 

retinianas já referidas, a retinite anémica (AUBERTIN, BAILLART & 
PRÉLAT) OU atrofia do nervo óptico (DEREUX), podendo acompanhar 
a degenerescência combinada da medula e por vezes independente 
de hemorragias petequiais. 

Auditivas — além das perturbações anémicas, zumbidos, audi
ção dos ruídos cardíacos (obs. 14), pode existir surdez, às vezes 
ligada com hemorragias do ouvido interno. 

Abolição em certos casos do sentido gustativo ou até olfactivo 
(lesões atróficas das mucosas, glossite), em regra não melhorando 
com as remissões da anemia (DAVIDSON e GULLAND). 

Diminuição do sentido genésico (obs, 9 e 23), embora com 
anemia de intensidade não exagerada. 
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Por fim, quanto à degenerescência dos neurones periféricos na 
A. P., a sua constatação pelo menos anatómica é considerada rara 
por um grande número de autores (NONNE, em especial), embora 
WOLTMAN tenha referido polinevrites em 4,9 °/0 dos seus 150 casos 
de A. P. estudados na Mayo Clinic. Os casos da literatura são es
cassos pelo menos sob o ponto de vista anátomo-patológico (LEPI-
N E — 1 . ° caso em 1885) (NOORDEN, EISENLOHR, MEDEA, MATHIEU). ' 
O diagnóstico clínico é em regra delicado pela confusão com o 
síndrome posterior da degenerescência medular. Todavia alguns 
autores (MCALPINE, WEIL & SEÉ, MORAWITZ, WOLTMAN) atribuem 
as manifestações dolorosas musculares, a polinevrites de intensidade 
lesionai moderada e com possibilidade de remissão, tornando infiel a 
pesquiza histo-patológica (obs. 18, 20, 21 e 25). 

Sintomatologia variada (de outros sistemas) 

Excluindo a sintomatologia geral, digestiva, cardio-circulatória 
e nervosa, falta-me apenas indicar alguns dados semeiológicos no 
domínio de outros órgãos ou aparelhos. 

Sob o ponto de vista hemopoiético, aparte a palidês, mode
rada sub-ictericia em muitos casos, dores vagas à pressão óssea 
que tanto podem significar alterações da sensibilidade profunda,, 
como estar em relação com as lesões ósteo-medulares, a sintoma
tologia é apagada, e só o exame hematológico pode fornecer dados 
que diagnostiquem a A. P.. Fígado quási sempre sensivelmente 
normal à palpação e percussão, ou quando muito levemente redu
zido (obs. 3, 4, 10, 14), ou aumentado (obs. 6, 7, 15, 19) e neste 
caso habitualmente com moderada sensibilidade à pressão. O baço 
é na maioria dos casos normal segundo a opinião de diferentes 
autores, podendo contudo estar aumentado (CHEVALIER, FIESSINGER, 
AUBERTIN), sem que chegue a ser perceptível pela palpação. Neste 
sentido os casos aqui arquivados são duma referência absolutamente 
negativa, mesmo no caso 6 em que a coexistência além da A. P., 
de fenómenos gastro-entero-hepáticos infecciosos e de sezonismo 
de forma terçã, duas causas de per si podendo provocar pelo menos 
congestão do baço, a percussão esplénica revelou uma área nor
mal. Abstraio, evidentemente, neste sentido, os casos de A. P. de 
forma esplenomegálica a que alguns autores se tem referido 
(FIESSINGER, GREPPI), pois se trata apenas duma variedade clí
nica, mixta de^ sintomatologia de A. P. e icterícia de tipo hemolí-
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tico, que será discutida no capítulo das formas clínicas da A. P. 
• • Os gânglios linfáticos não acusam geralmente modificações 

algumas, e nos casos em que existem pequenas hipertrofias gan

glionares localisadas, apenas se podem tomar à conta de coinci

dência (poliadenias inguinais limitadas nos casos 23 e 26). 
Mais importante, mas do domínio semeiológico especial, onde 

me referirei a elas mais pormenorisadamente, são as punções que 
se podem realizar em algumas sedes hemopoiéticas, pequenas bió

psias praticadas no sentido de esclarecer o tipo reaccional eritro

poiético, no caso de dúvidas sobre os dados fornecidos pelo exame 
hematológico. São as punções da medula óssea realisadas por 
numerosos autores (PEABODY, ZADEK, ESCUDERO & VALERA, METTIER 
& MINOT, INTROZZI, FONTANA, GUGLIELMO, WEINER & KAZNELSON, etc.) 
nomeadamente ao nível do manúbrio esternal ou costelas, focos de 
medula esponjosa onde mais frequentemente se notam as transfor

mações mègaloblásticas, e além disso facilmente acessíveis, e sem 
dificuldades técnicas. São ainda as punções esplénicas aconselhadas 
por GREPPI, VILLA, em especial nas formas de A. P. esplenomegálicas. 

A sintomatologia pulmonar é nula na A. P. Algumas afecções 
respiratórias que num ou noutro caso podem aparecer ou são me

ras coincidências (bronquite asmática do caso 11) ou complicações 
(broncopneumonia mortal da obs. 7, edema pulmonar aguda mor

tal do caso 18). A dispneia não tem habitualmente relação com o 
funcionamento pulmonar. 

Sintomatologia urinária egualmente nula, aparte os dados for
necidos pela uroanálise, ou então complicações infecciosas (em 
regra colibacilares — SCHILLING, BASCH, WILKINSON) e outras (nefri
tes — LABBÉ). ■ 

Genitalmente, pequenos sinais de perturbações de tipo ovárico 
ora menorrágicas (obs. 6), mas mais frequentemente amenorreicas 
(obs. 10). Por vezes no homem, diminuição da função genésica 
(obs. 9 e 23) de possível origem neurogénea. 

Alguns autores tem chamado a atenção para as funções endó

crinas e dados semióticos clínicos com que podem manifestarse 
no decorrer da A. P., quer atribuindolhe uma importância consti

tucional para o desenvolvimento da afecção (SCHAUMANN, NAEGELI) 
ou encarandoa como uma associação casual ou etiológica (WILKIN

SON, MEULENGRACHT, PAPPENHEIM, STEPHAN). As referências são 
sobretudo para as suprarenais e tiróides. 
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STEPHAN pensa ria possibilidade de relação causal entre altera^ 
ções suprarenais e a A. P., atribuindo-lhe a astenia e adinamia, 
taquicardia e hipotensão, frequente escurecimento da pele e outras 
particularidades sanguíneas (hipocoagulabilidade, hipoglicemia). 
Entre as manifestações atribuídas às funções tiróideias está, além 
das características da pele e faneras epidérmicas (unhas, cabelos), 
o metabolismo basal em certos casos levemente aumentado (MEU-
LENGRACHT, SUZMAN), mas ainda o aparecimento de alguns casos de 
A. P. associados indiscutivelmente com doenças tiróideias, quer de 
hipertiroidismo (REINHOLD, MEULENGRACHT, WILKINSON) como de 
mixedema cedendo à tiroidina (MEANS, LERMAN & CASTLE, MEULEN
GRACHT, GIFFIN & BOWLER). NOS meus casos, apenas a doente da 
obs. 8 tinha uma franca exoftalmia sem tumefacção da tiróide. Os 
casos com escurecimento da pele, de tom bronzeado, já foram 
apontados na sintomatologia geral. 



S i n t o m a t o l o g i a ana l í t i ca 

É importantíssima na A. P. a semeiologia laboratorial, e sem 
ela a observação clínica não pode afirmar com segurança a exis
tência da afecção. Em todos os períodos da doença é possível 
pelos sintomas analíticos marcar a posição das deficiências hemato
lógicas, gástricas ou outras, que só a clínica de per si seria impo
tente para prever ou estabelecer na sua justa medida. Se muitas 
vezes o clínico, em face dum caso em pleno período de estado, 
com todo o seu cortejo sintomático, pode quási seguramente es
tabelecer um diagnóstico e iniciar uma terapêutica eficaz, não fica 
todavia com elementos de apreciação com que mais tarde, em face 
duma recaída ou complicação, avalie a marcha precisa, evolutiva. A 
extraordinária melhoria no campo da terapêutica da A. P. veio 
obrigar também não só a um dignóstico mais preciso, mas ainda 
a uma estreita vigilância do doente com o fim de o manter sem
pre na máxima remissão. E hoje o desenvolvimento de toda a 
semiótica laboratorial torna possível obter muitos dados seguros 
(ainda não todos, infelizmente) com que auxiliar a tarefa do médico 
na diagnose e prognose, evolução e terapêutica da A. P. 

A sintomatologia analítica abrange campos diversos, tais como 
o sanguíneo — entre todos o primordial—, como o digestivo 
(estudo do conteúdo gástrico e duodenal, coprológico), urinário, 
metabólico. 

Ainda no mesmo nexo de semiologia especialisada se pode 
incluir neste capítulo alguns dados sobre a radiologia aplicada ao 
estudo gastro-intestinal da A. P. 
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Hematologia 

É sobre o síndrome hematológico que assenta o diagnóstico da 
A. P., .pois é nas alterações do sangue e dos órgãos hemopoiéticos 
que reside a principal, a dominante característica da doença — a 
anemia, com megaloblastose de tendência sistemática, asseme-
lhando-se no tipo de eritropoiese ao que intervém normalmente, 
apenas durante uma curta fase embrionária. 

Sangue total e soro 
A massa total do sangue está diminuída cerca de 25 °/0 nos 

casos de anemia franca, constatação há muito suspeitada pelos 
métodos directos, imperfeitos (HALDANE e SMITH, MORAWITZ & 
SIEBECK), à autopsia (NAEQELI), mas confirmada pelos processos 
indirectos actuais, entre eles a injecção de corantes (vermelho 
congo) (GREPPI, VOLTA, STARK & SONNENFELD). Esta diminuição da 
massa total está sobretudo relacionada com a baixa de glóbulos, 
pois há sempre uma hiperplasmia relativa, como de resto em todos 
os processos anémicos de certa intensidade (obs. 24 — volume 
plasmático 84,59 % , obs. 26 —V. P. = 70,8 %,, quando o normal 
para o método hematocrítico usado, varia entre 48-58 para WIN-
TROBE, confirmado por VAUGHAN). De resto a massa total sanguínea 
só decresce à medida que se estabelece e acentua a anemia, de 
modo que é normal no período inicial (ZADEK) e nas remissões 
(SEYDERHELM) O mesmo acontecendo ao volume plasmático que 
desce pelo aumento sucessivo da massa globular (obs. 26 — V. P. 
de 70,8 °/o passa para 58,4 % respectivamente com 2,437 e 4,032 
milhões de gl. r.). 

A coagulação do sangue, quer pela prova de MILLIAN, OU coa
gulação em massa num tubo, é habitualmente normal, por vezes 
até rápida (obs. 5 e 23), raras vezes lenta (obs. 16). 

O tempo de sangria pela prova de DUKE, encontrei-o quási 
sempre normal, contudo nalguns casos é alongado em limites 
estreitos (obs. 8, 16 e 23 = 8', 6' e 5' respectivamente). NAEQELI 
refere todavia um tempo de sangria em regra prolongado, espe
cialmente nos casos avançados. 

O coágulo apresenta quási invariavelmente uma retractibili-
dade normal, quando não exagerada e começando por vezes em 
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menos de meia hora, limitando-se neste caso a um coágulo redu
zido acumulado no fundo do tubo (obs. 5, 7, 10 e 12). Tal é a 
opinião de grande número de autores; HAYEM reputa todavia a 
irretractibilidade do coágulo como muito frequente, até habitual. 
Apenas encontrei um caso com irretractibilidade (obs. 8) que asso-
ciadamente apresentava um tempo de sangria alongado (8') e sinal 
de RUMPFEL-LEEDE levemente positivo, sem outros sintomas de dis-
crasias hemogénicas, salvo plaquetopenia (103.300 — 66.700), con
tudo menos acentuada que em outros casos com retractibilidade 
normal. 

A sedimentação globular é por via de regra aumentada, 
segundo BLUMENTHAL, que atribue o seu exagero não só a altera
ções de ordem físico-química do sangue na A. P. (baixa de tensão 
superficial, hipolipemia) mas ainda ao peso maior dos glóbulos 
(macrocitose). Em muitos casos se observa de facto a formação de 
uma camada por vezes muito exagerada de coagulação plasmática, 
quando se colhe sangue para um tubo, o que não pode atribuir-se 
à diminuição do tempo de coagulação, pois é quási sempre nor
mal (obs. 7, 10, 18, 20, 26), coena que pode ser enorme, chegando 
a atingir 2/3 da altura do sangue no tubo (obs. 16). 

A resistência globular (sangue total ou desplasmatisado) é sem
pre normal, distinguindo a A. P. das A. hemolíticas do tipo da 
icterícia hemolítica. Porém em raros casos (GREPPI, FIESSINOER & 
CASTERAN) ao síndrome espleno-hemolítico pode juntar-se uma 
anemia perniciosiforme (variedade esplenomegálica da A. P.) e 
então com uma pequena diminuição da resistência globular, que 
torna delicada a diagnose diferencial. 

A viscosidade sanguínea diminue na A. P. paralelamente ao 
progresso da anemia, tal como em qualquer outra A. grave, numa 
diminuição embora relativamente menor, pela presença da megalo-
citose. 

A presença de hemolisinas no soro nunca foi provada de 
modo categórico (ROTH, HIRSCHFELD). WEISSENBACH dedicou-se a 
este estudo, apenas notando variabilidade de antihemolisinas, o que 
de resto o próprio autor encontrou noutras anemias. 

Mas sem dúvida o facto sanguíneo primordial, excluindo evi
dentemente os dados semiológicos fornecidos pelos elementos figu
rados, é a constância com que aparece no soro da A. P., durante 
o período de estado, a hiperbilirubinemia, dando-lhe uma côr ama-
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relo dourada característica (NAEGELI). Sobre este pigmento nume
rosas controvérsias se têm estabelecido quanto à sua significação e 
constituição. VAN DEN BERGH com a sua reacção diazóica (tipo 
EHRLICH-PRÕSCHER) conseguiu diferençar as hiperbilirubinemias, entre 
as de retensão e as de origem hemolítica, as primeiras dando uma 
reacção directa rápida positiva,'as segundas dando exclusivamente 
uma reacção retardada. Isto fez supor que se tratava de com
postos bilirubínicos diferentes, quando a diferença parece residir 
apenas no estado físico — a bilirubina dos processos hemolíticos 
estando em estado de adsorção com as proteínas séricas (THAN-
NHAUSER & ANDERSEN, WALTMANN & JOST). Contudo alguns autores 
supõem que na A. P., a côr amarelo-ouro não seja apenas de bili
rubina adsorvida, mas de associação com hematina (SCHOTTMULLER, 
BINGOLD, FISHBERG, BROUN, ARNÊS, WARREN & PEABODY) e ainda 
com xantorubina, de possível natureza lipocrómica (ENDERLEN, 
THANNHAUSER & ZENKE). 

Seja como fôr, na A. P. a reacção qualitativa de VAN DEN 
BERGH tem uma importância enorme, pois demonstra, pela positivi
dade retardada, uma colemia de significado hemolítico (FIESSINGER 
& WALTER). É assim um dado precioso que deveria realisar-se em 
todas as anemias suspeitas de A. P., já que excluindo a anemia 
por icterícia hemolítica, teria um valor diagnóstico quási seguro na 
maioria dos casos, se a hemocitologia não fornecesse elementos 
que são hoje o critério diagnóstico máximo da A. P. 

Mas o interesse da hiperbilirubinemia no soro da A. P. não 
reside apenas na sua modalidade qualitativa que só a reacção di
recta de BERGH pode definir. É importante saber da sua quantidade 
já não tanto pelo valor diagnóstico, mas sob o ponto de vista evo
lutivo. Os métodos mais usados são, entre os indirectos, o de HER-
ZFELD (NAEGELI), a reacção indirecta de VAN DEN BERGH, entre os 
directos muito mais simples e rápidos, a determinação do icterus 
index de BERNHEIM (MILLROY, MURPHY, MEULENGRACHT) OU do índice 
biliar plasmático de HENRY WALTER. 

O valor da hiperbilirubinemia na A. P. pode chegar a atingir 
até 6 vezes a percentagem normal sanguínea (1/200.000 ou 0,5 mi
ligramas, ou 1 unidade VAN DEN BERGH). Aparece como sintoma 
precoce (caso 16 e 17), mas não inicial, pois quando a anemia é 
mínima (início ou mais vulgarmente remissão até ao normal) a 
percentagem bilirubinémiça não excede os limites considerados 
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noímaís. É a prova, para NAEGËLI, de que a hiperhemolise não é 
senão um factor secundário na origem de A. P. Aumenta com o 
progresso da anemia, mas não de modo perfeitamente proporcio
nal, considerando os casos em globo ; às crises de desglobulisação 
intensa, corresponde no entanto sempre um exagero de coloração 
amarela do soro (AUBERTIN) (com urobilinúria e excesso de urobili-
nogénio fecal) ; as recaídas graves da obs. 5 mostram com clarêsa 
estas discrasias hemolíticas. Certos casos contudo, não se acompa
nham senão de hiperbilirubinemia pouco apreciável (obs. 18 e 26), 
ou no caso 25 nula (obs. precoce). A sua diminuição com a re
missão é de regra (MINOT, MURPHY & COHN, NAEGELI, ZADEK, etc.), 
mas o decréscimo com o progresso da anemia é considerado como 
de mau prognóstico, talvez em relação com aplasticidade medular 
( D A V I D S O N & G U L L A N D ) . 

O conhecimento das variações da hiperbilirubinemia na A. P. 
é pois de valiosas indicações, sobretudo aliadas aos elementos do 
exame hemocitológico. 

Num sentido completamente diferente, mas muito curiosas, são 
as experiências de DAVID MACHT sobre o fenómeno fitotóxico dos 
soros humanos e nomeadamente dos soros de doentes com A. P. 
É o poder que têm os soros humanos e animais, de impedir até 
certo ponto o valor normal do desenvolvimento germinativo das 
sementes de certas plantas, entre todas em especial do lapinas 
albas, a mais usada pelo crescimento regular em condições sem
pre iguais, o que faz desta planta um padrão neste género de in
vestigações. Mas emquanto os soros normais ou de numerosas 
afecções apenas atrazam de 1/4, os soros derivados de anémicos 
perniciosos impedem cerca de 1/2 o poder de germinação do lapi
nas albas. Estas investigações de MACHT, foram confirmadas por 
GOLDHAMER, ADLER, REINMANN & SlNEK, TSCHERKES & GOLDSTEIN, 
mas um tanto contraditadas por MEYRAN & NOTHHAAS. Este poder 
fitotóxico estaria relacionado com productos tóxicos, e parece dimi
nuir com as remissões (MACHT, GOLDHAMER), mas pouco sensível 
à hepatoterapia (TSCHERKES & GOLDSTEIN), e diminue francamente se 
o soro fôr previamente irradiado com ultra-violetas, o que levou 
MACHT a aconselhar esta prática fisioterápica na A. P. Na opinião 
de MINOT, embora esta fitotoxicidade se relacione com a existência 
de tóxicos circulantes, não é senão um fenómeno meramente asso-
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ciado com a A. P., podendo ter importância apenas como factor 
de ordem secundária. 

Completo rubro (hemoglobina e glóbulos rubros) 

Estudarei sucessivamente as variações quantitativas dos glóbu
los rubros e hemoglobina, para passar então às alterações qualita
tivas, essenciais como elementos da diagnose hemática da A. P. 

Sob o ponto de vista quantitativo, os glóbulos rubros na A. P. 
podem chegar a atingir valores numéricos extremos, ou antes ex
traordinariamente baixos. O caso 1 chega a 203.600 glóbulos rubros 
no período pre-mortem, mas na literatura são referidos números 
ainda inferiores, como um caso de HAMMOND com 168.000, QUIN
CKE com 143.000, NAEGELI com 138.000 e ZIEGLER com 110.000. 

Em regra mesmo, a doença só muitas vezes é diagnosticada 
quando os glóbulos rubros são inferiores a 2 milhões. Nos 26 casos 
arquivados, à data do primeiro exame hematológico, 18 (70 % ) são 
inferiores a 1.895.000 (obs. 12) e, incluídos nestes há 7 (27 % ) com 
globulias oscilando entre 980.000 e 710.000 (obs. 2, 3, 5, 6, 7, 15 e 
19). Dos restantes 8 casos (30 % ) , quatro foram diagnosticados 
com hemogramas rubros entre 2.944.000 e'2.240.000 (obs. 9, 13, 
21 e 26), outros quatro entre 3.996.000 e 3.021.000 (obs. 16, 17, 
18 e 25). 

Com os valores quantitativos da hemoglobina na A. P. (rela
cionados quer aos 100 °/0 ou 14 gramas por 100 c. c. de sangue, 
valores considerados normais pela maioria dos autores) sucede 
quási o mesmo, pois podem descer a percentagens anormalmente 
baixas, embora relativamente menos que os glóbulos rubros. Os 
valores mínimos que obtive foram de 15 % (2,1 gramas), nos casos 
1 e 15, mas NAEGELI refere casos com 12 % e menos (7 e 8 .%>), 
PIEUX 12 % . A maioria dos casos são diagnosticados com cifras 
inferiores a 50 %> (7 gramas), como 18/26 das observações arquiva
das, oscilando entre 48 % e 15 °/0, incluindo neste número apenas 
5 com hemoglobinopenias inferiores a 25 °/0 (obs. 2, 5,. 6, 7 e 15). 
Mas por outro lado, há casos com percentagens relativamente 
elevadas de hemoglobina à data da primeira observação, pois 
8/26 dos casos possuíam acima de 60 °/0, sendo os valores mais 
elevados os das observações 9, 16, 21 e 25, respectivamente com 
75 — 75 — 73 — 83 % . 
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Como se vê, e esta ideia é a dominante, se a A. P. se pode 
acompanhar de uma baixa de glóbulos e hemoglobina em muitos 
casos extraordinariamente acentuada, no entanto o seu valor dia
gnóstico como cifra numérica isolada é quási nula, na opinião da 
maioria dos hematologistas. Tanto pode ser A. P. um caso forne
cendo uma hipoglobulia de 500.000 e hipohemoglobinemia de 
15 °/o, como um com 4.500.000 e 100 %>; são apenas fases limites 
dum processo evolutivo. Por outras palavras, Anemia Perniciosa 
não significa de modo algum uma anemia grave, embora possa 
sê-lo no período último da sua evolução, período em que é geral
mente diagnosticada, mas uma hemopatia que logo desde o seu 
início, então paradoxalmente não anémica, revela no entanto os 
caracteres de perniciosidade que descreverei adiante (FERRATA, 
VILLA, NAEOELI, MORAWITZ, DAVIDSON & GULLAND, ROSLING, MEU-
LENORACHT, ISAACS & STURGIS, LEMAIRE & LAMBIN, SABRAZÉS, etc.). 

O valor quantitativo de glóbulos rubros e hemoglobina, con
siderados isoladamente, tem exclusivamente, como interesse diag
nóstico, fornecer indicações precisas sobre o nível do desfalque 
hemo-rubro, e nada mais. É portanto erróneo, como FERRATA 
insiste, concluir dum exame hemométrico simples e isolado, tantas 
vezes realizados pelo médico prático, que não há anemia ou mais 
particularmente A. P., só porque a percentagem hemoglobínica é 
de 80 % ou mais. Nos casos precoces, é o juizo médico, tomando 
por base os elementos iniciais de semiologia clínica que deve 
conduzir à .realisação do exame hematológico minucioso, nomea
damente dos seus dados principais — a hipercromi.a e megalocitose. 

Outro tanto não sucede porém à relação recíproca destes dois 
elementos, fornecendo uma indicação de precioso alcance diagnós
tico, impondo-se como característica hemáticá das mais fieis e das 
que mais são realçadas por todos os hematologistas, sem excepção 
— o valor globular (Fãrbeindex, color Index) elevado^—isto é, o 
aumento relativo da hemoglobina em função do número de gló
bulos rubros, o que condiciona um índice colorimétrico superior à 
unidade. 

É tal a sua importância que desde as primeiras investigações 
hematológicas na A. P. não passou despercebida e vem ligada 
intimamente aos nomes de LAACHE, HAYEM, SÕRENSEN e LÉPINE, 
que antes de 1880 já conheciam este elemento, atribuindo-o desde 
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então à maior quantidade de hemoglobina existente relativamente 
nos glóbulos de proporções agigantadas — os mègalocitos — o que 
aumentava globalmente o seu valor em face do número mais redu
zido de glóbulos rubros. 

Com a interpretação dada por EHRLICH à mègaloblastose e 
mègalocitose, o significado da hipercromia ou aumento do valor 
globular tornou-se mais preciso, nomeadamente com as investiga-
çães da escola de EHRLICH (NAEGELI, MEYER & HEINEKE, FERRATA), 
demonstrando que igual hipercromia existia na fase embrionária 
normal, a quando da intervenção da eritropoiese mègaloblástica, a 
partir do hemohistioblasto mesenquimatoso (pré-hepática). Portanto 
a hipercromia deixou de ser apenas o resultado duma simples acu
mulação de maior quantidade de cromoproteído dentro do glóbulo, 
para ter um significado menos amplo e mais específico — o de 
constituir uma prova mais da reversão mègaloblástica da eritro
poiese, ao tipo de hematopoiese embrionária do primeiro período 
de vida intra-uterina. A hipercromia é assim implicitamente ligada 
na A. P. ao aparecimento de células agigantadas de afinidades 
tincturiais exaltadas — o mègalocito hipercrómico. 

Pensou-se pois que ao maior volume dos mègalocitos, corres
pondia precisamente uma quantidade acrescida similarmente de 
pigmento hemoglobínico, sobretudo depois que ALDER pareceu 
demonstrar que existia sempre um paralelismo entre o volume glo
bular e o exagero do valor globular. Contudo investigações mais 
recentes (BORKER, JONG, PONDER, GAMNA), demonstram que se há 
de facto paralelismo, a hemoglobina contudo não se distribue no 
glóbulo segundo o seu volume, mas segundo a sua superfície. 
E por fim investigações destes últimos anos (WINTROBE, VAUQHAN), 
estabelecem que embora a hemoglobina esteja em exagero rela
tivo por glóbulo (caso 26 — hemoglobina globular média = 37,9 
micromicrogramas — normal 27 a 32 para WINTROBE) a concentra
ção hemoglobínica por glóbulo é inferior ao normal (caso 26 — 
concentração hemoglobínica globular média = 31, 66 % — nor
mal 33 a 38 °/o para WINTROBE). 

Quanto ao interesse prático do valor globular como sintoma, 
é importantíssimo, pois raras vezes falha; contudo aparecem raros 
casos em que o índice hemoglobínico é inferior à unidade (caso 
18) (MORAWITZ, ZADEK, BITORF), o que pode explicar-se pelo mo
derado excesso de mègajocitos ou antes p aumento relativo das 
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formas normo e microcíticas, estabelecendo assim um desiquilíbrio 
em favor dos glóbulos pobres em pigmento hemoglobínico. 

Nos 26 casos arquivados, o valor globular variava entre limites 
amplos à data da primeira observação, minimo no caso 1 (1,025), 
máximo no caso 23 (1,970); média geral = 1,285. Apenas um caso 
(obs. 18) tinha um valor hemoglobínico inferior à unidade (0,909). 

As alterações sofridas pelo valor globular durante a evolução 
da A. P., são de vária ordem. Aumenta por via de regra com o 
progresso da anemia, e nomeadamente todas as vezes que houver 
decréscimo rápido, por crises intensas de desglobulisação com 
hiperhemolise (obs. 1, de 1,025 passa a 1,695 e ainda a 3,688 
antes da morte com 15 % de hemoglobina e 203.000 glóbulos 
rubros). Diminue sempre desde que se estabelece a remissão, e 
tanto mais quanto maior é o nível de elevação globular; nestes 
casos é habitual encontrar um valor globular muito inferior à uni
dade, o que torna delicado o diagnóstico de A. P. em remissão 
(obs. 2, de 1,602 passou a 0,771 com a remissão; obs. 19, de0,909 
desceu para 0,761 ; obs. 20, de 1,356 atingiu 0,937 ; na obs. 23 
diminue de 1,970 para 0,866); este facto pode explicar-se não só 
pela desaparição sucessiva do? mègalocitos com acréscimo das for
mas pobres em hemoglobina, como ainda pela menor capacidade 
regeneradora da hemoglobina, nomeadamente com os processos 
da opoterapia actual, essencialmente globulinífera (MINOT & MUR
PHY), embora também regularisadora do metabolismo intermediário 
da hemoglobina (WHIPPLE, DUESBERG). Aumenta ainda constante
mente com as recaídas, do mesmo modo que sucede durante o 
agravamento da anemia. A obs. 8 é um exemplo frisante —de 
1,027 passa a 0,931 com a remissão; surge a primeira recaída e 
sobe para 1,248 descendo com a nova remissão para 0,880, vol
tando para 1,233 na segunda recaída, depois do que diminue 
para 0,875 com a terceira remissão. 

Pode pois dizer-se que o valor globular na A. P. varia inver
samente com a oligoemia, tendo a sua importância máxima nas 
A. P. de forma rapidamente decrescente e com crises intensas de 
desglobulisação (AUBERTIN), de significação pelo contrário mais 
limitada, nos períodos de remissão, em que muitas vezes desce a 
valores inferiores à unidade. 

Um dado semiológico dependente da hemoglobina, a que é 
dado um valor diagnóstico apreciável ppr alguns autores (WÔRPEL, 
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BINSWANGER), é a resistência hemoglobínica, sem ligação alguma 
com a resistência osmótica dos glóbulos rubros, mas relacionada 
com o tempo mais ou menos longo, expressso em segundos, que 
leva a hemoglobina a modificar os seus espectros de emissão e de 
absorção em face dum alcali. WÕRPEL aplicando as noções de 
KÒRBER sôbie a resistência hemoglobínica, encontra-a constante
mente aumentada na A. P. e num paralelismo evidente com os seus 
diferentes períodos de agravamento ou remissão, dados que foram 
confirmados por BINSWANGER em mais de 200 casos. A resistência 
hemoglobínica na A. P. seria de 68" — 230", enquanto noutras 
afecções, mesmo anémicas, é sempre inferior a este número, sendo 
de 60" no adulto normal, mas muito elevada nos recém-nascidos. 
Não se esclareceu ainda a significação original desta resistência 
oferecida pela hemoglobina à acção modificadora dos alcalis, que 
WÕRPEL atribue talvez à presença de formas embrionárias no san
gue, os mègalocitos. Realisei esta prova nos casos 17 e 18, o pri
meiro dando uma resistência hemoglobínica normal (59"), no 
segundo levemente exagerada (75"); mas abandonei-a porque me 
pareceu difícil apreciar com segurança o fim da modificação do 
espectro de absorção da oxihemoglobina, com o espectroscópio de 
mão, tal como aconteceu a DALLA TORRE, que propõe substituí-la 
por um método cromoscópico, em estudo. 

No que respeita a alterações qualitativas dos glóbulos rubros 
durante a evolução da A. P., elas são das mais variadas, umas de 
significado quási absolutamente desprovido de valor, outras contudo 
importantíssimas, constituindo a base morfológica e patogénica pri
mordial da afecção. 

As alterações de tamanho (anisocitose) tomada no seu sentido 
estricto (sem a adjectivação de macrocítica), as alterações de forma 
(poiquilocitose), as alterações cromáticas (anisocromia — metacro-
masia, policromatofilia, basofilia), a presença de glóbulos rubros 
nucleados do tipo normo, micro ou macroblástico em fases dife
rentes de maturação, o aparecimento de glóbulos com granulações 
basófilas ou azurófilas, de corpos em anel de CABOT, de restos 
nucleares de HOWELL-JOLLY, glóbulos grânulo-filamentosos (reticu-
locitos) após coloração supra-vital — todas estas modificações anor
mais, não constituem base alguma diagnostica na A. P., pelo menos 
tomadas no sentido de diagnóstico positivo, directo. 



67 

São manifestações indicando sempre uma hematopoiese anor
mal, sem dúvida, mas banalíssima, porque se encontram em qual
quer forma anémica, seja qual fôr o seu tipo, salvo na anemia 
aplástica, onde precisamente a ausência de alterações tem já um 
significado especial -— a falência reacional medular. 

Encontram-se na A. P. como em qualquer outra anemia, desde 
que a intensificação oligoémica atinge um certo nível, e o seu 
significado, sempre que aparecem, é relativo à gravidade do pro
cesso, tendo apenas como valor diagnóstico definir uma eritropoiese 
medular que reage, embora com os atributos de deficiência que as 
próprias alterações denunciam. 

São enfim as formas sob que se apresenta a normoeritropoiese 
defeituosa no adulto, desde que alguma causa modifica o seu ritmo 
perfeito. 

Mas na A. P. aparecem outras alterações rubras, cuja impor
tância é máxima desde que são, sem dúvida alguma, e na opinião 
hoje absolutamente universalisada, o seu fundamental critério dia
gnóstico — a presença de mègaloblastos e seu descendente directo, 
o mègalocito hipercrómico. 

Um e outro elemento, com as suas características celulares 
próprias — o mègaloblasto, célula agigantada, arredondada ou 
ovalar, de núcleo volumoso com retículo cromático muito fino, 
citoplasma envolvente em abundância, de diferentes afinidades 
tincturiais segundo o estado de maturação, o mègalocito hiper
crómico, glóbulo adulto, de proporções gigantes (10-16 micras), 
um pouco irregular nos contornos, levemente ovóide por via de 
regra, de afinidades tincturiais ácidas exaltadas e distribuídas por 
todo o glóbulo, sem existência da área central clara — um e outro 
elemento vêm reunidos à patologia da A. P. desde os primeiros 
estudos hematológicos, nomeadamente o mègalocito (HAYEM, SÕ-
RENSEN, LAACHE, PEPPER),* mas cuja intervenção absolutamente 
anormal no adulto, específica na A. P., só com EHRLICH foi de
monstrada e desde então valorisada sucessivamente, pelos da sua 
escola, e actualmente por todos os hematologistas, quási sem 
excepção. 

Àlêm do mègalocito hipercrómico, aparecem também mèga-
locitos e macrocitos normocrómicos no sangue circulante da A. P., 
elementos que apenas tem valor nesta afecção pelo seu número 
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elevado em face dos normocitos e microcitos, visto que se encon
tram por vezes em qualquer estado anémico de certa intensidade, 
em numero todavia redusidíssimo. Ambos estes elementos, pela 
sua abundância e tamanho desigual relativo, estabelecem uma 
série de transições quási insensíveis, entre os glóbulos rubros nor
mais (7-8 micras;—normocitos) e os gigantocitos hipercrómicos 
(14-16 micras), tal como se vê perfeitamente, estabelecendo a curva 
dp diâmetro globular (gráfico 1). 

Esta noção que é susceptível de erros de apreciação se não 
fôr objectivada por qualquer dos processos de medição globular, 
hoje muitíssimo em voga, desde a determinação do volume glo
bular (HADEN, WINTROBE) até à medição micrométrica dos glóbulos 
rubros (PRICE-JONES, JÕRQENSEN & WARBURG, GAMNA), é ainda agra
vada por outras circunstâncias, dificultando não poucas vezes um 
diagnóstico seguro. Em primeiro lugar o mègaloblasto, embora 
presente na medula óssea e em diferentes pontos do sistema he-
mopoiético extra-medular (FERRATA), muitas vezes não aparece no 
sangue periférico, mesmo em casos graves; outras vezes é de in
terpretação diferencial quàsi impossível desde que o mègaloblasto 
se apresente em períodos avançados de cariorexis ou picnose nu
clear, perdendo assim as características distinctivas do seu núcleo, 
para aparecer apenas como célula agigantada, confundível pois 
com os macroblastos (NAEOELI). A isto se junta ainda a circuns
tância de que durante as remissões, e dum modo quási propor
cional com o nível de elevação globular, tanto os mègaloblastos 
como mègalocitos hiper ou normocrómicos desaparecem inteira
mente ou quási, em especial com os processos de terapêutica actual, 
que chegam a normalisar em absoluto o hemograma característico 
da A. P., na opinião de todos os autores. E, por fim, ainda se deve 
ter presente no espírito que a reversão mègaloblastica nem sempre 
é extensível à generalidade da medula óssea, mas se limita muitas 
vezes a focos mais ou menos disseminados, nomeadamente nos 
ossos esponjosos e diáfises dos ossos longos (AUBERTIN, VILLA, 
PEABODY, FERRATA), e que o processo pernicioso, menos apreciável 
no período inicial, só com a marcha evolutiva da afecção vai to
mando todas as suas características, então evidentes. 

Alie-se agora a estas noções já de si delicadas, podendo em 
alguns casos permitir a discussão, todas as circunstâncias que desde 
o fim do último século se reuniram para quebrar com a unidade 
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anátomo-morfológica da A. P., numa barafunda evidente de con
ceitos, e notar-se-há como o problema afecta por vezes situações 
tangentes, de dificuldade notória. As teorias contrárias à de EHRLICH, 
entre elas em especial a hiperhemolise fundamental primitiva 
(causas infecciosas, auto-tóxicas, metabólicas), a multiplicação 
sucessiva das causas aparentes susceptíveis de produzir a A. P. 
(gravides, botriocéfalo, etc.) se não conseguiram abalar o critério 
da escola de EHRLICH, permitiram que se despresasse o significado 
dos elementos específicos por ela valorisados, ou peor ainda, se não 
estabelecessem com o devido cuidado, vindo descritas muitas anemias 
graves encaradas como A. P. em que erradamente se descreviam 
mègaloblastos por possíveis macroblastos, mègalocitos por macro-
normocitos, facto que posteriormente foi demonstrado, em trabalhos 
sucessivos, impulsionados no sentido de estabelecer um critério 
mais seguro, dando a conhecer que muitas dessas A. graves eram 
anemias caracteristicamente normoeritropoiéticas, quando muito 
apenas perniciosas ou progressivas no sentido clínico-evolutivo de 
BIERMER, hoje insustentável. Tal aconteceu, por exemplo, com a 
anemia anquilostómica, que durante muito tempo se considerou 
como A. P., mesmo após a descoberta do parasita por PERRONCITO, 
e que hoje é tida na imensa maioria dos casos como uma anemia 
de franco tipo normoeritropoiético e hipocrómica (BOYCOTT, NAE-
GELI, FERRATA, KEEFER & YANG) ; tal ainda com anemias intensas 
aparecidas no decorrer de infecções graves ou septicémicas (VAQUEZ 
& ESMEIN, RIBADEAU-DUMAS & POISOT) hoje consideradas como ane
mias normoeritropoiéticas, em estado de aplasia medular. 

Impunha-se pois, ao espírito de muitos, a necessidade de criar 
um critério simplista que pudesse aplicar-se a todos os casos de 
A. P., duma diferenciação simultaneamente segura e prática, evi
tando assim muitos erros de apreciação pessoal, como a distinção 
entre mègaloblasto e macronormoblasto, ou a impressão meramente 
visual duma mègalocitose ou macrocitose em predomínio variável. 

Essa necessidade tornou-se sobretudo urgente com o advento 
da era hepática, exigindo para uma terapêutica segura, um diagnós
tico preciso e irrefutável. 

Estudos por toda uma série de hematologistas, em busca,de 
índices hematológicos variados, trouxeram definitivamente, na 
actualidade, as indicações exactas da avaliação objectiva e gráfica 
da mégalo e macrocitose, impondo-a, e não podia deixar de ser, 
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como elemento mais precoce da perniciosidade do sangue perifé
rico e também o último que desaparece numa remissão completa. 

Estas determinações são hoje tão basilares e simultaneamente 
tão simples, aplicáveis mesmo aos mais leigos em assuntos de 
hematologia, que já não é admissível a publicação duma observa
ção de A. P., sem que se acompanhe ora duma avaliação volumé
trica globular, duma curva de variação do diâmetro globular, ou 
outra no mesmo sentido. 

Os métodos são variados mas seguros, apenas se distin
guindo pelo tempo maior ou menor em os praticar, pela necessi
dade dum ou doutro aparelho, e não porque uns sejam superiores 
a outros. 

O método mais simples e rápido (hematocrito), muito seguido 
entre autores americanos, é filiado na determinação volumétrica do 
mègalocito por CAPPS em 1903, estudado nomeadamente por HADEN, 
WINTROBE, VAUGHAN & GoDDARD. É apenas a relação entre os gló
bulos empilhados, após centrifugação demorada até nível constante, 
e o número de milhões de glóbulos rubros por mm3, o que fornece 
variações volumétricas do normocito entre 80 e 91,4 micras 
cúbicas, número muito mais elevado na A. P. (caso 26— Volume 
globular médio—111,1 micras cúbicas; após tratamento, mas 
remissão incompleta — 103,2 micras cúbicas). 

Igualmente prático e rápido é o método usado por PIJPER 
desde 1919, confirmado por outros investigadores (FRANCK EVE). 
Utilisa um aparelho muito simples — o halómetro de difracção— e 
funda-se na difracção da luz branca pelos glóbulos rubros nas 
cores espectrais, ao atravessar uma lâmina com esfregaço sanguí
neo ; o espectro obtido tem para as mesmas distâncias uma distri
buição de cores e extensão sempre iguais, variando inversamente 
com os diâmetros globulares. 

A técnica de LOEWY é meramente demonstrativa, mas que 
pode ser microfotografada. Sobre um esfregaço sanguíneo já corado, 
de sangue dum doente com A. P., estende-se uma segunda camada, 
não corada, de sangue dum indivíduo normal, mostrando à evi
dência a desigualdade e maior superfície dos eritrocitos da A. P. 

PONDER, MILLAR & DRYERRE propõem de preferência métodos 
fotográficos. 

Mas de todas as técnicas, as mais usadas são sem dúvida as da 
halometria micrométrica ou medição microscópica directa (PRICE-
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GRÁFICO 1 

O processo sem dúvida mais perfeito é o de PRICEJONES, mas 
é também o mais moroso, reclamando além disso o emprego dum 
ampliador. Consta dum aparelho de ampliação que se aplica ao 
microscópio, projectando num écran de papel os glóbulos aumen

tados. Decalcamse as sombras projectadas dos contornos globu

lares e fazse depois a medição dos dois diâmetros (eixos maior e 
menor) de 500 glóbulos. Entrase em linha de conta com alguns 
factores de correcção, construindose então uma curva por 100 gló

bulos, acompanhada de outra que representa a curva ideal normal 
(ou 2 curvas normais representando as curvas máximas e mínimas, 
em várias condições fisiológicas). 

O processo contudo mais seguido, é o da medição com ocular 
micrométrica, que só tem por inconveniente ser um pouco morosa. 
É todavia a usada habitualmente.pela maioria dos autores e aquela 
que tenho realisado na prática corrente. Como exemplo de repre

sentação gráfica (GAMNA) apresento no gráfico 1 a curva do diâmetro 
globular (100 glóbulos) do caso 15, comparada com a curva nor
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mal e outra dum caso de anemia esplénica hípocrómíca e microcí-
tica, para melhor sobressaírem as diferenças. 

Este método tem a vantagem (como o de PRICE-JOSES) de for
necer não só os dados para a construção dum gráfico bem evidente, 
mas ainda de indicar o diâmetro globular médio e o número de 
elementos eritrocitários anormalmente grandes, desde os macrocitos 
até aos mègalocitos. 

O diâmetro médio normal não é igual para todos os autores, 
o que é bem de vêr, usando cada um sua técnica ligeiramente 
diferente. Mas o que mais importa é que em todos, o diâmetro 
médio não é inferior a 7,4, nem superior a 8 micras, isto é, com 
afastamentos não excedendo 0,6 micras (a média de PRICE-JONES é 
de 7,7 micras). Como média de alguns casos normais que estudei 
apresento o diâmetro globular médio de 7,468 micras, com varia
ções de diâmetro normal sobretudo entre 6,8 e 8,4 micras, ou como 
limites em quantidades exíguas 6 e 9,2 micras, tal como registo no 
gráfico 1. 

Na A. P. a determinação da curva de diâmetro globular tem 
sempre por representação um dextro-desvio mais ou menos acen
tuado, mas que se estabelece sempre desde o início da doença, no 
seu período mais precoce. 

JÕRGENSEN e WARBURG após estudos afincados sobre as curvas 
hemométricas em várias doenças, concluem que se pode suspeitar 
de A. P. todas as vezes que a percentagem de macrocitos exceda 
15 °/0. Em qualquer dos meus casos precoces a percentagem exce
dia esta cifra (obs. 16, 17, 18 e 25 — respectivamente 53 %,, 34 °/0, 
34 % e 48 °/o de macro e mègalocitos). 

No gráfico 2 ponho em destaque a curva de diâmetro globular, 
como média geral dos casos em que realisei esta determinação 
eritrométrica (23 casos), à data da primeira observação. A percen
tagem de macro e mègalocitos atinge como se vê 60,4 % em 
média, com 9,312 micras de diâmetro globular médio, para um 
número médio de 2,062 milhões de glóbulos rubros. 

O desvio da curva torna-se sucessivamente mais dextrogiro em 
caso de agravamento (obs. 16) ou recaída (obs. 5, 8, 16), e simul
taneamente, como é de prever, aumenta a percentagem de macro-
-mègalocitos e o diâmetro globular médio. Exceptua-se a l.a recaída 
do caso 8, em que o hemograma revelava alterações que faziam 
suspeitar de hipoplasia medular, o que se confirmou, pois esta 
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recaída foi marcada por uma remissão lenta, quando comparada 
com a remissão à data da l.a observação; uma das modificações 
suspeitas de hipoplasia mielóide era precisamente o pequeno desvio 
da curva eritrométrica, que se tornou mais acentuado 11 dias após 
o início terapêutico, como prova duma melhor função eritropoiética ; 
numa 2.a recaída deste mesmo caso já o mesmo não aconteceu, e a 
doente entrou rapidamente em franca remissão. 
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GRAFICO 2 

Pelo contrário, o aspecto da curva modifica-se sempre num 
sinistro-desvio, desde que começa a remissão, para quási se somar 
com a curva normal no fim da remissão, quando os glóbulos rubros 
e hemoglobina atingem um nível sensivelmente normal ou até supe
rior. Tais aspectos podem ver-se nos casos 5, 8, 11, 14, 16, 20, 21, 
23, 24, 25 e 26, embora alguns doentes não chegassem a atingir uma 
remissão completa. Registo no gráfico 3 o aspecto das duas curvas 
eritrométricas, correspondentes às fases de agravamento e remissão 
completa do caso 23. As percentagens menores de macrocitos em 
período de remissão total foram 12 % para o caso 8 (remissão da 
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I.a recaída —5,11 milhões de gl.'r.), 18 % para a obs. 23 (5,538 
milhões de gl. r.) e 19 % para o caso 25 (5,188 milhões de gl. r.); 
isto é, em remissão apenas fica uma macrocitose residual, concor
dante com a macrocitose de 15 °/0 que JÔRGENSEN e WARBURQ 
julgam suficiente para se poder suspeitar de processo pernicioso 
anémico. 
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Estas conclusões, de resto, concordam plenamente com as de 
todos os autores que acompanham a observação dos casos com a 
evolução da halometria globular. 

Para finalisar devo dizer que a medida correcta do diâmetro 
globular , para estabelecimento da fórmula, juntamente com a 
avaliação da relação eritro-plasmática pelo processo hematocrítico, 
são 2 elementos dum valor inexcedivel numa boa diagnose da A. P., 
aconselhando pois com empenho o emprego destes métodos, 
ambos muito simples e não requerendo aparelhagem que não 
exista em qualquer laboratório de análises clínicas. 
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Leucócitos 

Do mesmo modo que para os glóbulos rubros, encararei os 
glóbulos brancos, primeiro no sentido quantitativo, passando depois 
às alterações qualitativas. Tanto umas como outras apresentam fa
ctos que se torna necessário conhecer, constituindo quási um sín
drome hematológico branco da A. P., embora de importância 
muito mais redusida em face das alterações da série rubra. 

É habitual notar que a maioria dos autores referem a leuco-
penia como sintoma hemático muito frequente na A. P., e de facto, 
raros são os casos aqui arquivados que não a denunciassem à 
data da primeira observação. Se exceptuar os casos 16, 17, 18, 21 
e 25 em que a A. P. foi diagnosticada mais precocemente, e em 
que os leucócitos variavam de 2.550 no caso 17, até 7.840 nocaso 
21, com uma média de 5.877 leucócitos, ficam 21 casos em que 
os limites leucocitométricos vão de 1.500 no caso 24 até 5.520 no 
caso 15, com uma média geral de 3.672 glóbulos brancos. Portanto, 
àlêm da frequência da leukopenia, parece mais acentuada conforme 
se vai agravando o quadro anémico, chegando a cifras inferiores 
a 2.000 (obs. 3 — 1.900, obs. 24—1.500) o que denuncia já uma 
forte quebra de poder leucopoiético medular, e concorda com a 
ideia expressa por FERRATA deque a A. P. não é somente normo-
eritropénica, mas em regra leucopénica e ainda plaquetopénica, 
como se verá, marcando no conjunto uma função medular deca
dente, nos seus três tipos funcionais fundamentais — normocitica, 
granulocítica e hematoblástica; exaltada todavia no sentido mega-
loblástico, mas apenas na parte medular que no adulto não mais 
devia ter funções hemopoiéticas — o tecido mesenquimatoso do re
tículo medular. 

Contudo, nem sempre há um paralelismo perfeito entre a in
tensidade da oligoemia e a leucopenia, mesmo até em certos casos 
existe uma discordância notória. Eis por exemplo o caso 15 com 
700.000 gl. r. e 5.520 gl. br., o caso 1 que antes da morte com 
203.600 gl. r. tinha ainda 6.700 leucócitos. Mas por via de regra 
a leucopenia estabelece-se a par da evolução da anemia, sobretudo 
quando o nível desta é inferior aos 2,5 milhões de eritrocitos. 
(Obs. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 etc.). 

Pelo contrário desde que se caminha para uma remissão da 
anemia, os leucócitos aumentam sempre e retomam o seu nível 
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normal (6-8 mil), embora numa marcha evolutiva desigual em al
guns casos. O limite inferior de 4.114 leucócitos como média 
geral dos 26 casos à data da primeira observação, ascendeu para 
8.018 glóbulos brancos, nas 16 observações que segui durante 
períodos diferentes de remissão. 

Quanto à fórmula leucocitária o seu aspecto é um tanto poli-
morfo, quer encarando de conjunto os casos ou considerando até o 
mesmo caso. É certo que na maioria das observações, se observa 
uma linfocitose franca, meramente relativa, que pode ser muito ele
vada ; em 19/26 dos casos, a linfocitose era superior a 30 %, por 
vezes mesmo atingindo cifras desmasiado elevadas como habitual
mente se encontram apenas nas linfadenoses aleucémicas (50,7 % 
no caso 7 — C3,2-,0/0 na obs. 11 —79 % no caso 23); noutros casos 
a linfocitose é ligeira (23,6 % na obs. 10 — 25 % no caso 18) e 
noutros há até linfopenia (19 % no caso 5—14,6 % no caso 13— 
19,5% na obs. 19 — 15,6 °/0 na obs. 21). Os granulocitos neutrófilos 
afectam também, por vezes, grandes diferenças, sendo apreciável a 
neutropenia, nomeadamente absoluta, pois casos há em que se nota 
neutrofilia relativa (77 % no caso 1 antes da morte em caquexia 
anémica extrema — 78 % no caso 5 — 81,4 %> no caso 13—79 % 
no caso 19 — 75,7 % na obs. 21), embora noutros a neutropenia 
seja acentuada (37,2 % no caso 4 — 25,6 % no caso 11 —17 % 
no caso 23). A média dos neutrófilos e linfocitos nas 26 observações, 
à data do primeiro exame, é respectivamente 57,3 % e 35, 4 %, 
portanto, neutropenia e linfocitose, em média. Mas emquanto a neu
tropenia é sempre relativa e absoluta (granulocitopenia por insufi
ciência medular — NAEGELI), a linfocitose é meramenta relativa, raro 
excedendo o número normal absoluto de linfocitos, salvo no caso 
23 em que o número absoluto de linfocitos era de 3.871 ; mas se 
considerar que a massa sanguínea total é abaixada na A. P., ainda 
se pode conceber tais elevações sem aumento verdadeiro. 

Sempre notável é o abaixamento pronunciado dos monocitos, 
relativo e absoluto. É tido por NAEGELI como um sinal de grande 
importância, e os casos arquivados confirmam plenamente esta 
asserção. Chegam por vezes a percentagens extremamente baixas 
como 0,9 % no caso 22 e 1,2 % no caso 21, embora possam em 
raros casos aproximar-se da cifra normal (obs. 18 com 6,17 % ) ; a 
média monocitopénica nos 26 casos, à data do primeiro exame, é 
de 3,5 °/0. Esta hipomonocitose é um sintoma precioso, mais ainda 
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que a linfocítose, pois esta é habitual em tôdas as afecções que, 
como a A. P., se acompanham de leucopenia, já que em regra a 
diminuição dos neutrófilos acarreta de per si uma elevação dos 
outros elementos de origem extra-medular, ao passo que os mono-
citos, quási sempre em exagero nas leucopenias, estão aqui nítida e 
por vezes fortemente abaixados. 

Quanto aos dois restantes elementos da fórmula leucocitária, 
os granulocitos eosinófilos e basófilos, estão na maioria dos casos 
em proporções normais ou sub-normais, raras vezes aumentados, e 
tal é a opinião da maioria dos autores. Exceptuam-se dois casos 
(4 e 11) com 10,2 % e 6,4 % de eosinófilos, respectivamente, à 
data do primeiro exame, embora sem helmintas nas fezes, mas o 
primeiro doente apresentava-se à data, apenas melhorado dum 
eczema pruriginoso generalisado, e o segundo sofria duma possível 
asma essencial, afecções que se podem acompanhar de franca eosi-
nófilia sanguínea. A médfla de eosinófilos nos 26 casos é de 
2,5 °/o, e 0,25 % para os mastleucocitos. 

Todos estes aspectos da fórmula, nomeadamente neutropenia, 
monocitopenia e linfocitose relativa, se exacerbam durante o agra
vamento da anemia (obs. 1, 13, 16) ou nas recaídas (obs. 5, 6, 8, 
16, 20), mas atenuam-se nas remissões até atingirem, embora com 
alternativas variáveis em exames realisados a curto intervalo (obs. 
25 e 26), as percentagens reputadas normais. Outro tanto não 
sucede aos eosinófilos que por vezes aumentam com as remissões, 
até valores excessivamente elevados (32,4 °/0 no caso 5 — 22,4 %> 
no caso 6 — 22 °/0 na obs. 8 — 21 °/0 na obs. 11 — 32,6 °/0 no 
caso 24), com as opoterapias actuais e nomeadamente com a hepa-
toterapia fresca (AUBERTIN & LEREBOULLET, MEULENGRACHT, MARKERT). 

De valor são também certas alterações qualitativas dos glóbu
los brancos, as quais para a maioria dos autores parecem passar 
despercebidas, se exceptuar alguns, como NAEGELI, ARNETH, WATKINS, 
COOKE & PONDER, PITTAUJGA, DAVIDSON & GULLAND, FONTANA, 
CHEVALIER, HITTMAIR, etc., que todavia as valorisam em modali
dades variáveis. 

De facto, NAEGELI parece ser o único autor que menciona as 
formas extravagantes sob que se denunciam os monocitos ao 
exame de esfregaços sanguíneos corados. Aparecem na verdade em 
muitos exames, monocitos cujo núcleo afecta as variações mais 
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singulares no seu aspecto morfológico, desde a chanfradura exces
siva simples ou múltipla, até à segmentação nuclear com filamento 
cromatínico, imitando o núcleo dos granulocitos. Mas também é 
certo que são raros, não aparecendo em todos os exames, e além 
disso, como na maioria dos casos de A. P., a monocitopenia é 
acentuada, mesmo estabelecendo a fórmula sobre 500 leucócitos, 
mal se encontram 5-15 monocitos, entre os quais pode não se 
encontrar algum que apresente esta particularidade. A explicação 
desta anormalidade morfológica nuclear dos monocitos, talvez 
esteja nas mesmas razões a que se atribue a hipersegmentação 
nuclear neutrófila e eosinófila, tão frequente na A. P., por um pro
cesso de cariosquisis, atribuido por PITTALUGA a envelhecimento 
patológico dos leucócitos, ou ainda melhor por CARBALLO a uma 
descompensação do tecido reticulo-endotelial. 

A única referência ás granulações azurófilas linfocitárias na 
A. P. que pude conseguir, foi a de STANISLAW MOSSOR, denunciando 
uma diminuição constante dos linfocitos azurófilos (linfocitóides de 
PAPPENHEIM) nesta afecção, que eu confirmo como elemento senão 
absolutamente seguro, pelo menos como muito frequente e acen
tuado. O estudo perfeito das granulações azurófilas nos linfocitos 
e noutros elementos hemáticos, entrevistas pela vez primeira por 
ROMANOWSKI em 1891, mas só descritas muito mais tarde por 
WOLFF & MICHAELIS em 1902, ainda não está completo, se bem 
que tenha merecido muitas contribuições valiosas a FERRATA, NE-
GREIROS-RlNALDI, PAPPENHEIM, AUBERTIN & C H A B A N I E R , BÉTANCÈS, 
HERZ, SABIN, BERGEL, etc.. Para a maioria dos autores elas encon-
tram-se nos linfocitos apenas numa percentagem de 1/3-1/5 
(20-35 °/°); e nos monocitos, embora com características morfoló
gicas diferentes — mais finas e numerosas — numa percentagem 
que ultimamente MERKLEN & WOLF, diziam ser total (100 % ) , mas 
que não me parece verdadeira, alinhando-me neste sentido ao lado 
de CHEVALIER, assegurando-lhes pelo menos o aparecimento em 
50 °/o dos monocitos. O facto é que, seja qual fôr a sua natureza 
e papel a desempenhar (metabolismo lipóide ou outro), elas se 
acham quási constantemente diminuídas na A. P., tanto nos linfocitos 
como nos monocitos, mas sobretudo nos primeiros (em rasão da 
pequena quantidade de monocitos é sempre mais delicado con
cluir), durante a fase progressiva da afecção, aumentando sucessi
vamente nas remissões. Só quando se souber um pouco mais do 
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significado fisiológico destas granulações se poderá aventar uma 
hipótese lógica sobre a sua inexistência na A. P.. Os valores médios 
da hipoazurofilia linfocitária e monocitária durante a fase de agra
vamento anémico foram, nos casos em que realisei esta contagem, 
9,4 °/o e 32,1 % respectivamente; os mesmos valores em remissão, 
denunciavam já uma azurofilia normal—30,9% e 51,6 % respe
ctivamente dos linfocitos e monocitos. 

Outra noção ainda, posta a correr por NAEGELI, é a da ausência 
absoluta de sinais tóxicos dos granulocitos neutrófilos, nomeada
mente de granulações escuras, espessas e numerosas, com fortes 
afinidades tincturiais, no seu protoplasma (granulações a e b de 
GLOOR), a que se convencionou chamar granulações tóxicas ou 
patológicas. Esta característica é tão importante para NAEGELI que 
dela se serve para o ajudar a combater a teoria infecciosa, de ponto 
de partida gastro-intestinal, como génese da A. P.. Ora esta noção 
se bem que muitas vezes verdadeira, não o é completamente. Em 
não poucos casos de A. P. (obs. 5, nomeadamente à data de re
caída grave em V-1932 e exames seguintes, obs. 8 à da primeira 
e segunda recaída e exames sucessivo0, obs. 14, 15, 18, 19, 20 e 
24) encontrei tais granulações por vezes numa tal intensidade que 
chegavam quási a atingir todos os neutrófilos (obs. 5, 8 e 19). 
Mas além destas alterações granulosas é habitual encontrar outras, 
mais atenuadas e de significado menos acentuado, num ou noutro 
caso, em especial reunidas nos casos citados — anisocitose e poi-
quilocitose neutrofi'a (ovalares alongados, muito estirados no caso 
19), vacuolisações protoplasmáticas, disposição cromatínica irregu
lar, espinhas nucleares, por vezes acréscimo do número de basto-
netes (Stabkernige) de SCHILLING, bastantes detritos nucleares de 
GRUMPCHET, etc. Contudo, a maioria destas alterações só aparecem 
em certos casos, noutros mais numerosos são absolutamente despro
vidos delas, e até no mesmo doente parecem surgir apenas como 
índice de gravidade especial. 

Como FONTANA, estudei também a anisocitose neutrófila, no
meadamente estabelecendo a fórmula do diâmetro neutrófilo, e em 
alguns casos o diâmetro médio consoante o tipo de segmentação 
nuclear. Há manifesta tendência para macroneutrofilia na A. P., em 
especial nos casos avançados e naqueles em que a anemia progride 
ou recai, reduzindo-se com as remissões até atingir um valor nor
mal (12 a 14 micras). Na maioria dos casos em que a macroneu-
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trofilia é acentuada, nota-se que o diâmetro médio neutrófilo é 
tanto maior quanto mais segmentado é o núcleo, sem que isto seja 
regra absoluta, pois aparecem também neutrófilos agigantados 
(16-20 micras) com todos os tipos de lobulação nuckar. Nos casos 
leves, a anisocitose neutrófila é ténue ou nula. Os granulocitos 
eosinófilos também em alguns casos afectam uma maior superfície» 
similar, mas menos acentuada, em relação com o exagero do diâ
metro neutrófilo. É interessante associar a esta paquidermia granu-
locítica aquela que se nota na série rubra, excluindo evidente
mente a mègalocitose verdadeira, hipercrómica, cuja origem já foi 
discutida de acordo com a teoria de EHRLICH, mas a dos macrocitos, 
que não são mais que normocitos anormalmente grandes (NAEGELI) 
embora muito frequentes na A. P. (NYFELDT) ; é possível que sejam 
filhas do mesmo processo. *. 

Noção e sintoma mais importante na A. P., mais generalisado 
que este e descrito por numerosos autores, é a presença no sangue 
de granulocitos neutrófilos com forte hipersegmentação nuclear, em 
células habitualmente agigantadas (plèocariacito de PITTALUGA, ma-
cropolicito de COOKE & PONDER). É sobretudo à escola de PITTALUGA 
(QUINTANA, FANJUL, MÁS Y MAGRO, CAMPO CARDONA, CARBALLO, 
etc.) que se devem importantes dados sobre a origem destas célu
las t seu aparecimento em diversas afecções, embora apontadas e 
estudadas também por NAEGELI, BRUGSH & SCHILLING, WATKINS, 
COOKE & PONDER, etc. 

São células agigantadas ou não (14-20 micras e mais) — (ha 
uma certa independência entre a anisocitose e lobulação nuclear, 
nos casos avançados habitualmente gigantes e hipersegmentadas, 
nos casos em início apenas hiperlobuladas) — com núcleo que em 
vez de se limitar até um máximo de 4 a 5 lobulações secundárias, 
como normalmente se observa, se subdividem èm maior número 
de segmentações, podendo chegar a 9, 10 e mais, numa disposição 
e aspecto morfológico especial, impossível de descrever pelo seu 
polimorfismo, mas que se torna muito interessante para quem as 
observa. É raro o caso de A. P. em que não apareçam (não encon
trei plèocariocitos, apenas na obs. 21), podendo chegar a atingir 
percentagens de 10—15 % dos neutrófilos (Obs. 5, 6 e 7), desde 
que apenas se incluam formas iguais ou superiores a 6 segmentos 
nucleares, porque se incluir os neutrófilos de 5 lobulações nuclea
res (de que o sangue normal apresenta só 2 °/0), então a percenta-
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gem em alguns casos atinge 27 — 36 % dos neutrófilos (Obs. 2, 5, 
6 e 7). Tem pois, como elemento diagnóstico, uma importância 
enorme que nunca deve ser esquecida ao examinar uma prepara
ção suspeita de A. P. Notë-se que a hipersegmentação não é só 
neutrófila, mas atinge também, na A. P., os granulocitos eosinófilos 
e os mastleucocitos, e até possivelmente, como já apontei, as extra
vagâncias nucleares dos monocitos estão incluídas no mesmo pro
cesso de cariosquisis. Simplesmente, como os eosinófilos e basófi
los são muito menos numerosos que os neutrófilos, a sua contagem 
exige tempo, tornando-se pois dificultada. Mas em certos casos 
aparecem bastantes eosinófilos com núcleo segmentado até 4 divi
sões (de que habitualmente só há 1 % no sangue normal), podendo 
atingir 12 e 19 % dos eosinófilos (Obs. 2, 7 e 11); chegam mesmo 
a aparecer eosinófilos com 5 lobulações nucleares (Obs. 11). 

Todos estes elementos — plèocariocitos ou macropolicitos — 
aparecem e aumentam com as fases anémicas de agravamento ou 
recaída, e rareiam até quási desaparecerem nas remissões. COOKE & 
PONDER mencionam tê-los já observado em preparações de medula 
óssea, embora em numero limitadíssimo. 

Investigações num sentido semelhante, têm mostrado a alguns 
observadores, entre os quais parece ter sido ARNETH O primeiro, a 
existência na A. P. de um desvio mais ou menos acentuadamente 
dextrogiro da imagem nuclear neutrófila, quando tão bem se 
conhece a banalidade do aparecimento de imagens levogiras em 
todas as infecções e processos de evolução crónica. ARNETH chegou 
mesmo a afirmar que a imagem nuclear direita neutrófila seria tão 
característica como a mègalocitose, e excluia de per si todas as for
mas anémicas em que aparecessem imagens esquerdas ou sobre
tudo acompanhadas de maior ou menor mielemia (mieloblastos, 
promielocitos, mielocitos e metamielocitos). É um exagero, sem 
dúvida, pois embora a imagem possa ser nitidamente dextrogira, 
podem aparecer, de resto com alternativas irregulares e sem signi
ficado especial, formas mielémicas, tal como refere HITTMAIR, NEU-
BURGER, NAEGELI e outros. 

Todavia a característica fica na sua essência, e o desvio direito 
neutrófilo toma um sentido de grande valor diagnóstico, segundo 
a opinião de todos os autores que a ela têm dedicado a sua atenção 
(àlêm dos já mencionados, FLEMING, COOKE & PONDER, DAVIDSON 
& GULLAND, etc.), embora em certos casos possa haver uma certa 
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atipia na parte esquerda da fórmula, com aparecimento quer (mais 
habitual) de mielemia esboçada ou franca (obs. 6 e 15), quer (mais 
raras vezes) de formas arregenerativas (bastonetes de SCHILLING) 

(obs. 8). 
Em quási todos os casos arquivados eu notei tais alterações 

da imagem nuclear neutrófila e, ainda como ARNETH, da imagem 
nuclear eosinófila, dandolhes de facto uma importância invulgar 
quer no sentido diagnóstico, mas ainda em certos casos prognós

tico, desde que uma imagem levogira na A. P., parece denunciar 
sempre um processo de regeneração limitada. 
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GRÁFICO 4 

No gráfico 4, arquivo as médias dos desvios nucleares neutró

filos e eosinófilos, em todos os casos em que as realisei, inscre

vendo as modificações, à data do 1.° exame e as do fim da obser

vação (remissão mais ou menos avançada), comparandoas com as 
fórmulas respectivas normais (imagem nuclear neutrófila de COOKE 
& PONDER, índice nuclear neutrófilo de SABRAZÉS, imagem e índice 
nuclear eosinófilo de SABRAZÉS & MURATET). SÓ nalguns casos usei 
as regras de ARNETH para estabelecimento da fórmula nuclear, mas 
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que substituí pela de COOKE e PONDER (1/10 11/27 111/45 IV/16 V/2) 
por a julgar muito menos sujeita a erros pessoais, desde que 
considera apenas como segmentações, aquelas que estiverem niti
damente separadas por um ténue filamento cromatínico, despre-
sando os simples estrangulamentos nucleares. Não usei á técnica 
de SCHILLING para o estabelecimento do seu hemograma, já que as 
formas M, J e B, são raras na A. P. ou aparecem irregularmente, e 
no descrimínio das formas S é que reside todo o valor da imagem 
nuclear na A. P. De resto, o hemograma de SCHILLING está impli
citamente feito em todas as observações, desde que eu apontei em 
todas, as formas mielémicas e em bastonete, encontradas nas várias 
observações. 

Neutrófilos e eosinófilos apresentam pois, na A. P., um desvio 
nuclear que é sempre de tendência dextrogira quando não acentua
damente direito, como é habitual, com exclusão ou rarefação das 
formas I e II. Pode por vezes ser levemente levogira à data da 
primeira observação (obs. 21), mas o facto importante é que na 
remissão a imagem se torna sucessivamente mais levogira, tal como 
acontece de resto com aquelas em que o desvio é direito, mos
trando assim bem a tendência dextrogira, ao contrário de todos os 
casos fora da A. P., banais nas infecções e afecções crónicas, em 
que um desvio esquerdo se atenua sempre com a remissão. 

A imagem nuclear granulocítica (neutrófila e até eosinófila) 
tem assim na A. P. um valor diagnóstico acentuado, dextrogira 
durante a fase anémica ou recaídas, acompanhando-as nas suas 
alternativas, levogira nas remissões. Os índices nucleares corres
pondentes (SABRAZÈS), se bem que não denunciando as modalida
des minuciosas dos desvios, podem servir como exemplo numérico, 
mais simples, destas variações (gráfico 4). 

Hematoblastes 

Já vai longe o tempo em .que a plaquetopenia era para HAYEM 
um dos sintomas mais característicos da A. P., e a considerava em 
relação com a patogénese desta forma mórbida. 

Hoje em dia, é apenas um sintoma bastante frequente na A. 
P. (AUBERTIN, ALLARD, NAEGELI, FERRATA, DAVIDSON & GULLAND, 
CABOT), marcando para FERRATA e sua escola uma insuficiência 
megacariocitica medular, da mesma natureza que a deficiência 
normo-eritrocítica e granulocítica, já referida.x 

15 
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É habituai encontrar diminuição franca dos hematoblastes 
durante o período de evolução anémica, ou nas recaídas, por vezes 
em valores numéricos extremamente baixos (46.000 na obs. 5 — 
abaixo de 40.000 nas obs. 19, 23 e 24). Contudo, casos há em que 
as plaquetas existem em valores normais (242.000 na obs. 12, 
382.000 na obs. 13). A média de todos os casos arquivados, dá à 
data da primeira observação uma plaquetopenia de 88.000. Pelo 
contrário, as remissões acompanham-se, em regra, da elevação su
cessiva do número de plaquetas, por vezes com alternativas irregu
lares ou até abaixamento (obs. 18). A média das plaquetas tomada 
em períodos de remissão, à data das últimas observações, atinge 
215.000 (valores muito elevados em remissão na obs. 8 — 372.000, 
obs. 9 — 490.000, obs. 11—310.000). , 

As variações dos hematoblastes tem pois na A. P. um vaior 
nomeadamente diagnóstico, não de per si, mas apenas quando 
associado a outros elementos. 

Alguns autores apontam a circunstância de aparecerem em 
certos casos plaquetas agigantadas (NITTIS), O que nem sempre 
acontece, embora as tenha encontrado com relativa frequência, mas 
irregularmente. FERRATA supõe não serem plaquetas paquidérmicas, 
mas retalhos de megacariocitos, em transformação hematoblástica. 
Em alguns casos porém, as plaquetas têm todas as características 
já bem formadas e aparecem isoladas, o que nem sempre concorda 
com a hipótese de FERRATA. 

Há além disto um certo desiquilíbrio entre a plaquetopenia 
na A. P. e o aparecimento de síndrome hemogénico, raro nesta 
afecção (apenas quando muito, fenómenos hemogénicos terminais 
— obs. 6). Nèm sequer a irretractibilidade do coágulo é frequente 
(apenas no caso 8), como prova de deficiência funcional das pla
quetas ; parece uma dissociação entre o seu valor numérico e fun
cional, tal como pensam alguns autores (ISCH-WALL, trombastenia 
de GLANZMAN, MORAWITZ & JÚRGENS). 

Biópsia hematopoiética 

Numerosos tem sido os autores que tem praticado e aconse
lhado a punção osteo-medular, nomeadamente com um sentido 
diagnóstico (PEABODY, SEYFARTH, BARTA, INTROZZI, VILLA, GUGLIELMO, 
ESCUDERO & VALERA, METTIER & MINOT, ZADEK, WEINER & KAZNEL-
DON, ISAACS, etc.) ; já que os mègaloblastos nem sempre aparecem 
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no sangue circulante, e atendendo ao valor do seu achado, a pun
ção da medula óssea tem por íim assegurar a sua existência numa 
medula em reversão embrionária. Escolhe-se para isso diferentes 
locais de eleição que satisfaçam a duas condições essenciais: aces
síveis à pequena trepanação inofensiva, e simultaneamente pontos 
onde mais frequentemente se costume observar a revivescência 
megaloblástica, já que ela não se estende, na maioria dos casos, à 
generalidade do sistema osteo-medular, mas quási sempre aparece 
em focos disseminados, particularmente nos ossos esponjosos e 
diafises dos ossos longos ; neste sentido se aproveitam as costelas, 
o manúbrio esternal ou a parte supero-mediana da tíbia. 

A constatação de alterações denotativas de eritropoiese embrio
nária — mègaloblastos em diferentes fases de maturação, ou células 
progenitoras, promègaloblastos, células histióides variadas (VILLA, 
FERRATA, GUGLIELMO), como ainda mègalocitos hipercrómicos — 
assegurariam um diagnóstico, então insofismável. 

Alguns autores ainda aconselham estas punções osteo-medula-
res, durante a fase evolutiva da anemia, em especial durante a 
remissão, no sentido de assegurar o regresso sucessivo das altera
ções, com o desaparecimento dos focos de reversão megaloblástica. 

Num sentido idêntico, reclama VILLA a atenção para a punção 
esplénica, em casos de A. P. com macroesplenia, com o fim de 
estabelecer com precisão o tipo de alterações. Pode em raros casos, 
ser tão bem sucedida que consiga atingir um foco de reversão 
embrionária extra-medular, fornecendo então os mesmos elementos 
diagnósticos que a punção medular. 

Mas esta punção é sobretudo aplicada ao estudo das lesões 
esplénicas em casos de anemias perniciosiformes do tipo da icterí
cia hemolítica adquirida, que GREPPI considera como variedades 
esplenomegálicas de A. P. 

Qastro-enterologia analítica 

Examinarei sucessivamente alguns dos aspectos semióticos 
especialisados que se podem colher, no domínio da função secre
tória e digestiva, iniciando pelo principal e melhor estudado — o 
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suco gástrico — para terminar com algumas noções sobre o suco 
duodenal e coprologia, juntando pequenos elementos sobre radio
logia gastro-intestinal. 

Suco gástrico 

Só nalguns doentes pude colher elementos sobre a secreção 
gástrica (obs. 8, 16, 23, 25 e 26), atendendo à dificuldade em con
vencer doentes da clínica particular, da utilidade desta prova, hoje 
tão corrente nesta doença, com dados de tanta importância e 
simultaneamente tão inofensiva. 

Na obs. 8, o suco gástrico colhido em jejum com histamino-
-estimulação, em plena crise anémica por recaída (abandono da 
hepatoterapia —1,8 milhões de glóbulos), revelou acides clorídrica 
em jejum (0,063 °/0) que passou a 0,410 % meia hora após a his
tamina. Este caso é no restante uma A. P. típica, em todas as suas 
características. 

Na obs. 16, a secreção gástrica examinada 1 hora após refei
ção de ËWALD-BoAS, à data da primeira observação, não revelou 
acides cloridrica, livre ou total. É um caso de A. P. típica, com 
toda a sintomatologia clássica, apanhado em período de manifesta 
precocidade anémica (3,5 milhões de glóbulos). 

Na obs. 18, o suco gástrico colhido após injecção de hista
mina, antes de iniciar a terapêutica anti-anémica, revelou acloridria 
em jejum, mas regular resposta secretória à xf\ hora (51 cc. — aci
des cloridrica livre 0,256 %) , baixando rapidamente (1 cc. apenas 
de suco à 1 hora). —Esta observação é de uma A. P. atípica 
(sprue ?) 

Na obs. 23, o suco gástrico, examinado só em plena remissão 
terapêutica (> 5 milhões de glóbulos), revelou à prova histamínica, 
uma resposta moderada e curta (quási acloridria em jejum, apenas 
0,117 °/o de acides clorídrica livre aos 20', secreção quási nula aos 
40'). Esta obs. tem os caracteres duma A. P. típica. 

Na obs. 25 o suco gástrico colhido em plena remissão da ane
mia, revelou acides clorídrica franca uma hora após refeição de 
EWALD-BOAS (prova realisada em Lisboa pelo Dr. CASCÃO de 
ANCIÃES — acides clorídrica 50 ?). Trata-se dum caso de A. P. 
atípica (sub-estenose sigmóideia e sprue nostras). 

Na obs. 26 o suco gástrico colhido no início da terapêutica 
anti-anémica, após injecção de histamina, deu franca resposta pro-
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longada (acides clorídrica máxima 0,203 % ) . Esta obs. parece de 
uma A. P. atípica (sprue nostras ? e alcoolismo). 

Eis os dados principais que pude recolher nos casos arqui
vados, o que representa material extremamente pobre para que os 
possa discutir, e sobretudo comparar com os dados que da litera
tura se apreciam, muito numerosos, embora em certos casos contra
ditórios. Fica apenas como pequeno resumo : em 3 casos de A. P. 
típicas, 1 aclorídrica (obs. 16) na fase anémica inicial, 1 clorídrica 
sensivelmente normal (obs. 8) durante uma recaída intensa da ane
mia, 1 hipoclorídrica franca (obs. 23), mas durante o período de 
remissão; em 3 casos de A. P. atípicas — 3 clorídricas mais ou 
menos acentuadas (obs. 18, 25 e 26). 

Parece ter sido FLINT em 1860 o primeiro que relacionou a 
A. P. com alterações do suco gástrico, e FENWICK em 1877 o que 
descreveu a atrofia da mucosa gástrica em casos de A. P., mas só 
CAHN & MEHRING em 1886 descreveram a anacloridria nesta 
afecção. t 

Desde então e graças ao sucessivo desenvolvimento das provas 
de secreção gástrica, a acloridria na A. P. tem continuamente des
pertado a atenção e mesmo merecido de muitos autores (GRAWITZ, 
MARTIUS, WEINBERG) a consideração de base primordial da A. P. 

É inicialmente com a prova de refeição de EWALD-BOAS 
(MARTIUS, FABER & BLOCH, EWALD, HUTCHINSON, WEINBERG, ZADEK 
etc.), mas sobretudo após a introdução do método fraccionado, que 
a anacloridria se valorisa na A. P. (CABOT, DAVIDSON & GULLAND, 
FABER & GRAM, HURST, LEVINE & LADD, WILKINSON, MORAWITZ, 
PANTON, MAITLAND-JONES & RIDDOCH, PERCY, WILLSON & EVANS, etc.) 
e ainda com o advento da histamina, como poderoso estimulante 
secretório gástrico (HARTFALL, WILKINSON, JOHANSEN, KATSCH & 
KALK, etc.). 

Desta série de autores, nasce cada vez mais forte a ideia de 
que a acloridria é uma base etiológica na A. P., tanto mais que ela 
pode preceder de muitos anos a aparição da A. P. (RILEY, KNUD 
FABER, WEINBERG, STURTEVANT, HURST & STEWART, CONNER, HADEN, 
HURST, BIE, etc.). Esta asserção foi provada até certo ponto correcta, 
desde os trabalhos de CASTLE e seus colaboradores (LOCKE, HEATH, 
STRAUSS, TOWNSEND, RHOADS), que conseguem demonstrar, de modo 
bem evidente, e pela primeira vez em experiências humanas directas 

v 
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que na A. P. há falta dum producto gástrico (IntAnsic factor), abso
lutamente necessário para manter o equilíbrio hematopoiético 
normal, factor existente, contudo, nos doentes anaclorídricos, com 
anemias de outra natureza, como a anemia hipocrómica microcítica. 
Esta demonstração, foi de seguida brilhantemente confirmada pela 
utilisação de extractos gástricos contendo o princípio anti-pernicioso 
(STURGIS & ISAACS, SHARPS, CONNER, WILKINSON, SNAPPER & PREEZ, 
etc.), e ainda pela injecção de suco gástrico de porco ou humano 
em concentração forte (MORRIS e colaboradores). 

Todas estas aquisições vieram pois lançar no espírito de mui
tos, a ideia de que só se pode fazer um diagnóstico correcto de A. 
P., em face da constatação de anacloridria (HURST, MOSCHCOWITZ). 

Porém, se estas noções implantaram de vez uma relação íntima 
entre a A. P. e a função gástrica, de modo a que esta constitua 
hoje um dos principais elementos diagnósticos e patogénicos da 
afecção, existe também um reverso da medalha, isto é, que a A. P. 
pode existir fora de qualquer alteração apreciável do suco gástrico. 

Não são muito numerosas as observações de A. P., em cujo 
estômago se conseguiu encontrar acides clorídrica livre, todavia 
existem. WILKINSON em 1932 reuniu da literatura 66 casos de A. P. 
em que havia cloridria de diferentes graus. Muitos autores tem 
constatado esse facto, como FABER, LICHTY, TAUBMANN, SEYDERHELM, 
MOORE & O'FARREL, CABOT, STOKTONS, LEVINE & LADD, LENHARTZ, 
HARTFALL, ALLODI, etc. A estas observações juntarei ainda as 
minhas, já que em 5 casos, dois de A. P. típica, consegui obter 
uma resposta clorídrica franca. 

Todavia, não é este sequer o único lado frágil do problema. 
Em primeiro lugar a secreção gástrica, se em alguns casos está 
abolida inteiramente nos seus diferentes aspectos funcionais (pépsico 
e clorídrico), noutros e são os mais numerosos, visto que é muitas 
vezes só no sentido da apreciação do valor secretório clorídrico 
que a maioria das observações se réalisa, há acloridria isolada sem 
apepsia, e ainda casos em que embora existindo acloridria, se 
esboçam vestígios de acides total ou combinada; isto é, mesmo 
dentro da aquilia e acloridria gástrica, há vários aspectos, conforme 
a intensidade da diminuição da função gastro-secretória. Em segundo 
lugar, casos há em que a resposta é diferente consoante o método 
empregado para o estudo da secreção gástrica, e daí não só a 
variabilidade dos métodos propostos, mas ainda a noção exposta 
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por muitos observadores de que só se poderá concluir por aquilia 
ou acloridria, no caso de ausência de resposta com vários métodos 
e em dias diferentes. O advento do emprego da histamina, veio 
fazer supor a muitos que o problema estaria resolvido neste sentido, 
já que o poder da sua acção sobre a secreção clorídrica, faria dis
tinguir entre acloridrias falsas e verdadeiras; todavia algumas obser
vações de JONG contradizem esta noção, pois conseguiu respostas' 
com prova fraccionada após refeição, onde não as obteve com o 
emprego da histamina. 

Além disto, as próprias experiências de CASTLE, provaram que 
não é no defeito cloridrico ou pépsico que reside a principal defi
ciência gástro-digestiva na A. P., facto que foi muitas vezes com
provado por outros investigadores (WILKINSON & KLEIN, CONNER, 

LEMAIRE & LAMBIN, MEULENGRACHT, etc.). 

A isto se junta a circunstância de que nas A. P. de causa apa
rentemente conhecida muitas vezes existe uma acidez clorídrica 
livre mais ou menos acentuada, tanto na A. P. botriocefálica (SCHAU-

MANN), como na gravidica (WILKINSON, STRAUSS & CASTLE), como 
na A. P. da sprue (ASHFORD, CASTLE & RHOADS) OU na A. P. por 
estenose intestinal (SCHLESINGER), e até nestes casos pode exis
tir o factor anti-pernicioso (intrínseco) no estômago dos doentes 
(CASTLE & RHOADS, SCHLESINGER, STRAUSS & CASTLE). 

Portanto, como resumo, embora a secreção gástrica esteja por 
via de regra acentuadamente alterada na A. P., nos seus diferentes 
aspectos secretórios funcionais (Cl H livre, pepsina, renina, hemo-
poietina), o facto é que há casos, nomeadamente entre as A. P. de 
causa aparentemente conhecida, em que o defeito gástrico é nulo 
ou moderado. 

Todavia, já por conveniência diagnostica, atendendo à sua 
frequência, mas ainda porque a presença duma aquilia tem indi
cações terapêuticas precisas, perfeitamente dispensáveis no caso 
duma secreção gástrica equilibrada, a necessidade dum exame do 
suco gástrico, feito por exemplo com a combinação da prova frac
cionada após refeição (tipo REHFUSS) e injecção de histamina simul
tânea, impõe-se em todos os doentes com A. P., quer no período 
de intensidade anémica, ou ainda na fase de remissão completa, 
pois se em regra a aquilia ou anacloridria persiste (TZANCK, HEATH, 

HECHT-JOHANSEN), também em raros casos se pode modificar pela 
terapêutica (CONNERY & JOLIFFE, SEYDERHELM & OPITZ, CHEVALIER, 
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GUTMANN, SALMON & FIEHRER, WILKINSON, MCPEAK & NEIGHBORS). 

Ainda no domínio do exame do suco gástrico, se pode estabe
lecer o exame bacteriológico, desde que a colheita do suco seja 
feita em condições de asepsia possíveis. Por via de regra nos casos 
de A. P. é frequente encontrar, mesmo no caso de existência de 
acides clorídrica livre, a presença de bactérias em quantidade anor
mal, nomeadamente estreptococos para HURST e HUNTER, coliba-
cilos (caso 26) e por vezes perfringens para SEYDERHELM, DAVIDSON, 
NYE, SIMONDS, FABER, BOGENDÒRFER, VAN DER REIS. 

Suco duodenal • 

São em pequena quantidade, as referências a exames de suco 
duodenal, feito no sentido de colher elementos que aproveitem para 
o diagnóstico da afecção. Na maioria dos casos, as investigações 
sobre o duodeno, são feitas num sentido experimental, nomeada
mente para estudo das condições bacteriológicas deste segmento 
digestivo (DAVIDSON, VAN DER REIS, SEYDERHELM). Na maioria dos 
casos são ainda estreptococos e perfringens, mas nomeadamente 
colibacilos que dominam e se apresentam por vezes em quantida
des elevadas, anormais (100 mil a 100 milhões por cc.—DAVIDSON). 

Fora desta orientação são poucos os trabalhos realisados no 
sentido diagnóstico, destacando-se apenas os de ZADEK, SONNEN-
FELD, de LAUDA e seus colaboradores CYGIELSTREICH, FEJGIN, GLASS, 
HELD. O S primeiros, chamando a atenção para o excesso anormal 
de bilirubina no suco duodenal da A. P., podendo atingir 1/1.800 
(VAN DEN BERGH), quando os valores normais não variam muito, 
em oscilações à volta de 1/25.000. ZADEK nota ainda o abaixa
mento das percentagens de ferro e colesterol. Os segundos, estudam 
sobretudo as alterações de digestibilidade do suco duodenal, encon
trando entre numerosas observações de A. P., 6 casos de hipoqui-
lia pancreática e 7 de aquilia pancreática completa, reunidos a 
aquilia gástrica, mas sem que a parte endócrina pancreática fosse 
incluída no processo, por cifras glicémicas normais. 

Çoprologia 

O exame fecal na A. P. tem sido realisado muitas vezes, por 
numerosos autores, em sentidos muito diferentes — dosagem dos 
pigmentos fecais, investigação de alguns elementos como o ferro, 
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provas de digestibilidade e outras relacionadas (sangue), bacterio
logia (as mais numerosas), parasitologia (botriocéfalo e outros hel-
mintas), produtos tóxicos (fermentações) ; e até as próprias fezes 
foram aproveitadas para trabalhos experimentais, em injecção de 
extractos, provocando a morte dos animais, sem resultados apro
veitáveis para a étio-patogenia da A. P. (AUTOR). 

Em metade dos casos apresentados consegui fazer exame de 
fezes, no sentido de obter alguns dados sumários, sem que em 
qualquer delas procedesse a exames quantitativos, de resto só pos
síveis com regimes de prova (obs. 1, 4, 6, 9, 13, 15, 16, 18, 19, 
23, 24, 25, 26). 

Uma das características mais importantes é a insuficiência 
digestiva gorda, raras vezes falhando, embora muito desigual de 
caso para caso, umas vezes apenas forte excesso de sabões ou de 
ácidos gordos, mas outras ainda numerosas gotículas de gor
dura neutra, dando às fezes o seu aspecto especial, de betume 
corado, aderentes (obs. 9, 15, 16, 23, 26). É de resto a perturbação 
digestiva que alguns autores mais frequentemente notam quer na 
A. P. (ZOJA, NOORDEN, ZADEK) quer ainda em afecções tendo com a 
A. P. relações de parentesco funcional e hemático (sprue—ASHFORD, 
KRJUKOFF, ELDERS, WOOD, BAUMGARTNER, etc.) (doença celiaca ou 
esteatorreia idiopática-THAYSEN, HAMPSON & SHACKLE, VAUGHAN, etc.) 

Não é raro encontrar todavia, insuficiência digestiva hidrocar-
bonada moderada (obs. 9, 18, 25) ou acentuada (obs. 15), e o 
mesmo se dá com a digestão albuminóide (nomeadamente a 
miosina) (obs. 1, 9, 13, 15, 16, 23). 

A reacção das fezes é habitualmente ácida, mais raras vezes 
alcalina ou neutra. Desenvolvem na maioria dos casos, forte exa
gero de fermentações com conservação em regra, da acides (obs. 1, 
18, 19, 23, 24, 25, 26). 

Sangue oculto não se encontrou em nenhum caso. Apenas 
algumas estrias sanguinolentas no caso 19 e 25. Reacção de WEBER 
positiva no caso 1 e 6, mas por excesso de regime cárneo e hepá
tico, mal digerido talvez por exagero do trânsito intestinal (diarreia). 

O exame parasitologic foi sempre negativo, excluindo leve 
tricocefalose (não excedendo 2 ovos por preparação) nos casos 1, 
9 e 26, e tenue infestação protozoárica banal (circomonas?) na 
obs. 15 e 26. 
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Radiologia gastro-intestinal 
A investigação radiológica é nula na maioria dos casos de A. 

P., e segundo a opinião de grande número de autores. É todavia habi
tual a hiperquinésia gástrica com evacuação rápida, tal como referem 
NAEGELI, MILANI, FABER, e como notei nos doentes da obs. 16 e 25. 

Outro tanto não sucede porém, em alguns casos raros, entre os 
quais ' os referidos por NAEGELI, KLEEMANN, HARING, BASTECKY & 
VARADI, WEIL & BENZAQUEN, que acharam, quer tumefacção epigás-
trica ao exame clínico, como modificações radiológicas, permitindo 
pensar numa neoplasia gástrica que não se verificou, quer pela 
autopsia ou intervenção cirúrgica com exame histológico, ou pela 
evolução radiológica acompanhada até à remissão, como no caso 
de BASTECKY & VARADI. 

Nestes casos as imagens radiológicas, de aspecto lacunar caracte
rístico, recordavam perfeitamente a do carcinoma gástrico, embora se 
constatasse à autópsia, apenas a presença de hipertrofias da mucosa 
e sobretudo da musculatura do antro pilórico, este último dando 
ao exame clínico abdominal a impressão nítida dum tumor que 
pôde confundir-se com neoplasia maligna (NAEGELI); BASTECKY & 
VARADI admitem ainda a possibilidade da imagem lacunar ser 
devida a espasmos, tendo a sua sede no antro pilórico, já que no 
seu doente o aspecto radiológico desapareceu sucessivamente com 
a remissão da A. P. 

Este problema clínico-radiológico, é tanto mais delicado e de 
interpretação difícil, quanto é certo existirem neoplasmas gástricos 
associados a A. P., embora em raríssimos casos (BLOCH, LUBARSCH, 
MORAWITZ, SONNENFELD, WILKINSON, WEIL & BERNARD, etc.). 

Noutro sentido é ainda importante a radiologia gastro-intes
tinal, nomeadamente fornecendo em certos casos de A. P. associados 
a síndrome de obstrução crónica, elementos para a diagnose de 
estenoses entero-cólicas (MEULENGRACHT, SEYDERHELEM, FABER, 
KRETZ, etc.), como no caso 25 a existência duma sub-estenose 
sigmóideia. 

Urologia 

Tendo examinado sempre a urina dos doentes com A. P., em 
muitos casos com análises quantitativas, possuo neste campo ele-
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mentos vastos com que resumir as principais indicações, algumas 
de grande valor, fornecidas pela uro-análise. 

Sob o ponto de vista qualitativo e da investigação de ele
mentos anormais, as alterações são muito consideráveis no que 
respeita a dois sintomas analíticos — côr (urobilinúria) e compostos 
aromáticos (fenólicos). Aparte estes dois elementos, as outras modi
ficações qualitativas são atenuadas ou irregulares. 

A urobilinúria é sempre acentuada nos casos de certa intensi
dade, aparecendo desde que a anemia se inicia e aumentando à 
medida que a sua marcha é progressiva, tornando-se em certos 
casos graves de uma intensidade extremamente exagerada que dá 
à urina o aspecto típico de vinho do Porto, o vermelho acasta-
nhado-acajú característico (obs. 5). Todavia nem sempre se esta
belece uma relação entre a gravidade da anemia e o exagero do 
urobilinogénio urinário, o que se compreende bem, pois a hiper-
hemolise de que ela é dependente sofre alternativas várias conforme 
a gravidade da desglobulinisação, o estado da reacção hemopoié-
tica e ainda do equilíbrio funcional entero-hepático ; pode além 
disso desvanecer-se aparentemente por ingestão hídrica exagerada, 
com consequente diurese acrescida e diluição da côr urinária, tal 
como acontece nomeadamente nos casos de anemia moderada, em 
que a urina só é um tanto urobilínica em certas horas do dia, che
gando a ser hipourobilínica noutras ocasiões (obs. 25 e 26). 

Desaparece em regra com a remissão, embora possa em certos 
casos persistir, como na obs. 5, após várias recaídas, o que é um 
índice de gravidade pela hiperhemolise contínua e participação 
hepática quási segura, embora variável. 

Outro sintoma importantíssimo é a presença constante e em 
quantidade, de compostos aromáticos, nomeadamente indoxilúricos 
à reacção de JOLLES, indigúricos, roseinúricos e melanoidúricos à 
reação de JAFFÉ (Prof. ALBERTO DE AGUIAR). Como indicação ana
lítica é preferível o método de JAFFÉ ao de JOLLES, pela sua facul
dade em fornecer mais elementos, embora a última seja melhor 
para determinações quantitativas (HEITZ-BOYER & GRIGAUT). Com 
efeito o Prof. ALBERTO DE AGUIAR, pelo estudo clínico-analítico de 
milhares de exames quantitativos de urina, estabeleceu com pre
cisão a destrinça entre indigúria (indigo dissolvido no clorofórmio) 
e roseinúria (indigorubina em solução no ácido clorídrico, isolável 
pelo alcool amílico), a primeira dominando nos processos de pro-
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teolise cólica e zonas terminais do iléon, a segunda prevalecendo 
em todos os síndromes altos do tubo gastro-entérico (estômago, 
duodeno, colédoco, início do jejuno-ileon). Os dois cromogéneos 
(indigo e roseina) seriam assim opostos pela sede de formação, 
indicando muito possivelmente fases de degradação sucessiva dos 
ácidos aminados, nomeadamente do triptofano (ácido indol-acético 
e escatoxilo para a roseina, indoxilo para o indigo). A melanoi-
dúria estaria em relação com outros ácidos aminados fenólicos 
(tirósina, fenilalanina). 

Nunca vi uma A. P. que não revelasse à data do primeiro 
exame, um exagero maior ou menor de qualquer destas modalida
des, em especial indigúria e roseinúria, em certos casos moderados 
ou graves duma intensidade formidável. Intervém pois precoce
mente, tanto mais que é dos primeiros sintomas a aparecer no 
início duma recaída, e cresce com o progresso da afecção, do 
mesmo modo que se desvanece até desaparecer com os períodos 
de remissão pela terapêutica actual. 

A investigação deste sintoma tem sido um pouco descurada, 
nomeadamente pela escola de EHRLICH (FERRATA sobretudo), embora 
realçada por muitos investigadores da facção hemolítica (HUNTER, 
GRAWITZ, etc.). Pela sua permanência deve fazer objecto de estudos 
especiais, tanto mais que se liga intimamente com todos os proces
sos de proteolise microbiana a que se atribue tanta importância na 
A. P., não falando já no seu.poder tóxico, posto tanto em realce 
com os trabalhos experimentais de METCHNIKOFF. 

Além destes dois sintomas, não é raro obter num ou noutro 
caso, ora pequenos vestígios de albumina, ora ténues reducções 
com o licor de FEHLING, de valor semiótico reduzido e seguramente 
sintomático de leves discrasias uropoiéticas, secundárias à A. P. 

Volume e densidade variam muito. Por via de regra há oligú
ria franca e pequena concentração relativa, mas basta que a inges
tão hídrica seja maior, ou a diarreia menor, para a diurese aumentar, 
pondo em relevo hidrúria apreciável. 

Em raros casos graves podem aparecer productos revelando 
uma intensa discrasia metabólica, como a diazotúria no caso 10, 
cetonúria no caso 6. 

O sedimento urinário, habitualmente pequeno, revela na maio
ria dos casos elementos banais, sem exagero da leucocitúria, apenas 
sendo vulgar a sedimentação cristalina, em especial úrica (desassi-
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milação endogénea de origem hemopoiética — RIDDLE) OU oxálica 
(sintomática das perturbações digestivas). A ausência de leucócitos 
em abundância afasta completamente a hipótese de BLAIR, para 
quem as pielites e pielonefrites seriam sistemáticas na A. P., e até 
ligadas patogènicamente à anemia. 

Quanto aos resultados fornecidos pela determinação quantita

tiva dos elementos constitutivos da urina, arquivo no gráfico 5 
apenas as médias dos resumos urográficos dos 14 exames quantita

tivos realisados (obs. 1, 2, 5, 7, 10, 12, 22 e 23), desde que os resul

tados vêm apontados nàs observações correspondentes. 
■RESUÍAO URO&HftTÍeC / . (mitodU. Ik<x.mw. qu«/iUàUti»w - <9*í".u. 5.

 S
.T.«. « . « . « ) • 

GRÁFICO 5 

Por estes elementos se denunciam discrasias, mais ou menos 
acentuadas de caso para caso, mas inteiramente semelhantes em 
globo, o que constitue quasi um síndrome da desassimilação uri

nária na A. P., em especial quando associada à determinação da 
urobilinúria, indigúria, roseinúria e melanoidúria. 

As discrasias são de três ordens primordiais — nutritivas e 
metabólicas, digestivas, hepáticas. 

A primeira corresponde a forte atonia nutritiva, revelada pela 
baixa geral de desassimilação (diurese moderadamente baixa, não 
compensada por excesso de concentração urinária). A hipoazotúria 
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mais franca, pode relacionar-se com a nítida diminuição de ingesta 
azotados que se nota sempre nos doentes com A. P. No domínio 
metabólico, as alterações denotativas de uma hemopoiese anormal 
(urobilinúria forte de origem hemolítica, uricúria relativa por desas-
similação exagerada de nucleoproteidos de origem eritroblástica). 

As discrásias de origem digestiva, são o exagero de produtos 
indoxílicos já referidos e pequenas oxalúrias. 

Quanto às funções hepáticas, os elementos urinários denotam 
a par de fenómenos de reacção franca, outros de insuficiência. 
Hipersulfoconjugação relativa apreciável, mas em desiquilíbrio 
inverso com o forte excesso de produtos indoxílicos eliminados 
(insuficiência antitóxica), sulfatúria neutra relativa, denunciando a 
irritação da biligénese hepática. E além disso outros elementos, de 
que o fígado não é só o responsável, embora neles possa intervir 
(urobilinúria, hipoazotúria com baixa da relação azotúrica, uricúria, 
por vezes pequena glicosúria mínima), podendo denunciar altera
ção da célula hepática nas funções ureiopoiéticas, uricolíticas, gli-
copoiéticas. 

Na apreciação de factores urinários de ordem renal, nenhum 
é suficientemente nítido ou constante, para que se possa valorisar. 
Existem quando muito pronúncios que levam a suspeitar de pe
quena esclerose renal (hidrúria, tenue albuminúria em raros casos, 
baixa de eliminação geral), desde que se possa excluir a coinci
dência de A. P. com nefrite hipertensiva de intensidade variável 
(obs. 13, 18, 20). 

Metabolismo 

As alterações do metabolismo na A. P. são por vezes notáveis, 
mas muito irregulares consoante o período em que as avaliações são 
feitas, e ainda a modalidade em que são realizadas, mas em especial 
irregulares pela sua inconstância na totalidade dos casos, pelo que 
não se pode ainda, na actualidade, ter um critério seguro sobre 
estas alterações. 

O metabolismo basal encontra-se quási sempre normal ou 
levemente aumentado, segundo a maioria dos autores (BOOTHBY & 
SANDIFORD, MAGNUS-LEVY, MEYER & DUBOIS, ROLLY, CURSHMANN & 
BACHMANN, ROSSI, TOMKINS, BRITTINGHAM & DRINKER, ZADEK), O que 
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pode atribuir-se a leve disfunção tiróide que algumas vezes acom
panha a A. P. (WILKINSON). Todavia há casos de metabolismo basal 
inferior ao normal, quer por associação da A. P. com mixedema 
ou síndrome mixedematoso (MEULENGRACHT, MEANS, WILKINSON) 
quer no decorrer de formas acentuadas de degenerescência com
binada sub-aguda da medula (SUZMAN). 

De todas as formas de metabolismo geral, o que mais cons
tante e frequentemente está alterado é o metabolismo pigmentar. 
A hiperhemolise é um facto na A. P., embora a sua explicação 
patogénica ainda hoje não esteja assente. A bilimbinemia, excreção 
de pigmentos biliares em excesso (suco duodenal—ZADEK, SONNEN-
FELD) (fecal—ZOJA, EPPINGER, STRAUSS), a uobilinúria (ROSENQUIST) 
são provas clínicas dessa perturbação metabólica; também o é a 
constatação da diminuição da excreção do ferro (ZADEK), contrastando 
com o exagero de compostos de ferro no sangue (RIECKER). A si
dérose encontrada à autopsia é ainda a prova evidente da hiper
hemolise, como ainda a macrofagia exaltada no domínio do 
sistema retículo-endotelial (AUBERTIN, FERRATA, etc.). 

Todavia, p a r e c e não haver apenas alterações catabólicas 
pigmentares, e alguns autores pensam que também o metabolismo 
intermediário da hemoglobina esteja alterado. PAPPENHEIM dando à 
hipercromia megalocitária o significado duma hemoglobina anor
mal (metahemoglobina), WHIPPLE supondo uma regeneração defei
tuosa da hemoglobina na A. P., acompanhada de regeneração 
limitada do próprio estroma globular, DUESBERG demonstrando que 
na A. P. há um defeito tornando o organismo incapaz de construir 
hemoglobina a partir das porfirinas, irregularidade que estaria em 
relação com a mègalocitose embrionária, já que o mesmo se dava 
na fase mègaloblástica intra-uterina. 

O metabolismo lipóide está por vezes também alterado, sobre
tudo no conteúdo colesterolémico. Há frequentemente hipolipe-
mia total, em especial da cifra de colesterol (KÓHN, GRÕNBERG & 
LUNDBERG, MULLER, MIASNIKOFF, ZADEK). Todavia a irregularidade 
é por vezes notável de caso para caso. Na obs. 16 a colesterolemia 
era de 1,469 grs. °/00, passando a 1,280 grs. pela perca de 500.000 
glóbulos aproximadamente. Na obs. 17 a cifra de colesterol san
guínea era de 0,675 grs. °/00. No caso 18 era de 1,600 °/00. 
Em todos estes casos a globulia era superior a 3 milhões. 

Quanto ao metabolismo albuminóide, há quási sempre hipo-
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proteinemia nas fases avançadas da doença (ACHÁRD & HAMBRUOER) 
nomeadamente com determinação refractométricas (MEULENGRACHT 
& IVERSEN, NAEGELI). LOEWENSTEIN encontra por vezes baixa acen
tuada do fibrinogénio, NAEGELI das globulinas, DOULCINE & BON-
DARENKA dos ácidos aminados, azoto total baixo com azoto residual 
sensivelmente normal para GREENE & CORNER, ZADEK. Há percas 
azotadas por vezes francas, nomeadamente em relação com a in
gestão diminuída de albuminóides (VAUGHAN), agravada ainda pelos 
processos destructives intestinais (FONTES & THIVOLLE, GRAWITZ). 

O metabolismo dos glucídeos é considerado normal desde 
NOORDEN. Todavia muitos autores referem a sensibilidade orgânica 
às provas glicémicas, reagindo por uma curva um pouco elevada, 
muito frequente, que diminue com as rtmissões (RENNIE, RIDDLE, 
MEULENGRACHT & IVERSEN, JOHNSSON) ; outros autores negam estes 
factos (BLUMENTHAL, GREENE & CORNER, ZADEK, NEUBUROER). 

O metabolismo hídrico está alterado apenas nas fases avan
çadas, período em que se manifestam os edemas e a opilação 
especial dos tegumentos. Há retenção hídrica manifesta, que uns 
atribuem a causalidade renal (ESSEN & PURGES, CHRISTIAN, STIEGLITZ, 
concentração renal defeituosa) ou cardíaca (SALTZMAN) ou ainda a 
alterações da permeabilidade capilar por modificações hemáticas 
de ordem físico-química (MEULENGRACHT, IVERSEN & NAHASAWA). É 
um facto que a opoterapia, provocando a remissão da anemia, 
manifesta-se muito frequentemente por fortes poliúrias, eliminando 
em alguns dias os edemas e hidrofilia tecidular geral que se notam 
nos estados avançados de A. P. A distribuição do cloro parece 
não intervir nestas irregularidades de metabolismo aquoso, pois 
está quási ^sempre normal (HADEN, NEUBURGER, ZADEK) OU quando 
muito dá leve exagero de cloro plasmático, com diminuição rela
tiva do cloro globular. 

O metabolismo núcleo-proteico (úrico), está por via de regra 
exaltado, como de resto em quási todos os processos hemolíticos e 
nas leucemias. KRAFKA atribue o exagero de eliminação úrica ao 
metabolismo endogénio relacionado com eritropoiese e hemolise, 
o que é confirmado por RIDDLE, atendendo a que há uricúrias e 
uricemias acompanhando as crises reticulocitárias terapêuticas, ou 
como WEICKSEL, GREPPI & Rossi, GIBSON & HOWARD observaram 
nos períodos que se seguiam à administração de transfusões san
guíneas. 



finatomia patológica 
* 

As lesões encontradas à autopsia de indivíduos falecidos de 
A. P., são de tipos variados e nomeadamente do domínio histo
lógico. 

Macroscopicamente, as alterações nada têm de característico 
que as possa distinguir, em regra, doutras afecções anémicas. São 
em especial a anemia geral orgânica, contrastando com a côr ver
melha, regularmente conservada, dos músculos, coração dilatado e 
pálido, baço normal ou francamente hipertrofiado com aparência 
de congestão por estase, estômago algumas vezes com paredes 
muito adelgaçadas e aspecto liso da mucosa, atrofia postero-lateral 
frequente da medula dorsal, medula óssea vermelha. 

Muito mais importantes, decisivas, são as lesões que se encon
tram ao exame histo-patológico. Para as descrever, creio preferível 
apontar por grupos e sucessivamente os tipos lesionais anátomo-
-patológicos. 

Hiperplasia eritropoiética embrionária 
de tendência sistemática : 

Medula óssea macroscopicamente dum vermelho vivo (medula 
vermelha fetal de COHNHEIM), contrastando com a medula amarela 
normal diafisária (adiposa), podendo abranger* todos os ossos e 
até incidir sobre a epífise dos ossos longos, mas por via de regra 
predominando nos ossos esponjosos (costelas, esterno, etc.), com 
grandes focos ou disseminação em pequenos focos nas diafises 
dos ossos longos. Canal ósteo-medular por vezes alargado, com 
adelgaçamento do osso (CABOT, WARTHIN). 

Microscopicamente, domina a transformação mègaloblástica 
16 
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da medula que EHRLICH foi o primeiro a definir como um regresso 
ao tipo de eritropoiese que só se encontra normalmente no em
brião, durante a primeira fase de vida intra-uterina, antes da 
intervenção da função hemopoiética hepática, a partir do segundo 
mês de gestação. 

Esta hiperplasia mègaloblástica pode ser de intensidade variá
vel (nula na remissão total anémica), excluindo em maior ou 
menor escala a eritropoiese normoblástica e a granulocitopoiese, 
estendendo-se sempre pela parte adiposa medular. 

O que geralmente se nota são focos de mègaloblastos de 
todos os tipos, desde o basófilo com núcleo volumoso e reti
culado até ao ortocromatófilo com núcleo picnótico, e mèga-
locitos hipercrómicos ; focos de eritropoiese normoblástica com 
as suas características normais; focos leucopoiéticos, em regra 
diminuídos, constituídos pelos elementos das séries neutrófila, 
eosinófila e basófila, em fases variadas da sua evolução, desde 
o mieloblasto (FERRATA) aos elementos granulocíticos, e ainda 
COOKE e PONDER refere ter encontrado neutrófilos de núcleo poli-
segmentado, macropolicitos (plèocariocitos de PITTALUGA). Escas
sez de megacariocitos em transformação hematoblástica (VILLA, 
V A N DER STRICHT). 

Mas além dos mègaloblastos e nos mesmos ninhos onde 
dominam, aparecem elementos celulares, descritos por NAEGELI 
e sua escola como mieloblastos indiferentes, eritrogónios lin-
fóides (PAPPENHEIM, ELLERMANN) e que FERRATA e seus colabo
radores (GUGLIELMO, NEGREIROS-RINALDI, VILLA), depois de as 
terem considerado como hemocitoblásticas, tendem moderna
mente a admitir-lhes uma franca natureza histióide, hemohis-
tioblástica, ou suas transições para o mègaloblasto (promè-
galoblasto), e por vezes com caracter macrofágico, descrevendo 
ainda alguns elementos da serie branca que guardam também carac
terísticas histióides. 

Esta doutrina acentua mais ainda a Reparação da A. P. 
em face de todas as outras hemopatias, pois considera o mèga
loblasto como podendo nascer apenas do hernohistioblasto, 
sem função eritropoiética no adulto normal, e que desperta 
para essa função, nos tecidos onde se encontra (sistema reti-
culo-endotelial), graças à intervenção dum estimulo anormal 
(ausência da hormona hemopoiética normal), dando como carac-
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terística essencial a mègloblastose com mègalocitose hipercrómica. 
A mègaloblastose não se limita porém à medula óssea, pois 

vários autores (FERRATA, VILLA, LAMBIN, ELLERMANN, etc.) descrevem 
focos ou ninhos de eritropoiese noutros centros do sistema hema-
topoiético, nomeadamente no fígado, baço e gânglios, muitos con-
siderando-os como focos de metaplasia banal de tipo reaccional ou 
compensador, já que neles se encontram, de mistura e muitas vezes, 
formas normo-eritroblásticas (AUBERTIN), mas que FERRATA e seus 
colaboradores, como ainda outros investigadores, defendem como 
sendo a prova da sistematisação da afecção, por revivescência 
essencial hemohistioblástica, onde quer que ela exista (localisações 
as mais variadas do sistema retículo-endotelial). 

Sobrecargas pigmentares ferruginosas: 

Já conhecida por ADDISON & BIERMER, esta sidérose tem sido 
o assunto de numerosas discussões, visto que ela prova à evidência 
que as funções hemolíticas estão exaltadas na A. P. A hipótese de 
HUNTER de que a hemólise teria lugar na circulação portal e apa
relho gastro-intestinal por toxinas directamente hemolíticas, bem 
assim como a hemólise tóxica no domínio da circulação geral, 
proposta por numerosos outros autores, não se justificou experi
mentalmente; por outro lado o exame microscópico revela uma 
eritrofagia de intensidade variável mas sempre presente, no domí
nio dos tecidos histiocitários, nomeadamente no baço e medula, 
onde se notam numerosos macrófagos com inclusões globulares ou 
seus detritos ferruginosos—hemosiderina— acumulação notável em 
especial no fígado, quer pela macrofagia histíocitária e das células 
de KUPFER, quer ainda pelos grãos de hemosiderina dispostos so
bretudo na zona peri-nuclear e canalicular das células hepáticas, 
conhecida como é a sua acção sobre o metabolismo pigmentar 
hemoglobínico. 

Há ainda macrofagia ou sobrecarga hemosiderósica, por ordem 
decrescente de importância, no rim, gânglios, miocárdio, músculos, 
sistema nervoso central (microglia). 

Degenerescências : 
1 

Estas predominam nos parênquimas nobres e em especial 
no fígado, rim e coração, se excluirmos as degenerescências do sis
tema nervoso, de tipo especial, e que descrevo a seguir. Obedecem 
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ao tipo banal da degenerescência gordurosa, em pequenas gotícu-
las num protoplasma celular atingido de tumefação turva, com 
perca em extensão variável das afinidades tincturiais da cromatina 
nuclear. No fígado estas lesões parecem dominar na região peri
portal, com certo grau de necrose na zona central lobular. No co
ração vêem-se principalmente ao nível dos músculos papilares 
(ADDISON) e intimidade do ventrículo esquerdo. No rim afectam 
mais o tipo de tumefacção turva das células nobres epiteliais. 

Degenerescências do mesmo tipo se encontram ainda por 
vezes no pâncreas, glândulas gastro-intestinais, músculos. 

Neste sentido ainda se apresentam frequentemente lesões dege
nerativas do parênquima nervoso, quási sempre limitadas à subs
tância branca medular dos cordões posteriores e laterais (parte 
posterior dos cordões laterais), em especial da zona dorsal e ainda 
cervical e lombar. São lesões de tumefacção e infiltração lipóide 
dos cilindreixos, bem como degenerescência da bainha de mielina, 
acarretando destruição das fibras nervosas. Estas lesões afectam 
muitas vezes uma disposição em focos disseminados, espalhando-se 
em volta das regiões vasculares, onde parecem iniciar-se os pro
cessos degenerativos por hialinisação das túnicas vasculares, reacção 
esclerosa da túnica conjuntiva e estreitamento da luz vascular. 
Ao alargamento progressivo das degenerescências focais sucedem-se 
degenerescências secundárias ascendentes e descendentes, com 
certa sistematisação, e lesões das células e gânglios raquidianos, 
ou ainda extensão das lesões à substância cinzenta. 

Todas estas lesões degenerativas se acompanham de reacção 
nevróglica fibrosa, verdadeira esclerose cicatricial, com atrofias, mas 
por via de regra limitadíssima. No todo, o conjunto destas alterações 
dão ao corte transversal da medula a aparência cribiforme (status 
spongiosus — Luckenfelder) ocupando quási sempre os cordões 
postero-laterais. 

De resto, em muitos casos estas lesões medulares são d,e inten
sidade muito variável, podendo ser mínimas e em alguns casos até, 
nulas. 

Alguns autores referem ainda focos semelhantes de degeneres
cência na substância branca cerebral (SCHRODER, WOHLWILL, HENNE-
BERG, WEINMANN, BERTRAND & FERRARO), afectando também uma dis
posição topográfica vascular, mas muito mais raras que as alterações 
medulares, e também muito menos descritas. 
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Lesões Hemorrágicas e Vasculares; 

A raridade de hemorragias na sintomatologia clínica da A. P., 
corresponde a banalidade das hemorragias encontradas na autópsia. 
São contudo hemorragias punctiformes, pequeníssimas sufusões' 
petequiais, encontradas muito vulgarmente à superfície da maioria 
das serosas e na intimidade dos parênquimas (fígado, rim, mio
cárdio, etc.). 

São importantes neste sentido as hemorragias microscópicas 
tantas vezes descritas na substância branca medular e por todo o 
sistema encefálico, podendo ocasionar pequenos focos de degeneres
cência e reacção glial, todavia independentes, em absoluto, das 
lesões focais degenerativas há pouco descritas. 

A acrescentar ainda as lesões hemorrágicas retinianas, cujo 
tipo anátomo-patológico é o mesmo. 

Estas hemorragias punctiformes estão relacionadas com lesões 
degenerativas da parede capilar, com hialinização das células da 
túnica interna e conjuntiva. 

São estas as únicas lesões vasculares existentes, e bem pe
quena na grande maioria dos casos. Todavia, em certos casos 
(EPPINGER, CHEVALIER, etc.) há lesões notáveis das arteríolas esplé
nicas, em relação possível com certos processos esplénicos podendo 
acompanhar a A. P. Então nota-se nítido espessamento das pare
des, nomeadamente da túnica elástica, com hipertrofia e hialini
zação da túnica interna, deformando e estreitando a luz. 

Inflamações e atrofias : 

Umas e outras, as primeiras precedendo as segundas, encon-
tram-se quási exclusivamente no domínio do tubo digestivo. São 
reacções inflamatórias com forte infiltração linfóide, às quais se 
seguem sucessivamente escleroses e atrofias das mucosas. Obser-
vam-se vulgarmente em todo o domínio do tracto gastro-entérico, 
predominando todavia no estômago, chegando-lhe a dar a apa
rência duma membrana adelgaçada. A esta gastrite atrófica se 
assemelha a glossite, sendo mais rara a enterite deste tipo. 

Com as remissões toda a característica anátomo-patológica 
da A. P. se desvanece ou até desaparece totalmente (ZADEK, FAHR). 
Apenas ficam, como é de esperar, as lesões degenerativas nervosas, 
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e as lesões atróficas digestivas, pois tôdas as outras — reversão 
mègaloblástica intra ou extra-medular, sidérose geral, lesões hemor
rágicas, etc., podem desaparecer de tal modo que tornem absolu
tamente impossível a diagnose anatomo-patológica da A. P. em 
remissão. De resto, o número de casos de autópsia de A. P., durante 
a remissão com o^ tratamentos modernos, é rara, e na maioria 
dos casos estas autópsias são realizadas após morte sobrevinda 
por doenças intercurrentes. 



Diagnóstico 

Apontarei sucessivamente neste capítulo os dados para o dia
gnóstico positivo, seguido do diagnóstico diferencial, acabando 
por apresentar variedades, formas clínicas, formas em que a doença 
évolue sob uma etiologia aparente, e ainda complicações da A. P. 

Diagnóstico positivo 

A primeira base para o diagnóstico da A. P. é conhecer a sua 
existência, não só como entidade clínica, mas ainda sob o critério 
de que a perniciosidade não constitue um sinónimo de gravidade 
e a anemia pode ser muito atenuada ou extrema, consoante a fase 
evolutiva em que fôr diagnosticada ; é saber também que ela apa
rece mais frequentemente do que o suspeita o médico. Basta ter 
visto um caso, para que em regra o clínico, atentando nalguns 
sintomas especiais, não deixe escapar de seguida outros que 
embora raros, porventura lhe apareçam. São banalidades, à pri
meira vista, mas em doenças insidiosas como esta, exteriorisan-
do-se por fenómenos aparentemente muito atenuados à observação 
clínica, vale mais pecar por excesso e reconhecer após exame 
minucioso que as suspeitas se não justificam. Não acontece o 
mesmo com outras afecções como a diabetes, a nefrite uremigénica, 
o mixedema, etc., em que as lesões são quási nulas, predominando 
as perturbações funcionais, em certos casos tão leves que só com a 
minuciosidade na colheita dos sintomas podem ser valorisadas? 
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A necessidade dum diagnóstico precoce da A. P. reconhe-
ceu-se antes da era hepática, pela maior facilidade em conseguir-se 
uma remissão terapêutica com probabilidades de maior duração, e 
não deixa hoje de ser igualmente uma vantagem, já que a anemia 
profunda a que muitos casos chegam, não é absolutamente inofen
siva para o organismo. 

Diagnosticar a A. P. durante a fase anémica avançada é em 
regra fácil, quer o clínico desde logo a suspeite, quer o exame 
hematológico realisado no sentido de confirmar a anemia, lhe 
oriente a diagnose. 

Neste período, a palidês notável e amarelada dos tegumentos, 
com leve sub-icterícia conjuntíval e urobilinúria habitual, a grande 
astenia, emmagrecimento mais ou menos acentuado, febrícula leve 
e irregular, pequenos edemas malèolares, opilação palpebral e facial, 
cansaço com dispneia, taquicardia, existência de sopros suaves e 
instáveis nos focos da ponta, síndrome vertiginoso esboçado, ano-

» . rexia intensa nomeadamente sólida, glossite com-ardência lingual 
ou faringó-esofágica, atrofia da mucosa lingual (glossite atrófica), 
mau estado gengivo-dentário, digestões pesadas e flatulentas, nau-
seosas e por vezes com vómitos, diarreia habitual, moderada ou 
disenteriforme, sinais paréticos dos membros inferiores, orientados 
sobretudo no sentido da diminuição dos reflexos, pequenas altera
ções da sensibilidade profunda (parestesias), disestesias em predo
mínio nas extremidades, dores e fraqueza nos músculos dos mem
bros, tais são por via de regra os sintomas apresentados pelo 
doente. Associa-se a isto a ausência de passado mórbido especial 
ou hemorrágico, a marcha tantas vezes insidiosa da afecção, as 
irregularidades frequentes na alimentação do doente (uso moderado 
ou nulo, ou em condições de deficiências, de productos animais, 
frutas e legumes), a ausência da sintomatologia dolorosa, referên
cias negativas como o exame abdominal, fígado, baço e gânglios 
pouco ou nada modificados, e ter-se-há um quadro duma anemia 
perniciosa com os seus elementos gerais, anémicos, digestivos e 
nervosos que conduzem o clínico a proceder ao exame de sangue, 
indicando desde logo o sentido em que deve ser orientada a pes
quisa hemocitológica. 

1 Mas a atenção deve em especial reclamar-se para um diagnóstico 
precoce, que tenda a evitar ao doente os precalços duma afecção 
progressiva, grave pelas complicações que podem surgir, intercor-
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rentes (infecciosas) ou da evolução da própria doença (gastro-enté-
ricas e sobretudo nervosas). 

Então a anemia dos tegumentos e mucosas é atenuada, mal 
despertando a atenção clínica, e é especialmente a astenia, emma-
grecimento, a frequência notável da glossite sub-aguda, ambulatória, 
com ardor localisado ou estendendo-se ás mucosas próximas, alte
rações gengivo-dentárias, anorexia e pequenas perturbações diges
tivas e nervosas, urobilinúria atenuada ou desigual, que devem 
despertar o interesse do médico e traçar o caminho de investigações 
subsidiárias e especialisadas que confirmem a A. P. 

De todos os exames que se podem realisar no sentido de con
firmar ou esclarecer a existência de A. P., um é absolutamente 
indispensável, já que domina toda a patologia desta afecção — o 
exame hematológico. 

Este exame fornece três síndromes hemáticos — plasmático, 
rubro e branco (com o hematoblástico) — qualquer deles de impor
tância diagnostica, nomeadamente o síndrome rubro que resume as 
principais características da A. P. 

Síndrome plasmático — diminuição da massa sanguínea, hi-
perplasmia relativa, hiperbilirubinemia com reação de VAN DEN 
BERGH retardada (hemólise exagerada), hipolipemia sobretudo hi-
pocolesterolémica, hipoprotèinemia. 

Síndrome rubro — Hipoglobulia com hipohemoglobinemia're
lativa menor (hipercromia) mais ou menos acentuadas, mègaloblas-
tose com mègalocitose hipercrómica e macrocitose (diâmetro glo
bular médio elevado — > 8 micras — curva eritrométrica com dex-
tro-desvio) acompanhada de alterações citológicas rubras banais 
(anisocitose, poiquilocitose, policromasia, normoblastose, corpos 
de CABOT e de HOWELL-JOLLY, etc.), reticulocitose geralmente nor
mal ou levemente modificada. 

Síndrome branco — Leucopenia com neutropenia e monocito-
penia relativas e absolutas, linfocitose relativa, plèocariocitose ou 
macropolicitose, imagens nucleares neutrófila e eosinófila de des
vio direito, hipoazurofilia mono-linfocitária, plaquetopenia. 

Mas além do exame de sangue impõem-se, na maioria dos 
casos, exames pelo menos sumários do suco gástrico, fezes e urina. 

O suco gástrico fornece muito frequentemente anacloridria 
com grau maior ou menor de hipopepsia, exagero de microbismo. 
Notar que a anacloridria não é sintoma constante, e se é habitual 
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na forma clássica de A. P., não aparece muitas vezes na A. P. de 
causa aparentemente conhecida. 

O suco duodenal dá indicações sobre o exagero da hemólise 
pelo excesso de bilirubina, por vezes a hipodigestibilidade. 

As fezes, habitualmente diarreicas, fluidas ou pastosas, denun
ciam excesso de pigmentos de origem biliar, flora microbiana exal
tada, prova de fermentações positiva, indigestibilidade muito fre
quente para as gorduras, menores ou quási nulas para hidratos de 
carbono e albuminóides. 

As urinas quási sempre um tanto oligúricas, dão constante
mente urobilinúria e excesso de compostos aromáticos (indigúria, 
rossinúria e meladoidúria em percentagens variáveis, mas por via 
de regra notáveis e precoces). Nalguns casos pequenos vestígios de 
albumina pu glicose, em casos graves podendo acompanhar-se de 
diazotúria e cetonúria. Sob o ponto de vista quatitativo, além da 
urobilinúria elevada, uricúria, hipersulfoconjugação e sulfatúria 
neutra relativas, hipoazotúria e hipofosfatúria. 

. Diagnóstico diferencial 

Durante a fase inicial da A. P., período em que a anemia é 
ainda moderada, e o nome de perniciosa parece quási um para
doxo (não no sentido de EHRLICH), OS sintomas presentes ou pas
sam despercebidos ao doente, ou por via de regra desviam o clí
nico num sentido muito diferente, conforme o predomínio dos 
quatro síndromes que compõem a afecção (digestivo, nervoso, cir
culatório, anémico), e só mais tarde permitem em face da progres
são do principal sintoma — a anemia — relacionar com ela toda a 
sintomatologia anterior, e sobretudo realisar as provas laboratoriais 
necessárias para uma diagnose correcta. 

A anorexia com perturbações gástricas e irregularidades intes
tinais, quadrando-se com qualquer síndrome dispéptico banal, 
como tal é considerado e tratado muitas vezes. 

A dispneia, astenia, tonturas, pequeno estado vertiginoso, 
disestesias e criestesias, desviam a atenção para o aparelho circu
latório, ora lembrando uma afecção cardíaca, em que a presença 
dum esboçado sopro sistólico pode fundamentar ainda mais esta 
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hipótese, ora recordando a esclerose artério-renal com os seus 
pequenos e clássicos sinais de brightismo. 

Outras vezes a associação de sintomas digestivos com fenó
menos psíquicos de depressão e excitação, lembram os síndromes 
neurasteniformes tão banais na clínica, e assim são encarados fre
quentemente. 

Por último, quando a sintomatologia nervosa medular é ini
cialmente a primordial, conduz a pensar em afecção vaga do ne-
vraxe ou então numa lesão sistematisada em início, tal como o 
tabes ou a esclerose em placas. 

É evidente que só um pouco de tacto clínico, a reunião dos 
vários sintomas, a existência e importância da glossite, a anemia 
progresiva, a ineficácia terapêutica, convergem sucessivamente a 
atenção para a hemopoiese, e o exame hematológico exclue as 
dúvidas, fornecendo dados exactos e importantíssimos, indispensá
veis, perante uma suspeita de A. P. 

Durante a fase avançada da anemia, nem sempre é clinicamente 
fácil traçar com decisão a diagnose. Quási todas as anemias graves 
se semelham no seu aspecto sintomático geral e a confusão é pos
sível com todas elas. Na grande maioria dos casos só um axame 
hematológico minucioso, atendendo nomeadamente ás alterações 
da série rubra, pode definir com precisão o diagnóstico. 

A anemia hipocrómica microcítica (WITTS) OU cloranemia aquí-
lica de KAZNELSON, OU ainda clorose crónica ou tardia de HAYEM 
e NAEGELI, é dos síndromes anémicos que mais se podem prestar a 
confusões clínicas. Astenia, emmagrecimento irregular, palidês acen
tuada branca, anorexia intensa sólida e cárnea, irregularidades in
testinais, tais são os sintomas habituais, a que não falta, para que 
a semelhança clínica com a A. P. se torne quási completa, a glos
site com os mesmos carateres, a aquilia frequente, a associação com 
lesões nervosas do tipo do síndrome de LICHTHEIM. A única dife
rença clínica que se pode estabelecer é a da ausência de síndrome 
hemolítico, as urinas não sendo nunca acompanhadas de urobili-
núria, a palidês branca sem vestígios de côr ictérica tegumentar 
ou sub-conjuntival; além disso o seu frequente e quási exclusivo 
aparecimento em mulheres de meia edade, entre os 30-50 anos 
especialmente, se bem que alguns autores a refiram no homem 
(BURGER & WITTS, HARTFALL & WITTS, DAMESHEK), bem como a sua 
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evolução lenta (embora também assinalada por remissões e recaí
das como na A. P.) e benigna por via de regra, são igualmente 
caracteres distinctivos. Hematológicamente a distinção é facílima 
— a forte hipocromia (hemoglobina muito baixa relativamente ao 
número de glóbulos) e a microcitose (desvio esquerdo da fórmula 
do diâmetro globular, diâmetro globular médio ou volume globular 
inferiores ao normal) estabelecem com decisão a diferença. É de 
notar que na evolução desta anemia, alguns casos se podem trans
formar porteriormente em A. P. com todas as suas características, 
e é um facto inegável, embora o número de casos seja limitado 
(FABER, GRAM, SCHULTEN, SABRAZÈS, etc.). Mas então a transfigu
ração é completa sôb o ponto de vista hematológico, e ainda 
terapêutico, visto que se antes cedia maravilhosamente a doses ele
vadíssimas de ferro, ineficaz às preparações opoterápicas hèpato-
-gástricas, a quando da tranformação em A. P. dá-se precisamente 
o contrário. São afecções perfeitamente opostas, embora a hipocró-
mica microcítica (ferripriva) possa evoluir aos poucos e em raros 
casos para a hipercrómica macrocítica (o inverso nunca se dá), 
por uma acentuação nas perturbações funcionais que discutirei na 
étio-patogénese da A. P. 

Do mesmo modo que esta anemia grave, também outras, 
como anemias cancerosas, ar.emias nefríticas. (em especial azoté-
micas— AUBERTIN & JACOEL, BECKER) anemias tóxicas (saturnismuo, 
arseno-benzólicas, etc.), afectam semelhanças clínicas com a A. P. 
Faltam porém a glossite, aquilia, síndrome hemolítico, etc. ; além 
disso as constatações clínicas do exame ou amamnese (albu
minúria, hipertensão e azotemia para as nefréticas; tratamento 
arsfenamínico prévio; intoxicação saturnina, cólicas do chumbo, 
polinevrites saturninas, etc.) estabelecem a diagnose. Hematológi
camente embora possa haver em certos casos hipercromia (é mais 
vulgar a hipocromia), e aparecer alguns macroblastos, nunca há 
mègalocitose verdadeira com desvio direito da curva do diâmetro 
globular, faltando igualmente a hiperbilirubinemia. 

A anemia aplástica e síndromes semelhantes, sintomáticos, são 
facilmente afastados quer pela existência de discrasias hemogé-
nicas habituais, raras na A. P., evolução rápida, progressiva e 
muitas vezes mortal, ineficácia da terapêutica hepática, hemograma 
normo-eritroblástico em estado de falência, com leucopenia e pla-

s 
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quetopenia muito acentuadas, mas sem as anormalidades encon
tradas na A. P. 

Quando a A. P. é acompanhada de reacção febril, irregular 
ou contínua, pode muitas vezes confundir-se com anemias graves 
que acompanham certas doenças infecciosas, como a endocardite 
lenta, febre tifóide, septicemias lentas, sezonismo, etc., tornando 
o diagnóstico clinico muito delicado. Todavia os elementos labo
ratoriais especiais para cada uma delas (hemocultura, prova de 
aglutinação, presença de hematozoários) decide por um lado o dia
gnóstico positivo da infecção e, por outro, o exame hematológico 
nunca denuncia o hemograma pernicioso (salvo coincidência das 
duas afecções, como sezonismo e A. P.), fornecendo pelo contrário 
dados duma eritropoiese normocítica (embora por vezes com ma-
croblastos), com leucocitose umas vezes, outras leucopenia com 
desvio degenerativo de SCHILLING, e geralmente plaquetose. 

É delicada a diagnose diferencial entre A. P. e icterícia hemo
lítica do tipo WILSON-CHAUFFARD-MINKOWSKI, e só muitas vezes a 
constatação da diminuição da resistência osmótica dos eritrocitos, 
aliada à percentagem elevada de glóbulos grânulo-filamentosos 
consegue esclarecer o diagnóstico, não contando com os elementos 
do hemograma que são igualmente distintivos visto que não se 
apresentam as principais características de perniciosidade (mega-
locitose, hipercromia, desvio dextrogiro da imagem neutrófila, etc.). 
Com efeito, clinicamente, um baço pouco aumentado, a sub-icterí-
cia franca com urobilinúria, as crises a que é sujeito o síndrome, 
confundem-se muito com a A. P., embora as indagações familiares 
e o facto das crises ictéricas se produzirem desta tenra idade, falem 
com quási segurança a favor da icterícia hemolítica. A discussão 
sobre o diagnóstico da A. P. com a icterícia hemolítica adquirida, 
nomeadamente do tipo BIGNAMI-STROMPEL, considerada por muitos 
autores (GREPPI, FIESSINGER & CASTERAN, VILLA, ALLAN, ADLER, etc.) 
como podendo constituir uma variedade anátomo-patológica da 
A. P., será abordada nas formas clínicas. 

Se na maioria dos casos de processos leucémicos o diagnóstico 
é facilitado pela observação dum baço ou gânglios volumosos, 
síndrome hemorrágico, evolução febril e às vezes rápida, outro 
tanto não acontece com certos síndromes aleucémicos em que a 
hipertrofia dos órgãos hemopoiéticos pode ser limitada, as discra-
sias hemogénicas quási nulas (eritremias, mieloses e linfadenoses 
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aleucémicas, etc.). Nêste caso até o próprio exame de sangue pode 
revelar megaloblastose típica com mègalocitos hipercrómicos, aten
dendo a que A. P. e leucemias se aproximam pela revivescência 
de células pertencendo ao mesmo sistema, umas orientadas anor
malmente no sentido eritropoiético outra no leucopoiético, mas em 
regra estes elementos rubros embrionários são raros (a curva do 
diâmetro globular não deixa por este facto de ser normal) e além 
disso há leucocitose e presença de numerosas células brancas 
embrionárias que não existem na A. P. senão em número limita
díssimo e irregular, quási exclusivamente células próximas do ama
durecimento completo. 

Nas crianças também a anemia de VON JACKSCH-HAYEM pode 
levar a confusões diagnosticas, embora o volume do baço e a 
hematologia consigam definir a diagnose. Certo é que aparece no 
sangue grande número de macroblastos e até alguns mègaloblas-
tos, todavia a mègalocitose nunca se manifesta em.tal predomínio 
que condicione uma elevação do diâmetro globular médio, e por 
outro lado há leucocitose elevada com mielemia acentuada. 

Se a diagnose diferencial da A. P. com as várias formas mór
bidas apontadas é por via de regra fácil, desde que se proceda ao 
exame hematológico minucioso que define com precisão o diagnós
tico, na grande maioria dos casos, muito difícil é contudo estabe
lecer uma destrinça quando a A. P. é complicada por algnmas 
afecções; só a evolução, o exame cuidado e meticuloso, um certo 
número de provas, conseguem derimir a questão. O mesmo acon
tece com muitas afecções no decorrer das quais pode aparecer a 
A. P., como na sprue, esteatorreia de GEE-HERTER, sezonismo, 
sífilis, estenoses intestinais, etc., em que o diagnóstico hematoló
gico, se bem que orientando a diagnose no sentido de A. P. não 
consegue definir as várias situações em que ela se apresenta, e só 
a clínica com um estudo por vezes muito laborioso consegue esta
belecer. 

Mas nestes casos já não se trata de distinguir a A. P. duma 
afecção que nenhuma relação tem com ela, mas de estabelecer 
alguns dados que definam essas formas clínicas e associações 
variadas; é o que tratarei no capítulo que vai seguir-se. 
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Formas clínicas e.complicações 

- Nêste capítulo versarei sucessivamente as variedades sob que 
se pode apresentar a A. P. típica, verdadeiras formas clínicas, 
acrescentando seguidamente as A. P. de causas aparentemente 
conhecidas, terminando por fim pelas complicações mais freqùêytes 
que se encontram na A. P. 

Variedades 

As variedades de A. P. podem ser encaradas segundo a sua 
sintomatologia clínica e hemática, com predomínio de qualquer 
dos síndromes que habitualmente a compõem, ou consoante a sua 
marcha evolutiva. 

Sob o ponto de vista clínico-evolutivo a A. P. é habitualmente 
uma doença de evolução lenta e mais ou menos progressiva, entre
cortada de pequenas pausas ou leves remissões, associando indis-
tinctamente um quadro digestivo, nervoso, circulatório e anémico. 
As divergências em face deste tipo mais frequente, são de vária 
ordem. Pode-se distinguir uma forma digestiva, pelo exagero evi
dente desta sintomatologia, e até subdividi-la em forma gástrica — 
acentuação da anorexia, inaptência gástrica, vómitos, gastralgias, 
flatulência nauseosa intensa (história da doença da obs. 6), podendo 
por vezes conduzir à suspeita de neoplasia (forma pseudo-can-
cerosa — CHEVALIER) — e uma forma entérica em que se destaca o 
síndrome disenteriforme acentuado, com meteorismo e gargolejos 
abdominais, por vezes dores ao nível dos cólones (história da 
doença das obs. 5, 11, 16, 26). Aparecem por vezes A. P. com exa
cerbação tal da sintomatologia nervosa (síndromes neuro-anémicos, 
psico-anémicos) que bem cabida é a descrição duma forma nervosa, 
nomeadamente quando esta parece iniciar e compor quási todo o 
quadro clínico, a anemia e fenómenos digestivos sendo notados só 
muito tarde (RUSSELL, BATTEN & COLLIER, THOMAS & Foix, MATHIEU, 
NONNE), e então subdividi-los em formas psíquicas nos casos em 
que as perturbações iniciais são de ordem mental (obs. 9), neu-
rasteniforme, e forma medular (degenerescência combinada sub-
-aguda da medula ou mielose funicular, iniciando a doença com 
as suas alterações da sensibilidade, motricidade e ataxia, tal como 
no caso de THOMAS & Foix). 
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Além destas formas mais frequentes e excluindo a variedade 
febril em relação com complicações infecciosas que acompanham 
a evolução da A. P., nomeadamente infecções digestivas (obs. 6) 
ou outras, há formas hemorrágicas muito raras, formas de remissões, 
formas ictéricas. Segundo a sua evolução se podem dividir em 
formas lentas e rápidas, estas últimas podendo evoluir por desglo-
buljpção intensa, febril e hemolítica, com icterícia nítida (SARAGEA, 
CHAUFFARD) quasi aproximando-as das anemias hemolíticas agudas 
tipo LEDERER ou BRILL, OU então por sintomas de aplasia medular 
com hemólise muito atenuada mas fenómenos hemorrágicos mais 
ou menos intensos (WINTERFELD, SANDOZ, NAEGELI, WUNDERLICH). 

Quanto a variedades segundo os dados fornecidos pelo exame 
hematológico, à forma ortoplástica, mais habitual, com o síndrome 
hemático completo em toda a sua complexidade, revelando uma 
hemopoiese que parece só necessitar de um estímulo para se pro
duzir a remissão, opõem-se as formas hipoplásticas e até quási 
aplásticas, denunciando por via de regra uma remissão mais difícil 
quando não uma prognose reservada. Então, em vez da mègalo-
citose hipercrómica notável com maior ou menor número de formas 
nucleadas, aparece uma mègalocitose moderada com ausência de 
eritroblastos, de deformações globulares; a leucopenia acentua-se 
com linfocitose por vezes notável, a imagem nuclear neutrófila 
afecta francamente o tipo do desvio arregenerativo de SCHILLING, 
os eosinófilos desaparecem, a plaquetopenia é acentuada (obs. 8 à 
data da l.a recaída, obs. 21). 

R. P. de causas aparentemente conhecidas 

Desde as primeiras investigações sobre a A. P. se reconheceu 
(BIERMER, LEBERT, GUSSEROW, MULLER, EICHHORST, OSLER, VAL-
SUANI, etc.) que a A. P. podia evoluir no decorrer duma gravides 
ou aparecer com evidência no fim da gestação ou após o parto, 
depressa se reconhecendo que a interrupção acidental da gestação 
provocava muitas vezes a remissão rápida da anemia, com todos os 
fenómenos de regeneração sanguínea rápida que desde VONNOOR-
DEN ficou conhecida como crise sanguínea (Beatkrise), remissão 
frequentemente total, representando bem uma cura desde que em 
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alguns casos nunca mais a anemia recidivava, salvo com posteriores 
gestações. Ficou pois assente que em certos casos, e por mecanis
mos que escapavam à observação clínica, a gravides representava 
uma causalidade evidente na A. P. Bem depressa se lhe juntou 
outra causa não menos flagrante, com a descoberta por ALBRECHT 
logo confirmada por REYHER, RUNEBERG, LICHTHEIM da constatação 
de A. P. em indivíduos portadores de diphyllobothrium latum, 
curando muitas vezes e do mesmo modo com a simples expulsão 
do parasita. A estas causas se juntaram sucessivamente outras, com 
o decorrer dos anos (sífilis, ankylostomum duodenale, estenoses 
intestinais, sprue tropical ou nostras, etc.), provocando, como é 
natural, a ideia de que a A. P. é um simples síndrome, com 
características hemáticas muito embora especiais, mas resultante 
duma polietiologia manifesta. 

Todavia um certo número de factos veio mostrar que estas 
causas podem não ser senão determinantes ocasionais, e a tendên
cia actual cada vez mais pronunciada e dominante é de que tais 
causas não fazem mais do que despertar ou provocar acidental
mente a série de perturbações funcionais que constituem a base 
étio-patogénica primordial da A. P. Tais factos descrevê-los-hei à 
medida que referir sumariamente cada uma destas A. P. que 
muitos |autôres denominam sintomáticas para opor à criptogené-
tica clássica. 

Atendendo pois à tendência moderna, ouso incluir estas A. P. 
de etiologia aparentemente conhecida neste capítulo, descre-
vendo-as como simples formas clínicas da, afecção, tal como as 
considero. 

f\, P. na botriocefalose 

O botriocéfalo, ténia larga (diphyllobothrium latum, fish tape
worm) cujo ciclo vital foi bem estudado por JANNICKI & ROSEN, e 
confirmado por ESSEX, HOBMAYER, MAGATH, NICHOLSON, tem um 
primeiro estado larvar, a partir de ovos expelidos nas fezes de 
parasitados, que se desenvolve no organismo de certos moluscos 
(procercóide), seguido dum segundo estado larvar desenvolvido 
apenas no organismo de certos peixes (plerocercóide). O homem e 
animais domésticos ou selvagens são infestados exclusivamente pela 
ingestão de tais peixes, em estado de cru ou insuficientemente cosi-
nhados, e só então do estado larvar nasce a ténia adulta definitiva. 

17 
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Os peixes infestados vivem quasi exclusivamente nos lagos, predo
minando na Suíssa, Finlândia, Alemanha Oriental, Japão e ultima
mente região dos grandes lagos dos Estados-Unidos e Canadá, 
onde a infestação progressiva se tem estabelecido pela emigração 
nomeadamente de suecos e finlandezes para essas regiões, segundo 
estudos epidemiológicos bem estabelecidos por autores america
nos (NICKERSON, BECKER, RILEY, WARTHIN, CALVIN, LYON, WALLACE 
& GRANT, NICHOLSON, VERGEER, BARRON, etc.). 

Desde os últimos decénios do século xix que HOFFMANN 
notou o aparecimento de anemias graves em regiões infestadas 
de botriocéfalo, mas foi ALBRECHT quem relacionou o botriocéfalo 
com A. P., seguido quási logo por BOTKIN, REYHER, RUNEBERG, e 
sobretudo mais tarde com os trabalhos de SCHAUMANN & TAL-

LQUIST, SCHAPIRO. 
A A. P. botriocefálica tem precisamente as mesmas caracte" 

rísticas que a forma clássica ou criptogenética, tanto sintomáticas 
como evolutivas, clínicas como hematológicas; numa grande maio
ria dos casos nada a distingue, a não ser a presença do botrio
céfalo garantida por ovos ou proglotídeos nas fezes, a eosi-
nofilia sanguínea e em muitos casos a cura de anemia após a 
expulsão do parasita. De resto, aparece a glossite, aquilia, e até 
sintomas.de degenerescência combinada sub-aguda da medula 
(SCHAUMANN, CRAMER, ISAACS); um dos casos de LICHTEIM ao des
crever as lesões pseudo-tabéticas acompanhadas de A. era preci
samente de A. P. botriocefálica, o mesmo acontecendo no caso de 
MINNICH. Somente a aquilia tem manifestamente menor frequência 
que na A. P. clássica, SCHAUMANN atribuindo-lhe uma frequência 
de 50 % dos casos. Hematològicamente, além da eosinofilia pró
pria da helmintíase botriocefálica que pode desaparecer em casos 
graves, aprecia-se a mesma anemia hipercrómica mègalocitária, 
com leucopenia, e a anátomo-patologia refere todas as lesões 
achadas na A. P. (WALLGREN, DREYFFUS & ASKANAZY). 

Portanto, só o aparecimento da anemia em casos infestados 
pelo parasita e a sua remissão após acção vermífuga pode servir 
de critério para separar a A. P. botriocefálica da clássica, em todos 
os outros pormenores a identidade sendo quási absoluta. 

Todavia, a relação causal directa, insofismável, é muito pro
blemática, senão duvidosa. Em primeiro lugar há uma disparidade 
enorme entre os casos de A. P. botriocefálica e o número formi-

http://sintomas.de


117 

dável de portadores de botriocéfalo que a não apresentam, sem que 
a antiguidade da infecção ou quantidade de parasitas possa rela-
cionar-se com este facto ; para isto chamou a atenção SCHAUMANN 
e depois ROSENOW, mas foi sobretudo EHRSTRÕM quem após investi
gações demográficas traçou na Finlândia uma frequência de 1 A. P. 
botriocefálica para 5.000 a 10.000 casos humanos infestados. Além 
disso, e a-pezar-das opiniões de BECKER e de RAGOSA, contrariadas 
por NAEGELI, a botriocefalose se em muitos casos se acompanha 
de anemia, esta é moderada e hipocrómica, e só nalguns casos se 
manifesta a A. P. ou então anemia de caracter pseudo-aplástico 
nítido (SCHAUMANN, WARTHIN). Importante é também a constatação 
da ocorrência familiar da A. P. botriocefálica (SCHAUMANN, ROSE
NOW), sobretudo como refere CRAMER em 3 irmãs, das quais 2 
morreram a-pezar-da expulsão do parasita, e o facto de SCHAUMANN 
ter achado, numa mesma família, ao lado de A. P. botriocefálicas, 
outras de A. P. clássica não botriocefálica, ou noutros membros 
uma anemia moderada e vaga com aquilia gástrica, estabelecendo 
assim mais um traço de união com a A. P. criptogenética em que 
os casos familiares se apresentam com relativa frequência (8 % 
para SCHAUMANN, NAEGELI; MEULENGRACHT). Ainda nem todos os 
casos curam após a acção vermífuga e desaparição dos ovos ou 
segmentos nas fezes ; alguns casos só se acompanham de remissão 
lenta e tardia, noutros a anemia progride indiferente até à morte, 
noutros ainda após uma remissão mais ou menos acentuada e 
longa, recaiem e morrem sem que esta recidiva se possa atribuir a 
reinfestação (SCHAUMANN, BARRON). 

Mas excedendo em valor todas estas considerações e atacando 
directamente o problema causal está o facto de que a opoterapia 
hepato-gástrica actual, consegue sempre provocar a remissão com
pleta da A. P. sem prévia expulsão do botriocéfalo (ISAACS, STURGIS 
& SMITH, SALTZMAN, BECKER, etc.), o que não se daria se o botriocéfalo 
fosse o único e indispensável agente causal, ou se a acção hemolí
tica no sentido de TALLQUIST & FAUST, SCHAUMANN & TALLQUIST, 
KORSCHUN & MORGENROTH, fosse uma razão sempre existente. É 
certo que a remissão terapêutica sem expulsão prévia do parasita 
é em regra mais lenta do que a remissão após expulsão, mas isto 
é natural desde que se sabe com segurança que todas as complica
ções infecciosas ou outras, diminuem sempre, num grau maior ou 
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menor o efeito curativo da hepatoterapia ou gastroterapia (MINOT 
& MURPHY, DAVIDSON, WILKINSON, MEULENGRACHT). 

Note-se de resto, que a A. P. se pode desenvolver também no 
decorrer doutras helmintíases, embora em casos extremamente raros 
e que merecem estudos confirmativos. NAEGELI com BECKER & 
SCHREIBER notaram dois casos de A. P. devida a infestação com a 
ténia porcina ou saginata, e casos semelhantes são descritos por 
SAVOLIN, DERWIS, Rossi, NONNE-EISENLOHR, etc. Igualmente se tem 
apontado como possível relação etiológica com a A. P., a trico-
cefalose (THEODORO, BECKER, etc.), distomatose (GLUZINSKI) e asca-
ridiose (RONDINESCO & LENT, GOMES, etc.). 

Quanto à anemia acompanhando a infestação pelo ankylos-
tomum duodenale e suas variedades, (necator) encontrada pela yez 
primeira por PERRONCITO, BOZZOLO & TOMA, nos trabalhadores do 
túnel de Saint-Gothard, e depois sobretudo nos mineiros, pelo que 
se donomina muitas vezes como anemia dos mineiros, bastante fre
quente nos indivíduos infestados, mas não em todos, e que durante 
muitos anos foi considerada como A. P. por grande número de 
investigadores (PERRONCITO, GRAWITZ, ZINN & JACOBY, AUSTREGESILO, 
Dr. BRAZ DE SÁ, Prof. AZEVEDO MAIA), é na realidade e pelo menos 
na quási totalidade dos casos uma anemia hipocrómica normo-
-eritroblástica, semelhando o tipo da anemia hemorrágica crónica 
de que ela tem sido considerada um exemplo, (NAEGELI, BOYCOTT, 
SABRAZÉS) embora em raríssimos casos possa talvez encontrar-se 
um hemograma hipercrómico (ASHFORD em Porto-Rico) e de aspecto 
perniciosiforme, com desvio direito da imagem neutrófila (SCHIL
LING), reversão mègaloblástica e mègalocitose hipercrómica, mais 
na medula óssea (autópsia) do que no sangue (tipo hipoplástico) 
como no caso fatal de Corn . 

fí. P. na gravides 

Na obs. 15 apresento um caso de A. P. gràvídica, evoluindo 
durante a gravides, sobretudo a partir do 3.° mês de gestação 
com fenómenos entero-gástricos de gravidade (não houve exame 
hematológico antes do parto). Sobreveio o parto de termo, muito 
feliz e sem hemorragias ao qual se seguiu estado febril elevado 
com acentuação da gravidade do estado geral, digestivo e anémico, 
condicionando a morte quási 2 meses depois do parto. O exame 
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hematológico revelou inteiramente todas as características hemá-
ticas da A. P. clássica. Tratava-se pois de uma A. P. gravídica, evo
luindo durante os dois~ últimos trimestres sem despertar a atenção 
para as alterações hemopoiéticas, com um parto normal e exacer
bação da anemia no período post-partum por complicação infec
ciosa e febril, de possível origem digestiva, já que não haviam 
alterações genitais que a explicassem, e existiam profundas pertur
bações gastro-entéricas. 

A A. P. na gravides é contemporânea dos primeiros estudos 
da doença, tendo sido descrita por LEBERT em 1853-54 sôb a 
designação de A. essencial puerperal a que se seguiu mais tarde 
a confirmação por BIERMER, GUSSEROW, MOLLER, OSLER, VALSUANI, 
EICHHORST, HAYEM e depois disso por numerosos autores. É afecção 
rara na Europa, aparecendo com um pouco mais de frequência na 
América do Norte (EVANS, ROWLAND, STRAUSS), habitualmente domi
nando nas mesmas regiões onde é habitual reconhecer-se a A. P. 
clássica. É contudo muito frequente na índia onde pede aparecer 
na percentagem de 5-8 %„ (MUDALIAR & RAO, BALFOUR, WILLS & 
BlLLIMORIA, M E H T A , TALPADE). 

Alguns autores (ADLER, AUBERTIN, ALBECK, ESCH, CONNER, SMITH 
& KiNSLOw) entendem que a A. P. gravídica pode considerar-se uma 
entidade clínica, afastada da A. P. clássica por algumas particulari
dades clínicas, entre as quais a albuminúria com edemas apreciáveis, 
estado febril por vezes acentuado, ás vezes leucocitose com mode
rada neutrofilia e mielemia mais ou menos pronunciada (particulari
dades que de facto podem atribuir-se ao parto e complicações 
leves numa doente em estado depauperado), mas essencialmente 
porque em muitos casos se estabelece a cura desde que intervenha 
precocemente o parto, espontâneo ou provocado. 

Outros autores (NAEGELI, FILO, MICHELI, FERRATA) e sobretudo 
quási todos os autores actuais são pelo contrário partidários da 
identidade com a A. P., reconhecendo-lhe o mesmo mecanismo, sob 
uma etiologia diferente, tal como na A. P. botriocefálica. Na A. P. 
gravídica aparecem de facto as mesmas características sintomáticas (a 
glossite, FREY), embora com uma frequência relativamente pequena 
da aquilia (quási sempre hipoaquilia ou hipocloridria), e identidade 
no hemograma, e como confirmação à autopsia, reversão mègalo-
blástica. O início da anemia estabelece-se quási sempre desde o fim 
do 1.° trimestre, mas frequentemente só é descoberta nos últimos 



120 

meses de gestação quando os sintomas se tornam alarmantes e â 
anemia reclama bem a atenção ; algumas vezes só depois do parto 
é que se descobre, tal como aconteceu no caso 15. 

Antes da era hepatoterápica, o critério prognóstico era grave 
numa grande maioria dos casos, a mortalidade sendo elevada nos 
casos em que a gravides seguia o seu curso (90 % para AUBERTIN). 
Por isso, era das melhores indicações a interrupção terapêutica da 
gestação, aconselhada por numerosos autores (EYDINQ, ESCH, BOLAF-
FIO, AUBERTIN, CLIVIO & VARALDO). 

Se a cura da A. P. gravídica após parto espontâneo ou provo
cado era critério aceite sob o ponto de vista causal, delimitando a 
A. P. gravídica a uma entidade especial, a verdade é que só em 
alguns casos assim sucedia ; então a remissão estabelecia-se dias 
depois da expulsão do feto, com todos os elementos da crise san
guínea. Muitos casos porém só faziam remissão espontânea ou 
terapêutica tardia, muitos ainda morriam numa progressão contínua 
ou depois duma remissão atenuada. Além disso, se alguns casos se 
mantinham em remissão, com desaparição de toda a sintomatologia 
clínica e hemática por muitos anos (SANDOZ, TURK, ESCH, 18 anos 
num caso de NAEOELI), outros faziam uma recidiva na ocasião de 
ulterior gestação. 

Se estes factos já denunciam que de per si a gravides não 
parece único agente causal, à circunstância de erri raros casos se ter 
constatado antes da gravides uma A. P. esboçada que seguiu uma 
evolução igualmente grave durante o período de gestação (SCHULTZ, 
VLADOS & BONDARENKO), se junta a intervenção da hepatoterapia 
com uma modificação completa quer na mortalidade como ainda 
rta maneira de encarar o problema. O número de casos em que o 
benefício da opoterapia moderna conseguiu realizar remissão mais 
ou menos completa antes do parto é enorme hoje em dia (DESCHAMPS 
& FROYEZ, LEVY-SOLAL & TZANCK, AALKJOER, BENSIS & GOUTTAS, 
BROUET, AUDEBERT & FABRE, PETERSON, FIELD & MORGAN, EVANS, 
ROWLAND, ZERFAS & GREENE, EYDING, GÃNNSLEN, SCHUMANN, LUCY 
WILLS). 

Portanto, e em face destes resultados a opinião moderna segue 
na orientação de considerar esta A. P., como a botriocefálica, não 
como entidades clínicas, mas dependentes da mesma causa que 
provoca a A. P., embora despertadas ou apenas ocasionalmente 
reveladas durante a evolução de gravides e botriocefalose. 
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P . P. agástrica: 

Sob este nome designou MORAWITZ as formas de A. P. apare
cidas alguns anos depois de uma gastréctomia total ou sub-total, 
se bem que já fosse conhecida desde as publicações de MOYNIHAN 
(parece ter sido o primeiro caso, em 1911), HARTMAN, DENIG 
MAGOT, BELL, e confirmadas pelo aparecimento de outros casos 
publicados por UNGLEY, ELLIS, HOCHREIN, ROWLANDS & SIMPSON, 
ScHEiDEL, WILKINSON, BORGBJAERG & LOTTRUP, BREITENBACH, DELORE, 
DREYFUS, BENECKE, HANGARTER, POOLE & FOSTER. 

Já muitos autores (MOYNIHAN, MORLEY, GORDON-TAYLOR, BERG, 
etc.) referem que após a gastréctomia aparece, com o decorrer do 
tempo, uma A. mais ou menos grave, mas de caracter hipocrómico, 
cedendo ao ferro. Contudo, se esta A. é muito mais frequente e 
quási de regra naqueles doentes a quem se extrai o estômago 
na sua totalidade ou quási (qualquer que seja a razão opera
tória), é certo também que nos casos apontados acima se desen
volveu uma forma de A. P., por vezes com glossite e síndrome 
de LICHTHEIM (POOLE & FOSTER, DENNIG, ELLIS), anemia que 
cede à hepatoterapia como a A. P. clássica. Esta anemia só se 
desenvolve pelo menos 2,5 anos depois da intervenção cirúrgica 
(POOLE & FOSTER) e em alguns casos só muito mais tarde 
(8 anos para os casos de DENNIG e HOCHREIN). Talvez por este 
facto o número de casos seja limitado, pois a sobrevivência no caso 
de gastréctomia total ou sub-total, quási sempre realisada por can-
cerose gástrica, é pequena, não tanto pelo efeito operatório, como 
pelas recidivas de que se pode acompanhar. 

É de notar que além da A. P. agástrica se pode originar 
A. P. a partir doutras operações mais vulgares de estômago, como 
no caso de ROWLANDS & SIMPSON após uma gastro-jejunostomia e 
outros idênticos de GLANVIEL & HURST, CONYBEARE, WILCOX, HOUS-
TEN, todos acompanhados de aquilia consecutiva à operação, excepto 
num caso de DAVIDSON em que o estômago revelava ainda acides. 

M. P. nas estenoses intestinais 

Desde FABER (1893) que se tornou conhecido o facto de que 
certas condições de obstrucção crónica intestinal, provocadas por 
estenoses ou pseudo-estenoses, eram susceptíveis de se acompa
nhar de A. graves, umas do tipo normoeritropoiético e hipocró-
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mico, mais frequentes, mas outras de tipo pernicioso franco, com 
as características clássicas da A. P. Depois disto numerosas foram 
as contribuições a este facto, com o aparecimento dos casos de 
KRETZ, MEULENGRACHT, SEYDERHELM, ZADEK, CHAPMAN & DUFF, 
DUBOIS, HADEN, etc. WEISSWANGE reuniu em 1931—26 casos da 
literatura, WILKINSON em 1933 — 32 casos. 

É de notar que esta A. P. pode aparecer no decorrer de obs-
trucção crónica motivada por afecções intestinais as mais variadas 
(tuberculose, cancro, aderências) ou então como consequência de 
intervenções entero-anastomóticas (LITTLE, ZERFAS & TRUSLER) em 
pontos diferentes do tacto intestinal (jejuno, ileon, cólones). 

Entre as observações por mim arquivadas, o caso 25 apre
sentava à data do 1.° exame um síndrome de obstrucção intestinal 
e radiologicamente se demonstrou (Estampas II, III e IV) a pre
sença duma sub-estenose sigmóideia, cuja natureza ficou por 
estabelecer, fazendo pensar numa lesão orgânica por processo de 
sigmóidite localisada e consecutivo estreitamento das paredes nessa 
zona. Havia neste doente, cujo estado melhorou muito pela hepa-
toterapia, glossite e moderado síndrome psico-medular, além de 
A. P.; todavia não me pareceu que neste caso a A. P. fosse exclu
sivamente ligada à sub-estenose sigmóideia, mas em possível 
união com um síndrome de desiquilibrio nutritivo e digestivo que 
lembrava o tipo da sprue nostras. 

f\. P, nos cancros gástricos 

Desde há muito se sabe que as afecções cancerosas, e entre 
elas nomeadamente a neoplasia gástrica, se acompanham muitas 
vezes de anemia grave. Mas na maioria dos casos trata-se duma 
anemia hipocrómica e normocítica, ou quando muito com alguns 
macroblastos e macrocitos hipocrómicos. Muito mais raros são os 
casos que se acompanham de A. P. característica, decorrendo 
então sôb múltiplos aspectos. Ora o cancro é diagnosticado antes 
que apareça o hemograma pernicioso (2 casos de BRANDES confirma
dos posteriomente pela autópsia); ora o cancro e A. P. são diagnos
ticados simultaneamente (1 caso de WILKINSON) sem que se con
seguisse saber cronologicamente a ordem dos factos; ora, e é o mais 
frequente, a A. P. é a primeira diagnosticada e o cancro aparece só 
na autópsia (1 caso de BLOCH, 2 de BRANDES, 3 de STRANDELL, e 
casos de MORAWITZ, LAZARUS, WILKINSON, WEIL & BERNARD), OU é 
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diagnosticado durante a vida (3 casos apenas na literatura — 
STRANDELL, PLUMMER, WILKINSON — casos que melhoraram previa
mente com a hepatoterapia e só depois apareceu o cancro, 
ocasionando a morte do doente). Casos há em que a A. P. diagnos
ticada previamente, se acompanha a certa altura de cancro, diagnos
ticado em vida e confirmado posteriormente à autópsia, em que o 
hemograma de pernicioso que era se modifica para normoblástico 
ou hipocrómico desde o aparecimento do cancro, parecendo nestes 
casos tratar-se de uma simples complicação (SONNENFELD, WEINBERG, 
ZADEK). 

Evidentemente que há muitos casos da literatura em que se 
descreve a A. P. associada a cancro, mas as investigações num e 
noutro sentido não são suficientes para que se possam sequer dis
cutir, nomeadamente porque os hemogramas são insuficientes, e é 
corrente vêr exames hematológicos referindo normoblastos, aniso-
citos e poiquilocitos, e contudo apresentados como A. P. 

Por outro lado é de notar que há casos em que parece diagnos-
ticar-se um cancro de estômago evoluindo com A. P., notando-se 
ora uma tumefacção gástrica ora imagens radiológicas características, 
e à intervenção cirúrgica (NAEGELI, HARING, etc.) ou na evolução para 
cura (caso de BASTECKY & VARADI, caso de WEIL & BENZAQUÉN) 
mostram não se tratar de qualquer neoplasia. De resto já fiz refe
rência a este facto na pág. 92. 

Num caso arquivado por mim (obs. 13} ao diagnóstico de A. 
P. complicada por azotemia hipertensiva, seguiu-se quási um ano 
depois a constatação duma tumefacção epigástrica que foi conside
rada pelo Prof. THIAGO D'ALMEIDA como um cancro de estômago. 
A A. P. agravou-se sempre desde o 1.° exame, e conservou as 
características hipercrómica e megalocitária até pouco antes da 
morte. Não houve confirmação radiológica, mas o doente faleceu 
depois de ter apresentado melena durante muitos dias, sem que 
um clister opaco tivesse denunciado qualquer lesão dos cólones. 
Em face deste caso, se a A. P. era insofismável, acompanhada além 
do hemograma típico, de glossite e alterações nervosas e psíquicas, e 
toda a sintomatologia característica (fenómenos diarreicos, anorexia 
sólida e cárnea, hyperbilirubinemia, etc.) outro tanto não aconteceu 
com o cancro de estômago, cujo diagnóstico foi meramente clínico, 
e portanto difícil de discutir com segurança. 
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ft. P. na sprue 

A sprue foi descrita durante muitos anos como uma doença 
tropical e sob nomes variadíssimos (hill diarrhoea, diarreia da 
Cochinchina, tropical aphtae, moniliose, anemia tropical idiopá-
tica, etc.). É uma doença caracterisada clinicamente por glossite 
hunteriana nítida, nomeadamente inflamatória e extensa, com 
ardência local e extensível às vias digestivas superiores (faringe, 
esôfago), anorexia moderada, mas perturbações diarreicas intensas, 
com fezes abundantes, espumosas, e por vezes betuminosas, acom
panhadas de ardência anal, emmagrecimento quási sempre acen
tuado podendo ir até à perca de 1/3 — 1/4 do peso do corpo, 
indigestibilidade acentuada para as gorduras e hidratos de carbono, 
hipocalcemia com fenómenos lembrando a tetania (ASHFORD, BAUM-
OARTNER, BçAMWELL, WOOD, ELDERS, CASTELLANI, MANSON-BAHR, etc.). 
Todavia há alguns anos que se descreve um síndrome inteiramente 
semelhante nas zonas temperadas e até nórdicas (Alemanha, Ingla
terra, Dinamarca, etc.), sem relação alguma com os trópicos 
(KRJUKOFF, SEYDERHELM, THAYSEN, CAROLLI, ZADEK, ROSENOW, HEGLER 
DUTCH, etc). 

O facto é que tanto uma como outra, tropical ou nostras, se 
podem acompanhar de anemia grave (nem sempre), umas vezes 
levemente hipocrómica, outras com características de aplasticidade 
medular, mas na maioria dos casos de A. hipercrómica macrocí-
tica, indistinguível da A. P.; quanto à função clorídrica gástrica é 
muito variável, desde a anacloridria até à cloridria normal (ASHFORD, 
CASTLE & RHOADS). Tais resultados fazem com que o diagnóstico 
entre A. P. clássica e A. P. desenvolvida no decorrer de sprue seja 
por vezes impossível de fazer, pelo menos no estado actual dos 
conhecimentos (MCLESTER), e isto explica talvez em parte a razão 
porque em certas regiões (Pôrto-Rico, índia), onde a sprue tropical 
é frequentíssima, os médicos conheçam a forma de A. ínacrocítica 
a ela ligada, desconhecendo inteiramente a A. P. (ASHFORD, inqué
rito de DAVIDSON na índia). 

Em 3 dos casos arquivados por mim (obs. 18, 25 e 26) penso 
poder tratar-se de casos de sprue, o da obs. 18 desenvolvido em 
Portugal depois do regresso das regiões tropicais, os casos 25 e 26 
pertencentes a sprue nostras, ambos com hipocalcemias (0,072 e 
0.094 — CLARK), todos com indigestão gorda (esteatorreia mais ou 
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menos acentuada), glossite, e respostas clorídricas gástricas regu
lares. Mas além disso o caso 18 complicava-se com esclerose 
càrdio-renal hipertensiva (determinando a morte durante uma 2.a 

recaída de anemia), a obs. 25 associava-se a uma sub-estenose 
sigmóideia (já referida atraz), o caso 25 numa associação com alcoo
lismo e hipertensão. 

R. P. sifilítica 

Além destas formas de A. P. associadas com doenças ou cau
sas determinadas, ainda aparecem outras de relação muito escassa 
na literatura. 

Entre elas está a A. P. sifilítica. A difusão extrema da sífilis, 
faz com que muitos casos de A. P. se desenvolvam num terreno 
que pode considerar-se luético, mas sem que o tratamento da sífilis, 
pareça ter nestes casos influência demonstrativa, embora alguns 
autores lhe dêem demasiada importância, que os factos parecem 
não confirmar (WEISSENBACH, CHATELIJER & WYSS-CHODAT, SCHLESIN-
GER). NOS casos aqui arquivados, sífilis evolutiva, em actividade 
clínica e serológica, não existia por assim dizer em nenhum caso; 
apenas sífilis atenuadas e suspeitas no caso 6 e 23, com reacções 
de WASSERMANN levemente positivas; o tratamento específico em 
ambos não modificou a evolução do processo anémico. Contudo 
há casos, como os de NAEGELI & AUSDERAU, WEICHSEL, BACALOOLU 
& TUDORANU, SABRAZÉS, LABBÉ em que a etiologia pareceu confir-
mar-se por melhoria clínica, nomeadamente com o tratamento 
novarsenobenzólico. Num caso de NAEGELI a cura foi definitiva, o 
doente estando de saúde 20 anos depois, o caso de BACALOGLU 
curou eguaímente pela terapêutica específica, o de WEICHSEL recidi
vou e faleceu. De notar que em todos os casos se não tratava dum 
processo luético bem localisado, mas generalisado, com participa.-
ção grave do estado geral, como refere FERRATA. NO caso apresen
tado pelo Dr. MÁRIO TRINCÃO como A. P. sifilítica, não sei porque 
se não designou antes — A. P. (?) numa sifilítica. Não só peorou 
com o tratamento específico prévio, mas a melhoria com a hepa-
toterapia foi pequena: 1,656 — 2,08 milhões de gl. r. Além disso 
as referências ao hemograma rubro e leucocitário são deficientes. 
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f\. P. sezonática 

No mesmo sentido etiológico está a infecção sezonática. À vul
garidade da infecção corresponde a extrema raridade de formas 
autênticas de A. P. no decorrer do sezonismo. E' bem certo que a 
malária se acompanha em certos casos de anemias extremas e mor
tais, quer hemolíticas ou aplásticas, mas sempre normocíticas, hipo 
ou normocrómicas, apenas perniciosas na evolução, o que não é 
hoje de aceitar como critério. FERRATA refere que em milhares de 
casos observados durante a guerra, alguns com anemias graves, 
nunca observou as características ' hemáticas da A. P. Nalgumas 
observações de A. graves palúdicas que possuo e em que deter
minei a curva do diâmetro globular não observei o dextro-desvio 
que invariavelmente se observa na A. P. A-pezar-de tudo isto, há 
contudo raros casos excepcionais de A. P. aparecendo associadas 
ao paludismo. Tais são as observações de RIEUX & DELATER, RIEUX, 
CAROSSE & DELMOTTE, BRINDEAU & THÉODORIDES, HAMMOND, MARIA 
CODA, etc., nas quais além dum diagnóstico seguro de A. P. pelo 
hemograma especifico, existiam hematozoários de LAVERAN sem 
distinção de variedades (praecox no caso de BRINDEAU). NO caso de 
HAMMOND a cura obteve-se com o tratamento anti-malárico, tal 
como no de BRINDEAU & THÉODORIDES com transfusões e quinina, 
caso este interessante pois se associou a A. P., paludismo e gravides 
de 4,5 meses no período de maior gravidade, com aborto espon
tâneo duas semanas depois e já com um hemograma muito bene
ficiado. 

Entre as observações arquivadas, o caso 21 e 23 referem o 
paludismo num passado muito longínquo (20 anos átraz) contraído 
na África, mas inteiramente dominado, e sem manifestações pos
teriores. 

Curioso é o caso 6, apresentando uma A. P. típica e muito 
grave, precedida um ano, antes duma crise aquílica intensa, à qual 
se seguiu um período de relativa acalmia, para acamar depois com 
temperaturas irregulares, lembrando um pouco o sezonismo, mas 
em que investigações cuidadosas não revelaram o hematozoário, 
nem o tratamento quinínico 3 vezes ensaiado conseguisse modi
ficar o estado da doente ou temperatura. A curva febril por fim 
manteve-se um tanto elevada e contínua, ligada a infecção entero-
-gastro-hepática de predomínio tiflo-colítico, até que se fez o dia-
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gnóstico de A. P. ; a hepatoterapia resolveu o problema pois tôda 
a sintomatologia foi cedendo sucessivamente até que 2 mezes 
depois surgem novas reacções febris, então com manifesto tipo 
intermitente, em que o exame do sangue revelou o plasmodium 
malariae, sem que possa de modo algum supôr-se uma infecção 
contraída nessa altura, mas certamente o despertar duma infecção 
latente, talvez relacionada com a evolução de 4 abcessos acidentais 
provocados por injecções de óleo canforado, que poderiam ter servido 
de agente reactivante, não podendo explicar doutro modo este 
aparecimento tardio, aparentemente sem relação directa na crise 
grave da A. P., atendendo não só à negatividade da pesquiza mas 
ainda à ineficácia terapêutica. 

Associo-me neste sentido à ideia de RIEUX, CAROSSE & DELMOTTE 
de que não é senão nos casos em que à infecção palustre se juntam 
as condições favoráveis ao desenvolvimento da A. P., que as duas 
afecções aparecem simultaneamente. 

fl. P. na doença celíaca 

A doença celíaca ou esteatorreia idiopática, doença de GEE-
-HERTER, é uma afecção frequente nas crianças (GEE, HERTER, FAN-
CONI, CATHALA, etc.) mas com formas semelhantes nos adultos 
(THAYSEN, BENNETT, HUNTER & VAUGHAN, etc.), caracterisada por 
evolução crónica, emmagrecimento e perturbações de crescimento 
podendo conduzir a infantilismo nas crianças (infantilismo intestinal 
de HERTER), anorexia, diarreia com forte esteatorreia, hipocalcemia 
acentuada com tetania (sinais de CHVOSTEK e TROUSSEAU) e osteo
porose, ventre timpanisado e volumoso, anemia variável, atrofias 
pluriglandulares. Estes dados tornam a afecção difícil de distinguir 
da sprue tropical ou nostras, chegando THAYSEN a considerá-las 
como condições dissemelhantes mas de identidade nas formas. 

Esta afecção, como a sprue, acompanha-se muitas vezes de 
anemia (nem sempre — FANCONI, HOLMES & STARR) na maioria dos 
casos hipocrómica, mas em certos casos hipercrómica e mègalocí-
tica, inteiramente semelhante à A. P., mas geralmente com acides 
clorídrica gástrica regularmente conservada (HAMPSON & SHACKLE, 
THAYSEN, WITTS, HUNTER & VAUGHAN). FANCONI refere que algumas 
das A. P. descritas na literatura como A. P. em crianças são doenças 
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celíacas com hemograma pernicioso como os casos de ADLER, 
ROTH, VISCHER, HOTZ, etc. 

A doença de GEE-HERTHR, como a sprue beneficiam muito com 
a dietética, nomeadamente com a dieta vegetal (vitamínica) ou 
vegetal e proteínica elevada (THAYSKN, FANCONI), e o hemograma 
pernicioso cede ao tratamento hepatoterápico. 

T\. P, esplenomegálica 

Por via de regra a A. P. não se acompanha de esplenomega-
lia apreciável ao exame clínico, embora à autópsia se aprecie sem
pre um pouco de hipertrofia deste órgão (CHEVALIER, MICHELI). 
Todavia há certos casos em que aparece uma esplenomegalia mais 
notável, por vezes associada a síndrome que se interpõe entre a 
A. P. e icterícia hemolítica (esplenomegalia hemolítica perniciosi-
forme, tipo STROMPELL-BIGNAMI, parecendo terem sido estes os 
autores que primeiro tentaram a sua individualisação). Com os 
sintomas de uma A. P. clássica mais ou menos esboçados conver
gem os dados duma esplenomegalia hemolítica adquirida (GREPPI, 
PENDE, ADLER, ALLAN), nomeadamente reacção retículo-filamentosa 
e resistência diminuída dos glóbulos, embora não tão marcadas 
como na icterícia hemolítica tipo MINKOWSKY-CHAUFFARD. DO 
mesmo modo que na A. P. é frequente a aquilia, glossite, hiperhe-
mólise acentuada, indicanúrja. A constatação anátomo-patológica, 
à autópsia ou por simples punção esplénica (GREPPI, VILLA), é a 
duma A. P. com numerosos focos esplénicos de neoformação mèga-
loblástica e além disso, lesões anatómicas de esplenomegalia hemo
lítica (hiperplasia do retículo, hemosiderose, macrofagia exagerada, 
congestão) com esclerose difusa do retículo e perivascular em 
possível relação com a duração do processo mórbido. Sob o ponto 
de vista terapêutico e a diferençá-la da icterícia hemolítica, estes 
casos cedem à medicação hepatoterápica (FIESSINOER & CASTERAN, 
INTROZZI, LOMBARDI). GREPPI supõe que a esplenectomia em casos 
semelhantes seria de utilidade e que alguns dos melhores resultados 
desta intervenção na A. P. poderiam ser atribuídos a esta forma 
anátomo-patológica de A. P. 

Como resumo, fica pois a ideia de que a A. P. pode aparecer 
associada intimamente com certas afecções, parecendo de per si 
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não directamente causadoras das características clínicas e hemáticas 
perniciosas, mas que o clínico tem o dever de conhecer, já que os 
elementos diagnósticos, prognósticos e terapêuticos variam com 
cada uma destas formas. Além disto se notará que o exame hema
tológico, indispensável para definir o hemograma pernicioso, de 
que depende um diagnóstico correcto, é incapaz de fornecer ele
mentos capazes de distinguir as variadas formas sob que se revela 
a A. P. — Só o juízo clínico, tendo nas mãos o hemograma caracte
rístico, pode então de per si ou ajudado por várias investigações 
subsidiárias (exame de fezes, suco gástrico, serologia, radiologia) 
procurar um diagnóstico o mais completo, nas medidas actuais do 
desenvolvimento médico. 

Complicações 

Numerosas são, como é fácil de prever as complicações que 
podem surgir no decorrer da A. P., excluindo não só o agrava
mento de alguns sintomas de A. P., como ainda das afecções até 
aqui descritas e com as quais a A. P. tem relações íntimas de depen
dência, embora de causalidade condicionada. 

São sobretudo frequentes as complicações infecciosas (gripe, 
pneumonia, periodontites, sinusites, amigdalites, bronquites, piele-
tes, colecistites, etc.) umas podendo conduzir à morte do doente 
(broncopneumonia da obs. 7) outras provocando agravamento da 
anemia ou menor acção da opoterapia hepato-gástrica (SEY-
DERHELM, VAUGHAN, SMITHBURN & ZERFAS, VAUOHAN, WITTS, GULLAND 
& GOODALL, etc.). 

Numerosas são também as afecções crónicas, como a sífilis 
de que já falei, a tuberculose muitas vezes mencionada na A. P. 
por vezes até para certos autores com relações causais entre si 
(GREZEL, LABBÉ) podendo afectar muitos tipos: pulmonar crónica 
ou aguda miliar (QVARNSTRÕM, BARRON, LABBÉ, etc.), linfadénica 
(MATHIAS, .HILLS), intestinal (MEULENGRACHT, BECKER, ZADEK); nos 
meus casos apenas o doente da obs. 25 tinha lesões pulmonares 
concordantes com tuberculose antiga, em fibrose de cura, aparen
temente não intervindo no processo anemo-digestivo. Complicações 
renais em especial do tipo da nefrite hipertensiva com ou sem 
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azotemia (obs. 13, 18) (LABBÉ, SALOMON, LORTAT-JACOB, DAVIDSON, 

M C C R A E & GULLAND). Complicações cardíacas, como s índrome 
anginoso (WILLIUS & GIFFIN referem-a em 2,7 °/0 dos seus casos 
de A. P., COOMBS, WILKINSON). Complicações tiróideias, quer do 
t ipo mixedematoso (GIFFIN & BOWLER, M E A N S , LERMAN & CASTLE, 

MEULENGRACHT, etc.) ou hipertiroidismo (MEULENGRACHT, REINHOLD, 

H A N S S E N & S T U B , W I L K I N S O N ) . 

A diabetes constitui t ambém uma complicação aparecendo 
em alguns casos de A. P. No caso 22, tratava-se dum caso de 
diabetes que cedeu à dieta, desenvolvendo poster iormente uma 
A. P. típica que melhorou pela hepatoterapia , reaparecendo a gli-
cosúria desde que o apetite do doente aumentou com a remissão 
anémica, obr igando ao emprego da insulina. WILKINSON reúne da 
literatura 60 casos de diabetes complicando a A. P. ( R O O T — 20 
casos, LEMAIRE & LAMBIN, HITZROT, GIFFIN & BOWLER, ADAMS, 

ARNZTEN, etc.). 



Evolução, prognóstico e duração 

Todas as condições da A. P. se transformaram desde que 
para a terapêutica desta afecção se alcançou a eficácia brilhantís
sima da opoterapia moderna, hepática e gástrica, com as experiên
cias fundamentais de WHIPPLE e mais tarde de CASTLE, invertendo 
quási por completo a prognose grave, modificando inteiramente a 
evolução, prolongando a duração até limites que ainda por agora 
não estão absolutamente esclarecidos e firmes, já que apenas 8-9 
anos decorreram desde as primeiras tentativas hepatoterápicas por 
M I N O T & M U R P H Y . 

Antes da era terapêutica actual, a A. P., nomeadamente a sua 
forma clássica, considerada criptogenética, era sempre fatal, num 
praso maior ou menor. Evolução rápida ou lenta, entrecortada ou 
não de remissões que podiam durar desde alguns meses a alguns 
anos, a marcha progressiva ou recaídas sucessivas acabavam sem
pre por conduzir à morte, de modo inevitável, qualquer que fosse 
a terapêutica instituída, tendo esta apenas o efeito de melhorar e 
proteger mais ou menos as remissões, mas por fim absolutamente 
ineficaz. 

A utilidade em diagnosticar pois a A. P., era de per si prog
nóstica, pela evolução fatal que se lhe conhecia, embora sob o 
ponto de vista de duração se' conseguissem por vezes remissões 
longas com certas medicações reputadas mais utilisáveis (arsénio, 
transfusões em especial). Sob este aspecto evolutivo e prognóstico 
também se reconheceu a necessidade de diagnosticar a A. P. o 
mais precocemente possível (SCHAUMANN, MORAWITZ, NAEGELI, 
LICHTY, etc.), pela vantagem inegável em garantir ao máximo uma 
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evolução mais demorada, já que as remissões mesmo terapêuticas, 
eram tanto mais curtas e incompletas quanto maior fosse o grau 
anémico atingido nas recaídas. 

O caso 1 incluído na série das 26 observações que apresento, 
mostra justamente alguns dos aspectos especiais e graves da A. P. 
antes da introdução do fígado e estômago na terapêutica. Diagnos
ticado já um pouco tardiamente, quando o nível dos glóbulos 
rubros estava já inferior a 2 milhões, todavia ainda se conseguiu, 
graças a medicações das mais variadas, amparar o estado do doente, 
por espaço de quási 10 mezes, sem conseguir nunca uma remissão 
franca apreciável, pois os glóbulos não ultrapassaram o nível de 
2,5 milhões,, e por fim agravamento sucessivo em poucos mezes, 
com ineficácia medicamentosa absoluta, conduzindo a caquexia 
anémica extrema (203.000 gl. r.) que condicionou a morte. É um 
caso típico da gravidade que então afectava a A. P. 

Todavia em muitos casos da literatura se conseguiam por 
vezes remissões quási até ao normal (E. WEIL, BRAMWELL, AUBER-
TIN, etc.) com terapêuticas variadas, mas sem que o sangue dei
xasse de mostrar o seu carácter mègaloblástico (NAEGELI, FERRÂT A) ; 
mas num tempo mais ou menos curto, e por vezes mesmo a-pe-
zar-da terapêutica contínua, a recaída surgia inevitável, matando o 
doente pela anemia extrema a que chegava, se o não levasse antes 
por qualquer afecção intercurrente, infecciosa (broncopneumonia 
em especial) ou outra (insuficiência ventricular, edema agudo do 
pulmão, etc.). 

A estas regras escapavam algumas vezes as A. P. aparecidas 
no decorrer de afecções de causa conhecida, como a A. P. botrio-
cefálica e a gravídica, pois curavam em absoluto muitas vezes, pela 
única exclusão do parasita ou pelo parto precoce, expontâneo ou 
provocado (SCHAUMANN, AUBERTIN). Certo é que nem sempre isto 
acontecia, e alguns casos foram descritos (SCHAUMANN, MICHELI, 
CECONI, AUBERTIN, etc.) em que a-pezar-de afastada "a causa prová
vel (feto, parasita) a A. P. melhorava para recair mais tarde até à 
morte, ou então progredia continuamente, indiferente à exclusão do 
botriocéfalo e interrupção da gravides, terminando igualmente com 
a morte do doente. 

Desde o advento da hepatoterapia e gastroterapia, a modifi
cação foi quási total. Domina em absoluto a ideia de que uma 
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A. P. típica, diagnosticada num período não muito avançado, e 
desde que não complicada por afecções variadas que se lhe asso
ciem, tem garantida uma remissão total, absoluta, e uma sôbrevida 
longa, desde que a terapêutica anti-anémica seja instituída nas 
bases seguras, científicas, em que hoje assenta. 

Um doente destes, seguindo à risca as prescrições dietéticas e 
medicamentosas bem conhecidas actualmente, não pode morrer 
anémico. É o caso em que^ a duração é ilimitada, dependente 
exclusivamente de factores estranhos à A. P., e a prognose é 
totalmente benigna. 

Todavia não é este o tipo de doentes que habitualmente se 
encontram. As várias complicações dos síndromes que pertencem 
à A. P. (síndrome digestivo — nomeadamente aquílico, e em espe
cial o síndrome nervoso — sobretudo a degenerescência sub-
aguda combinada da medula ou mielose funicular), condicionam,, 
até com a máxima remissão anémica, perturbações que podem 
pela sua evolução progressiva conduzir à morte do doente. É bem 
sabido que a opoterapia anti-perniciosa não tem por via de regra 
senão um efeito secundário sobre a aquilia e degenerescência me
dular, quási sempre ficando inalteráveis (FRIED, FAHR, HECHT-
-JOHANSEN, TZANCK, WOHLWILL, etc.). Em especial o síndrome de 
LICHTEIM pode de per si evolucionar, independentemente da ane
mia, cuja remissão se mantém, e matar o doente em período mais 
ou menos longo. Era um facto quási desconhecido antes da era 
hepática, em que a anemia era habitualmente a causa da morte, 
quási sempre o síndrome nervoso ficando apagado no meio da 
sintomatologia caquética oligoémica. Hoje que a anemia tem no 
princípio anti-pernicioso hepático e gástrico a sua medicação 
específica, é muitas vezes o síndrome nervoso que évolue, inde
pendente e indiferente a esta terapêutica. Em nenhum dos 26 casos 
apresentados se notou uma tal evolução, sendo até para acentuar 
a benignidade relativa dos síndromes nervosos em todos os casos, 
não só porque eram pequenos à data do maior agravamento ané
mico, mas ainda porque em todos houve manifesto benefício com 
a melhoria do estado geral e anémico. 

Mas não é apenas neste único aspecto que a evolução e pro
gnose da A. P. se modifica, pois embora este seja grave e tenha 
relações intimas com a evolução da própria doença, pondo reser
vas na curabilidade da A. P. nó seu conjunto, contudo é em número 
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relativamente restricto que aparece na literatura. Mais importante é 
a evolução em face do abandono ou irregularidade na terapêutica, 
visto que é mais comum, tão vulgar que chega a ser dos escolhos 
primordiais que o médico encontra no seu caminho, e que se re
pete em muitos casos das minhas observações, como de resto na 
de todos os autores. A terapêutica anti-anémica é na sua essência 
uma medicação substitutiva, e- se com a melhoria do estado geral 
e anémico se não modificam as cqjjdições funcionais que condi
cionam a A. P., é seguro e certo que a recaída se estabelece num 
praso maior ou menor. Infelizmente as condições funcionais em 
que se desenvolve a A. P. são ainda hoje tão difíceis de abordar 
e nomeadamente de demonstrar na prática, que sobre o conceito 
de curabilidade, fora da A. P. de causa aparentemente conhecida, 
nada se pode afirmar, senão que na maioria dos casos a recaída é 
de regra. As recaídas são tão insidiosas como a primeira crise da 
doença e estabelecem-se ora de per si (caso 8) ou após qualquer 
intercorrência mórbida por moderada que seja (infecção gripal no 
caso 5, 16, 20). Aqui se dá o mesmo facto: só quando a anemia é 
já acentuada é que muitas vezes se nota, e de novo se reclama a 
atenção para o desiquilíbrio entre a objectividade clínica evidente
mente moderada e o hemograma com anemia característica acom
panhada dos mesmos sintomas. 

Outro tanto se deduz do aspecto evolutivo que a A. P. toma 
sempre que qualquer afecção se lhe associa, e de cuja evolução 
própria depende não raras vezes a prognose da anemia. A A. P. 
associada a cancro gástrico ou intestinal, a nefrites hipertensivas e 
azotémicas, são o melhor exemplo destes casos, se bem que extre
mamente raros na literatura, casos em que a A. P. se bem que po
dendo ir até remissão, o prognóstico da afecção associada desvanece 
este benefício. 

Tal é por exemplo o caso 18, em que a A. P. de evolução 
benéfica em face da terapêutica (A. P. no decorrer de sprue?) 
estava associada a esclerose cárdio-renal hipertensiva que matou o 
doente durante uma intercorrência infecciosa (edema agudo do 
pulmão). 

Tal é também a obs. 13, em que a A. P. estava associada a 
nefrite hipertensiva e urémica, e por outro lado a possível cancerose 
gástrica, condicionando de per si a morte do doente. 

Importância mais limitada, mas também de atender é a das 
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pequenas complicações como periodontites, bronquites, amigdalites, 
pielo-nefrites, colecistites, etc. que não só atrazam a remissão tera
pêutica, mas acidentam a própria evolução da A. P., causando até 
recaídas. 

Assim o prognóstico da A. P. é actualmente benigno, desde 
que não haja complicações graves, e desde que o doente mantenha 
um tratamento segundo as condições que o seu estado reclama. A 
duração pode ser quási ilimitada, a evolução a mais favorável pos
sível. 

Em face de complicações próprias da A. P. (nervosas), de aban
dono total terapêutico, doenças associadas mais ou menos graves, 
então a prognose e evolução tem de ser estabelecida isoladamente, 
em face de cada caso, na justa medida das possibilidades tera
pêuticas e clínicas. 



Étio-patogenia 

. i ■ ■ 

Dois critérios diferentes se degladiam actualmente. 
Aquele que considera a A. P. unicamente como síndrome, 

podendo aparecer no decorrer de causas múltiplas e das majs 
variadas. Ou o que considera a A. P. como uma entidade clínica 
perfeitamente caracterisada, somente com uma étiopatogéhese 
ainda não totalmente esclarecida, e de aparente polietiologia se 
bem que hoje já acrescida com factos, de tal ordem importantes, 
que permitem esboçála nos seus traços gerais. 

Eu colocome, sem hesitação, neste campo. 
A A. P. tem um síndrome clínico monotonamente igual, 

áparte o das doenças que se lhe podem associar. Tem um síndrome 
hematológico perfeitamente característico, e mais do que isto,— 
específico — visto que a mègaloblastose com mègalocitose hipercró

mica só nesta afecção aparece (EHRLICH, FERRATA, VILLA, NAEGELI, 
LEMAIRE & LAMBIN, SABRAZÉS, DAVIDSON & GULLAND, ISAACS & 
STURGIS, e tantos outros). Tem um quadro anátomopatológico que 
a diferencia de qualquer outra afecção (reversão da hematopoiese 
ao tipo embrionário, decalcada precisamente nos mesmos tópicos 
— revivescência do hemobistioblasto primitivo). Por fim, e penso 
como SYLLABA & JEDLICKA, INTROZZI, CROSSETTI, LEMAIRE & LAMBIN, 
a opoterapia moderna veio completar o elo que faltava, fornecendo 
um tratamento de tal modo específico que consegue abolir todas 
as características da doença, dum efeito seguro em todos os casos, 
desde que aplicado a tempo e em doses ou indicações convenientes. 

Será possível pensar, com isto tudo, que a étiopatogése não 
é também sempre igual ? Felizmente que hoje, tudo parece querer 
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derruir esta ideia, tanto tempo dominante, e o problema encarado 
dum modo geral já quàsi não permite duvidas a este respeito, 
apenas faltando confirmações experimentais iniludíveis, difíceis de 
praticar em toda a extensão que o problema toma actualmente, 
para que se estabeleça uma étio-patogenia definitiva. 

Se a base clínica, hemática e anátomo-patológica, já concorda
vam com a hipótese de que a A. P. fosse uma entidade clínica, foi 
a hepatoterapia que forneceu não só uma base terapêutica infalível, 
mas também os dados primordiais para que se orientassem as ideias 
no sentido duma étio-patogenia igual em todos os casos. 

O modo de acção do fígado fresco foi considerado sôb muitos 
aspectos, e dificil é discutir este ponto, já que no fígado — e hoje 
está plenamente demonstrado pelas diferentes aplicações que tem 
na terapêutica — existem substâncias de tal ordem complexas que 
as hipóteses podiam aceitar-se quási todas. Todavia a intervenção 
dos extractos, excluindo muitas dessas substâncias complexas, mais 
simples embora múltiplos na sua composição (as tentativas de 
isolamento por WEST, HOWE, DRABKIN, FONTES & THIVOLLE, resulta
ram ineficazes), veio fazer brotar a muitos a ideia de que no fígado 
existia uma substância anti-perniciosa, capaz de equilibrar na A. P. 
a normo-eritropoiese decadente, aniquilando a função atípica, por 
revivescência, de células que no adulto nunca deviam servir a 
hemopoiese (INTROZZI, FERRATA, VILLA, MINOT & MURPHY). 

Provas curiosas e importantíssimas demonstram que esta subs
tância anti-perniciosa tanto é activa na A. P. clássica—criptogénica 
— como ainda na A. P. cuja causa é aparentemente conhecida. 

Com efeito a existência de várias causas de A. P. parecia 
demonstrada pela constatação de algumas afecções, absolutamente 
semelhantes à A. P. em todos os seus caracteres clínicos, hemá-
ticos e anátomo-patológicos, mas ligadas a causas bem estabele
cidas na aparência (botriocéfalo, gravides) e que curavam (só 
algumas vezes, todavia, mas curavam) pela exclusão dessa causa 
(expulsão do parasita, interrupção terapêutica ou acidental da 
gravides). De facto esta curabilidade inegável constituía uma bar
reira dificil de transpor, embora também fosse a única, já que 
tudo na A. P. botriocefálica como na A. P. gravídica indicava que 
a afecção não diferia da A. P. clássica (SCHAUMANN, MICHELI, 
CECONI, SALTZMAN). Pois esta mesma barreira foi ultrapassada 
desde que se conseguiu a cura da anemia numa e noutra, com 
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hepatoterapía prévia, despresando a aparente causa a quê era 
atribuída (DESCHAMPS & FROYEZ, SALTZMANN, ISAACS, STURGIS & 
SMITH, SCHUMANN, BENSIS & GOUTTAS, etc.). 

Surge CASTLE e seus colaboradores, e pelas suas experiências 
directas sobre o homem, começa por provar que a aquilia tem de 
facto um papel etiológico preponderante na A. P. — apoiando-se 
na ideia desde há muito arreigada no espírito de numerosos 
observadores, embora em nexos completamente diferentes (MAR-
TIUS, WEINBERG, FABER, HUNTER, GRAWITZ, HURST), dominados 
pela constatação da frequência da aquilia na A. P. — já que o 
estômago do doente com A. P. não fornece um elemento (dias-
tásico?) capaz de manter o equilíbrio normal da eritropoiese. 
A falta deste factor intrínseco, não reagindo sobre um factor 
extrínseco, de origem alimentar (proteico? vitamínico? — existente 
na levedura de cerveja), impede a formação dum produto indis
pensável para a hemopoiese, já que tanto o factor gástrico (exis
tente nos indivíduos normais e até nos aquílicos de hemograma 
não pernicioso) como o alimentar, dados isoladamente a um 
doente com A. P., não provocam a remissão anémica, e os dois 
reunidos e pré-digeridos na estufa a 37° durante 1 hora, ocasio
nam uma remissão inteiramente semelhante à do fígado, com 
as mesmas modificações hemáticas (reticulocitose elevada nos 
primeiros 8 dias). 

Eis pois uma primeira interpretação etio-patogénica segura, con
firmada logo a seguir pelos efeitos da gastroterapia, hoje corrente 
e de efeitos inteiramente semelhantes, senão maiores que os da 
hepatoterapia. 

Todavia nem a todos os casos se pode aplicar. 
SCHLESINGER numa A. P. aparecida no decorrer de estenose 

intestinal encontra o factor intrínseco. LUCY WILLS declara que 
numerosas A. macrocitárias gravídicas e tropicais, na índia, curam 
muitas vezes pela simples administração do possível factor extrín
seco (levedura de cerveja, marmite). VAUGHAN numa A. macrocítica 
e hipercrómica desenvolvida no decurso duma esteatorreia idiopá-
tica (doença de GEE-HERTER) consegue a cura da anemia pelo uso 
de marmite. CASTLE & RHOADS encontram muitas vezes o factor 
intrínseco na sprue com hemograma pernicioso ; a administração 
em muitos destes casos de factor extrínseco (levedura de cerveja) 
como de fígado natural ou em extractos resulta frequentemente 
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ineficaz, e todavia a cura da anemia é obtida nestes casos pela 
injecção de extractos anti-perniciosos. 

A filiação de tais resultados, simultaneamente experimentais e 
clínicos, interessantes, formidáveis—se pensar que tais provas são 
realisadas directamente no único ente em que até hoje se demons
trou a existência da A. P.—impõem-se necessariamente ao espírito. 

A hematopoiese para ser normal necessita duma substância 
(já tem nome, sem que se conheça a natureza — Addisina de 
MORRIS e colaboradores—Hemopoietina de WILKINSON & KLEIN) 
hormónica ou semelhante que normalmente se acumula no fígado 
(da maioria dos animais que cercam o homem, e até de alguns 
peixes—WHIPPLE, CONNER, WILKINSON), e talvez em outros parên-
quimas nobres (cérebro—UNGLEY & SUZMAN; r im—WHIPPLE & 
RoBSCHEiT-RoBBiNs), mas em quantidades inferiores às do fígado. 
Substância nascida dum acto digestivo (CASTLE, TOWNSEND, LOCKE, 
HEATH, STRAUSS, WILKINSON & KLEIN, LEMAIRE, SINGER, CONNER, etc.), 
pela interacção dum factor gástrico (independente da pepsina, 
renina ou Cl H) com um factor alimentar (proteico?—clara de ovo, 
SINGER; vitamínico?—fermento de cerveja, marmite—DAVIDSON, 
VAUGHAN, CASTLE) e absorvido ao nível da mucosa intestinal. 

Repare-se agora nas modalidades que se apresentam. 
A. gravídicas e tropicais, ambas macrocíticas, curam pela 

simples administração do factor extrínseco (LUCY WILLS). Em ambas 
se encontra quási sempre um suco gástrico ácido (o factor intrín
seco não chegou a investigar-se nestes casos), a anemia surge em 
indivíduos quási sempre em condições insuficientes de alimentação 
(muito frequente o vegeterianismo estricto) (BALFOUR, WILLS & 
M E H T A , W I L L S & T A L P A D E ) . 

A. P. típicas, clássicas, aquílicas quási sempre, são conduzidas 
a uma remissão total da anemia pela administração do factor intrín
seco (gastroterapia de CASTLE e sobretudo as demonstrações de 
MORRIS, FOULGER, SHERMAN, RICH — 1 única injecção de 3-5 litros 
de suco gástrico de porco, condensado pelo vacuo até um volume 
mínimo de alguns centímetros cúbicos, é o bastante para provocar 
uma remissão total da anemia). 

A. P. da sprue, frequentemente hipoquílicas e com o factor 
intrínseco presente no estômago, mas perturbações graves intesti
nais (perturbações de absorção —atrofia da mucosa; de secreção — 
digestibilidade imperfeita, diarreia com esteatorreia) não beneficiam 
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muitas vezes pelo fígado fresco ou em extractos orais, curando da 
anemia frequentemente só pela injecção de productos hepáticos 
idênticos. 

Sendo assim, a A. P. tem como origem: — 1.° Carência pura 
e simples do factor alimentar, extrínseco. — 2.° Ausência de pro
dução do factor intrínseco gástrico. — 3.° Possivelmente má absor
ção ou até destruição (impossível por agora de demonstrar pelos 
conhecimentos bem fracos em que se baseia a fisio-patologia intes
tinal) do produto elaborado no estômago. — 4.° Mistiya variável 
de todas estas condições. ( 

É possível ainda encarar uma outra hipótese àcêrca da pro
dução do factor intrínseco de CASTLE, pois KÛHNAU admite pelas 
experiências que realisou que esse factor pode ser produzido nor
malmente nos segmentos duodenais, o mesmo não se dando com 
o resto do tubo digestivo (KÛHNAU, CONNER, WILKINSON). 

Qualquer que seja pois a modalidade encarada, o certo é que 
o organismo não recebe o benefício indispensável do produto que 
necessita para manter a eritropoiese normal, e responde a esta 
carência condicionada por uma reversão ao tipo de hematopoiese 
fetal prè-hepática, por revivescência sistemática do único tecido 
capaz de criar a mègalocitose hipercrómica — o hemohistioblasto 
mesenquimatoso clasmatocitóide. 

A esta causa primordial, provocando um desvio especifica
mente anormal da hematopoiese, se associam outras causas — tóxi
cas, constitucionais, nutritivas e metabólicas. Importância enorme 
se dá aos factores tóxicos, quer sejam de origem microbiana, com 
séde.gastro-intestinal (colibacilo, estreptococo, perfringens e outros) 
tão bem estudados por uma numerosa série de autores (DAVIDSON, 
WEINBERG & COMBIESCO, FÀBER, SEYDERHELM, JÚLICH, LÕWENBERG, 
MOENCH, KAHN & TORREY, etc.), quer de origem proteolítica (GRA-
WITZ, HUNTER, ROSENTHAL, IWAO, FONTES & THIVOLLE), atendendo 
ainda à presença de compostos aromáticos (indigúria. roseinúria 
ou melanoidúria —Prof. ALBERTO DE AGUIAR—e tantos outros que 
passam despercebidos por insuficiência de métodos de investiga
ção) que tão precoce e constantemente se encontram na urina de 
doentes com A. P., como prova da sua passagem (permeabilidade 
tóxica anormal do intestino — HEITZ-BOYER, GRIGAUT) pelo orga
nismo e que a-pezar-da neutralisação hepática não ficam de todo 
isentos de toxicidade (METCHNIKOFF). 
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Entre os factores constitucionais estão sobretudo trez ordens 
de factos diferentes. A hipótese da aquilia constitucional formulada 
porMARTius e seu discípulo WEINBERG, e que as pesquizas de CONNER, 
WILKINSON & BROCKBANK, ZADEK, parecem confirmar em parte, mos
trando que a acloridria é mais frequente nas pessoas de família de 
doentes com A. P. do que nos indivíduos normais. Segundo facto 
é a constatação bastante frequente (8 °/0 dos casos da A. P. para 
NAEGELI. MEULENGRACHT, SCHAUMANN) da A. P. se desenvolver 
muitas vezes num meio familiar (GILBERT & WEIL, BARTLETT, FABER, 
GRAM, HURST, DORST, TSCHERNING, SCHAUMANN, e outros muito 
numerosos), sem que actualmente se possa atribuir seguramente a 
circunstâncias de hereditariedade. Terceiro facto, discutível, é o da 
constituição encarada sob o ponto de vista endócrino, por NAEGELI, 
SCHAUMANN, STEPHAN, etc., de aspecto multiforme. 

No que respeita a factores nutritivos e metabólicos, o aspecto 
é também «múltiplo. No sentido nutritivo é em especial o aspecto 
alimentar, posto em relevo, pelas recentes investigações, com a 
noção de carência em factor extrínseco de CASTLE, ligado moder
namente quer a origem proteica (SINGER, CASTLE e colaboradores) 
quer a vitaminas, nomeadamente B2 (anti-pelagrosa) (CASTLE e 
colaboradores, DAVIDSON, WILLS, VAUGHAN & HUNTER, etc.), facto 
este de importância, atendendo às noções experimentais em desen
volvimento progressivo da intervenção do complexo vitamínico B 
no aspecto funcional global do tubo digestivo (motilidade, secreção, 
absorção — LECOQ, COWGILL) e a produção da glossite com avita
minose experimental B 2 (MILLER & RHOADS, HUTTER, MIDDLETON 
& STEENBOCK), glossite cuja frequência na A. P. e na pelagra (Dr. 
MANOEL FERREIRA, LEWIS, etc.) e em tôdas as A. P. de causa aparen
temente conhecidas é de salientar. Nas alterações metabólicas é de 
especial importância a constatação dum desiquilíbrio do metabo
lismo pigmentar, por hiperhemolise atribuída a macrofagia exalta
da, possivelmente ligada a diminuição da vitalidade dos glóbulos 
mègalocitários (experiência de transfusão de MORAWITZ, NAEGELI, 
etc.), relacionada por muitos à sua deficiência colesterólica. 

Assim encarada a A. P. toma o aspecto duma doença funcio
nalmente dependente duma carência em produto anti-pernicioso, 
em que domina a noção da falta de produção do factor intrínseco, 
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associada, em grau variável, com a carência do factor alimentar e 
condições de elaboração, destruição e absorção digestivas. 

Neste sentido a A. P. assemelha-se à diabetes, em que meca
nismos causais diferentes não conseguem abolir a unidade físio-
-patológica da afecção — a carência insulinica pordeficiencia.de  
grau variável, das células das ilhotas pancreáticas. 

Do mesmo modo na A. P., por alterações variadas (alimen
tares, intestinais, em especial gástricas), nomeadamente as altera
ções digestivas que conduzem a aquilia (ou aquilia já existente por 
defeito constitucional), podem condicionar, mesmo sob um aspecto 
causal variado (botriocéfalo e outros helmintas, gravides, sprue, 
agastria, etc.) uma deficiência específica que condiciona o hemo
grama característico, a que se associam as várias perturbações da 
afecção aparentemente causal. 

A étio-patogenia da degenerescência combinada sub-aguda da 
medula está por esclarecer. Se muitos autores consideram que a 
doença medular só aparece nos casos em que há sinais mais ou 
menos francos de A. aquílica e macrocítica (HURST & BELL, VAN-
DERHOF, CHEVALIER, WEIL & DAVISON, BOCK) outros acham que ela 
pode evoluir no decorrer de numerosas afecções (pelagra, carcino
mas, A. hipocrómica microcítica, icterícia hemolítica, escorbuto, 
beriberi, etc '— MATHIEU, SINEK, WOHLWILL, DELBEKE & BOGAERT, 
etc). Contudo todos estes autores confirmam o facto de a afecção 
sêr particularmente frequente na A. P., não aparecendo em todas 
(NONNE) mas em cerca de 90 °/0 (WOLTMAN, WEIL & SÉE, etc.); ao 
contrário relativamente às outras afecções só 1/3 destas mieloses 
funiculares se encontram na A. P. (Voss). Muitos autores egualmente 
exprimiam desde há muito a ideia de que nem sequer havia relação 
causal entre a A. P. e a mielose funicular, o que parece confirmar-
-se com o advento da hepatoterapia, provocando a remissão de A. 
P. mas muitas vezes não influindo na doença medular que pode 
evoluir num sentido independente (CURSCHMANN, BUBERT, FRIED, 
COHEN, RITTER, etc.) embora outros autores refiram benefícios com 
a dieta hepática (DAVISON, WEIL & SÉE, MINOT & MURPHY, etc.). 

Além disto, se a degenerescência medular não é devida ao 
mesmo factor que provoca a A. P., no entanto há uma certa iden
tidade, não absoluta, nas condições em que aparecem ambas as 
afecções — hemática e nervosa (alterações do quimismo gástrico, 

http://pordeficiencia.de
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exagero do microbismo nas vias digestivas altas, perturbações 
metabólicas nomeadamente lipóides). Contudo tem-se encontrado 
acides gástrica livre em casos de mileose funicular (BREMER, MAC-
-BRIDE & CARAMICHAEL, etc.), e o que mais importa, SALUS & 
REIMANN encontraram o factor intrínseco de CASTLE em dege
nerescências medulares sem A. P., embora com aquilia histamino-
-resistente. 

As teorias étio-patogénicas resumem-se em considerar as lesões 
nervosas como consequência de perturbações metabólicas ou tóxi
cas. As primeiras ora a alterações do metabolismo lipóide modi
ficando a vitalidade nervosa (UNGLEY, BREMER, SCHMIDT), ora a 
uma carência, condicionada com as funções gastro-entéricas, de 
vitamina antineurítica ( Bi ) (STRAUSS & CASTLE), as segundas 
nomeadamente a toxinas microbianas de especificidade neurolítica 
a partir da séde gastro-intestinal (HURST, SEYDERHELM, DAVISON). 



Terapêutica 

Desde a descoberta da hepatoterapia como aplicação sistemá
tica à A. - P., todas as medidas terapêuticas aplicadas até aí 
(1926-1927), foram quási inteiramente abandonadas, já que nenhuma 
até então conhecida se lhe comparava em benefícios tão constantes 
e rápidos. 

Atendendo a que na maioria esses métodos terapêuticos entra
ram em completo desuso e já os referi na história da A. P., excu-
sar-me-hei de os repetir aqui, ingressando desde já no tratamento 
opoterápico, hoje universalisado nos seus diferentes aspectos, de 
hepatoterapia e gastroterapia. 

A opoterapia hepática entrou na medicação das anemias gra
ves e da A. P. pela aplicação clínica por MINOT & MURPHY das céle
bres e fundamentais experiências de WHIPPLE e seus colaboradores 
ROBSCHEIT-ROBBINS e HOOPER, embora já muito antes destes experi
mentadores o fígado tivesse sido ensaiado nas anemias (CASTELLINO 
em 1912, reinvidicado por FRASCHETTI, ELDERS desde 1917 como 
aplicação às anemias de sprue) ou outras afecções (insuficiências 
hepáticas, diabetes—GILBERT & CARNOT, LEREBOULLET, em 1896, etc.). 

Mas foi sobretudo com os trabalhos de MINOT & MURPHY que 
o método da dieta hepática crua atingiu um valor indiscutível, e só 
impulsionada pelos magníficos resultados destes autores é que a 
hepatoterapia a breve trecho foi introduzida em todos os paízes, 
sucedendo-se sem interrupção os magníficos efeitos com ela obti
dos (LEMAIRE, BLUM, CARLIER & CAULAERT, RATHERY & MAXIMIN, 
WEIL, AÏTOFF & J^OEWY, MOUZON, etc., na França; Prof. THIAGO 
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D'ALMEIDA, P r o f . AZEVEDO MAIA, Dr. FERNANDO FERNANDES, 

Dr. EDUARDO C O E L H O , Dr. MÁRIO ROSA, Dr. MÁRIO TRINCÃO, etc., 

em Por tuga l ; ROSENOW, HIRSCHFELD, SCHOTTMULLER, SONNENFELD, 

SCHWARZ, etc., na A lemanha ; P A L , JAGIC, LUGER, KUTCHERA, etc., 

na Austria ; AnDERSON & SPRIOGS, SPENCE, BREWER, W E L L S & F R A 

SER, EAST, DAVIDSON, M C C R I E & GULLAND, etc., na Inglaterra; 

ELDERS na Escandinávia, MEULENGRACHT na Dinamarca , etc., em 
publicações tão numerosas que em poucos anos dupl icaram tudo 
quan to se publicara até à data sobre A. P. 

As primeiras indicações de M I N O T & MURPHY vieram adstrictas 
a um regime dietético rígido em que entrava o fígado cru ou mal 
cosido. Depois se reconheceu que a base terapêutica da dieta era 
o fígado cru, quaisquer que fossem os outros productos alimenta
res, e daí a indicação simples do fígado com um regime alimentar 
mixto. 

Com as tentativas de isolamento da substância hepática, 
activa na A. P., por C O H N , M I N O T , F U L T O N , ULRICHS, SARGENT, 

W E A R E , MURPHY, ALLÉS, SALTER, M C M E E K I N , H O W E , W E S T , DRABKIN, 

se obteve uma enormíssima van tagem, pela constatação da activi
dade ant i-pemiciosa mantida em certas fracionações (em especial 
a fracção G) — a possibil idade do emprego de extractos hepát icos 
eficazes. A importância deste facto era tão grande que um Comitee 
on A. P. of the Harvard Medical School foi nomeado para estudar 
biologicamente a actividade desses extractos hepát icos ( C A N N O N , 
CASTLE, C O H N , JOSLIN, LOCKE, M I N O T ) de combinação com a Elly 

Lilly and Company de Indianapolis , em Maio de 1927. Daqui 
(Liver extract n.° 343— N. N. R.) se p ropagou o uso de extractos 
a todo o mundo , em idênticas condições de fabrico, garant indo 
assim uma eficácia média regular, e sucessivamente, do emprego de 
extractos orais (líquidos ou em pó) se passou, por técnicas de 
fraccionação, aos injectáveis por via intramuscular (GÁNSSLEN, 
STRAUSS, CASTLE & TAYLOR, ACHARD & HAMBURGER, AUBERTIN & 

VOILLEMIN, etc.) e até por via endovenosa (CASTLE & TAYLOR, ISAACS, 

STURGIS, GOLDHAMER & BETHELL). 

A partir das observações experimentais h u m a n a s de CASTLE e 
seus colaboradores (TOWNSEND, LOCKE, H E A T H , STRAUSS) em 1929, 

sobre a importância dos factores al imentar e gástrico, de cuja 
interacção resultava um producto regularisador da hemopoiese 
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perniciosa, alguns autores, simultaneamente e em países afastados, 
experimentaram a acção terapêutica do estômago ou fracções cruas 
e de extractos gástricos (WILKINSON, SNAPPER & PREEZ, CONNER, 
STURGIS & ISAACS, SHARP), reconhecendo desde logo os seus bri
lhantes efeitos na A. P., igualando e excedendo até muitas vezes 
a acção do fígado, visto serem activos em menor dose. A estes inves
tigadores se seguiu a generalisação do método, com a utilisação 
de extractos gástricos em especial, seguida de confirmações terapêu
ticas brilhantes de todos os autores (ALLERTON, RENSHAW, LAMBIN, 
CAMBUÍ & STEENHOUT, MEULENGRACHT, FABER, HECHT-JOHANSEN, 
DOMINICI & PENNATI, GUTZEIT, WINGE, GÓDEL, HÕLBOLL, Prof. FROI-
LANO DE MELO, etc.). 

Notáveis são os efeitos curativos da injecção de suco gástrico 
normal humano ou de porco, colhidos em quantidades excepcional
mente grandes (3 a 5 litros) e concentrados no vacuo até ao mínimo 
de alguns ce, e cujos efeitos sobre alguns casos de A. P., até 
agora só estudados por MORRIS e seus colaboradores (SCHIFF, FOUL-
GER, RICH, SHERMAN), foram tão formidáveis que uma única injecção 
intramuscular foi suficiente para provocar uma remissão total 
anémica. 

Por fim alguns autores, sugestionados pelos "resultados das 
experiências de CASTLE no que respeita ao factor extrínseco ou 
alimentar, e possibilidade deste se relacionar com o complexo 
vitamínico B, vêm desde 1931-32 estudando, especialmente na 
Inglaterra e India (STRAUSS & CASTLE, DAVIDSON, WILLS, BENNETT, 
VAUGHAN & HUNTER, etc.) o efeito terapêutico de produtos ricos em 
vitaminas B (levedura autolisada, marmite, bemax). A par da ine
ficácia na A. P. clássica, obtiveram em muitas A. macrocitárias 
(gravídicas, sprue tropical, doença celíaca) resultados benéficos, 
por vezes totais. 

A hepatoterapia ou gastroterapia cruas (fígado de vitela e 
estômago de porco são os mais usados) estão indicadas em todos 
os casos de A. P., excluindo os casos em que há repugnância 
invencível da parte do doente, intolerância gástrica com vómitos, 
diarreia intensa com sinais de pequena digestibilidade e absor
ção defeituosa, e ainda nos casos complicados por nefrite hiper-
tensiva e azotémica. Muitas vezes a intolerância gastro-entérica é 
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meramente digestiva, e basta fornecer ao doente um soluto clorí
drico ou opoterapia gastro-pancreática digestiva para que a tole
rância seja melhor; neste pormenor a gastroterapia fresca tem 
vantagem sobre a dieta hepática. As doses habituais apontadas 
por todos os autores são 250 gramas de fígado e 100-150 gramas 
de estômago. Nos casos graves nomeadamente por sintomas de 
hipoplasticidade medular, esta dose deve ser excedida para 500 
gramas de fígado, 250-300 de estômago ou mais. Estas doses devem 
ser mantidas até remissão completa e só então se diminuem para 
uma dose de sustentação que deve ser calculada para cada caso 
por hemogramas repetidos, mas que por via de regra oscilam à 
volta de 500 gramas de fígado e 200 gramas de estômago sema
nais. O fígado pode consentir uma leve fervura ou ser assado, 
desde que o tempo de preparação culinária não exceda alguns 
minutos (à temperatura de ebulição o princípio hepático é des
truído em 10 minutos — DAVIDSON & GULLAND, MINOT & MURPHY). 
O estômago não consente preparação culinária, apenas depois de 
lavado pode ser rapidamente mergulhado em água quente (o 
princípio gástrico é destruído imediatamente a 100°, inactivado a 
80° em poucos minutos — WILKINSON, CONNER). 

A dieta hepática ou gástrica fresca é a forma de terapêutica 
anti-anémica que menos dispendiosa fica ao doente; a hepática 
associa ao seu valor anti-anémico pernicioso a circunstância de 
ser extremamente nutritiva, levando todas as substâncias essenciais 
da alimentação, apenas se censurando a sua riqueza em purinas. 

A hepatoterapia ou gastroterapia em extractos orais melhoram. 
as condições terapêuticas, visto que em dose muito menor compor
tam os mesmos efeitos, e a intolerância gástrica é muito menor, 
embora possa existir, em certas crises de aquilia grave; a indicação 
quanto às condições de digestibilidade e absorção digestiva, man-
tem-se aqui quási como na dieta fresca. As doses devem ser refe
ridas ao peso inicial de fígado ou estômago de que derivam, con
servando aquelas que se correspondem na dieta fresca, tanto nas 
fases anémicas, como para manter o nível globular normal. 

Por fim a hepatoterapia e a gastroterapia injectável, nomea
damente por via intra-muscular (GÃNSSLEN, AUBERTIN & VOILLEMIN, 
CASTLE & TAYLOR) porque a via endovenosa não é ainda destituída 
de alguns inconvenientes (hipotensão em especial), vieram termi
nar com todas as contra-indicações do regime ou extractos orais, e 

19 
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melhorar extraordinariamente as condições terapêuticas visto que 
além de manterem a sua actividade, são muito mais rapidamente 
efectivas e excluem toda a possibilidade de destruição ou má absor
ção gastro-intestinal que se observa em muitos casos (notar as oscila
ções do caso 25 conforme se interrompia a hepatoterapia injectá-
vel). As doses habituais são ainda aquelas que correspondem às 
doses de fígado e estômago fresco. 

Além da medicação opoterápica anti-anémica que é essencial, 
há por vezes outras indicações terapêuticas indispensáveis. 

Uma delas é a transfusão sanguínea, uma das melhores práticas 
terapêuticas antes de 1926 (WEIL & ISCH-WAIX, GREPPI & Rossi), e 
que agora só tem uma indicação quàsi formal — quando o doente 
se apresenta em estado muito grave, com hemograma inferior a 1 
milhão de gl. r., estado que reclama imediata intervenção. De todas 
a melhor é a transfusão, desde que só ela consegue a rápida modi
ficação desejada ; com efeito a opoterapia anti-perniciosa só começa 
o seu benefício pelo 6.° a 8.° dia depois da sua aplicação (momento 
da crise reticulocitária) e até lá o hemograma ou se estabilisa ou 
continua a descer (obs. 6 e 25), nomeadamente com a opoterapia 
oral, cujo efeito pode ser ainda retardado pelas más condições 
gastro-intestinais nos casos graves. Neste sentido pois, a transfusão 
tem o papel de melhorar ou manter a crase sanguínea, até que a 
opoterapia inicie o seu benefício (no caso 19, a morte em caquexia 
anémica, poderia talvez ser evitada deste modo). A quantidade de 
sangue a transfusar deve ser elevada (250-500) e repetida,'em caso 
de necessidade 2 ou 3 dias depois. .Fora destes casos a transfusão 
é um método aleatório, que pode empregar-se com benefícios, mas 
sem indicações absolutas ; exceptuam-se também os casos em que 
a A. P. é acompanhada de aplasticidade medular, em que as trans
fusões repetidas estão perfeitamente indicadas, mas tais casos são 
excepcionais (observei ultimamente um caso destes, em que todas 
as medidas terapêuticas foram ineficazes). 

Outra é a terapêutica digestiva opoterápica (ácido clorídrico, 
fermentos gástricos, pancreáticos, etc.), absolutamente indispensável 
em certos casos de aquilia (obs. 5), pela intolerância gastro-intes
tinal existente. Neste sentido a gastroterapia é melhor que a hepa
toterapia, pela acção digestiva gástrica de que se acompanha. 

Se o regime alimentar na maioria dos casos pode ser mixto, 
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convém em alguns ser restrictive» num certo número de alimentos, 
nomeadamente nas gorduras e hidrocarbonados, e com aumento 
nos proteínicos e vegetais. Tais restrições são sobretudo úteis em 
algumas afecções como a sprue e doença celíaca (THAYSEN, FANCONI, 
VAUGHAN & HUNTER, HOLMES & STARR) e com as quais a A. P. tem 
parentesco pelas perturbações intestinais de que se acompanha 
(frequente esteatorreia de fezes diarreicas e ácidas, com excesso de 
fermentações ácidas), o que levou MINOT & MURPHY a estabelecer 
um idêntico regime dietético nos seus doentes com A. P. Por mim, 
tenho observado em certos casos um franco benefício digestivo 
com um regime desta natureza (obs. 20, 23, 25). 

Quanto a outras medidas terapêuticas, como arsenoterapia, 
nucleinoterapia, insulinoterapia (VON VARGA), etc., podem ser dis
pensadas, se bem que não haja qualquer contra-indicação. 

Dentre as modificações que a opoterapia condiciona durante 
as fases de remissão da A. P., às quais já me referi quer no capí
tulo de sintomatologia quer no de evolução, desejo apenas destacar 
as modificações precoces, nomeadamente a crise reticulocitária, já 
de há muito observada nas remissões espontâneas das A. P. de 
causa aparentemente conhecida (gravídica e botriocefálica — Blut-
krise de VON NOORDEN). 

A crise reticulocitária tem sido sobretudo estudada pelos auto
res americanos após as primeiras indicações precisas de MINOT, e 
seus colaboradores (COHN, MURPHY, METTIER), (ISAACS, CASTLE, 
RIDDLE, etc.). Observa-se q-ue a reticulocitose (passagem para a 
torrente circulatória de elementos rubros não maduros, guardando 
ainda restos da sua constituição citoplásmica primitiva, substância 
grânulo-filamentosa, corável pelos processos supra-vitais), cresce 
durante a l.a-2.a semana da fase terapêutica activa da A. P„ até 
um máximo (cume reticulocitário), decrescendo então para não sair 
dos limites normais (1-2 %>). 

Num caso de A. P. não complicado, a resposta reticulocitária 
obedece às seguintes regras: — O cume reticulocitário é atingido 
tanto mais rapidamente conforme a via de introdução do princípio 
anti-A. (8-10 dias com o. fígado oral, 6-8 dias com os extractos 
injectáveis intramusculares, 2-5 dias com os extratos intravenosos, 
36 horas num caso de MORRIS com 50 unidades de Addisina); 
a elevação reticulocitária varia directamente com a dose de prin-
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cípio anti-A., e inversamente com o nível dos glóbulos rubros à 
data do início terapêutico. 

Estas bases confirmadas sucessivamente por numerosas inves
tigações e muitos autores, partiu-se delas para tirar indicações 
sobre a eficácia dos extractos, sendo consideradas hoje como o 
único test biológico, actualmente possível, para a dosagem relativa 
dos extractos, já que a A. P. não se encontra nos animais e não 
foi até agora reproduzida experimentalmente. 

Estabeleceu-se uma fórmula (RIDDLE) que calcula a reticulo-
citose máxima que deve ser atingida em face duma A. P. não 
complicada, com uma dose considerada ótima (500 gramas.de  
fígado por dia). Assim a actividade do extracto é marcada pela 
quantidade necessária para provocar uma reticulocitose idêntica, 
e' a correspondência deixa então de fazer-se em relação à quanti
dade de fígado empregada para o fabrico do extracto, para ser 
meramente e melhor uma correspondência de eficácia. 

A formula de RIDDLE é: 
0 ,73-0 ,2 gl.r. x l 0 Q 

0,73 + 0,8 gl. r. 
sendo R a máxima resposta reticulocitária e gl. r. o número em 
milhões de glóbulos rubros no início do tratamento. 

Contudo a resposta reticulocitária varia em amplos limites, 
com certas condições, além da dose e via de introdução já refe
rida; modifica-se com as condições do próprio doente—compli
cações de A. P., estado funcional orgânico (nomeadamente diges
tibilidade e absorção gastro-intestinal) e reacção plástica medular. 

Compreende-se pois que a resposta reticulocitária tenha apli
cação à terapêutica, mostrando a eficácia do tratamento, e simul
taneamente um valor diagnóstico (só a A. P. fornece em face do 
princípio anti-A. uma reticulocitose igual à calculada) e ainda pro
gnóstico (resposta pequena em face duma terapêutica ótima com 
um extracto considerado e provado de potência e actividade 
segura). 

http://gramas.de


Conclusões 

A Anemia Perniciosa de ADDISON-BIERMER é uma entidade 
clínica por todos os elementos que a constituem (semióticos, 
anátomo-patológicos e terapêuticos), a que se associa uma étio-
-patogénese que as investigações modernas indicam ser única 
(falta de hormona regularisadora da eritropoiese normal), numa 
relação estreita de carência condicionada entre factores alimentares 
e digestivos. 

A polietiologia aparente da A. P. de ADDISON-BIERMER parece 
apenas influir quer despertando ou pondo em relevo uma afecção 
que existia no estado de latência, quer provocando ocasionalmente 
as condições funcionais indispensáveis para que a afecção possa 
evoluir. Compreende-se que a exclusão dessa causa determinante 
ocasional possa determinar a remissão da A. P., recaindo somente 
pela intervenção doutra causalidade idêntica ou pela evolução pro
gressiva das disfunções em que assenta. 

Sob o ponto de vista diagnóstico, reclama-se a atenção para a 
minuciosidade de que deve revestir-se o exame hematológico indis
pensável, em todos os casos e sobretudo nos duvidosos, afirmando 
todavia que num grande número de observações, necessário é esta
belecer um certo número doutras provas, nomeadamente do domínio 
digestivo, para que a diagnose seja correcta. Isto é, nem em todos 
os casos o simples exame clínico com o exame hematológico, 
fornecendo as características perniciosas, podem de per si derimir 
as condições em que A. P. assenta. 

A evolução transformou-se completamente com a hépato-gas-
troterapia actual, todavia é necessário ter presente que na grande 
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maioria dos casos se trata de uma terapêutica de substituição, tendo 
pois de ser mantida, se não ininterruptamente, pelo menos numa 
dose de sustentação e equilíbrio de que só o exame clínico e hema
tológico, conjugados em cada caso, podem marcar com segurança 
as bases terapêuticas, visto que as doses de princípio antipernicioso 
não só podem variar nos órgãos donde se retiram, mas sobre
tudo porque cada indivíduo, segundo o estado funcional do seu 
organismo, faz variar em limites amplos a dose necessária para 
manter normal o nível do hemograma. Neste sentido o tratamento 
assemelha-se nas regras gerais aquele que regula a insulinoterapia 
diabética. 

Toda a atenção deve ser dada às funções gástro-entéricas, no 
sentido de melhorar ao máximo as condições de funcionamento, 
não esquecendo uma dietética simples e variada, nomeadamente 
bem equilibrada no sentido azotado e vitamínico. Deve libertar-se 
o organismo de todos os focos de infecção, por mínimos que sejam, 
não só pela recaída que podem provocar, mas ainda reducção na 
actividade do princípio anti-pemicioso, devendo indicar-se ao 
doente a gravidade que pode ter uma recaída, e a necessidade de 
manter um hemograma normal. Deve-se atender às complicações 
nervosas da A. P., cuja evolução pode ser inteiramente indepen
dente da anemia, duma gravidade tanto maior quanto não se sabe 
ainda com relativa segurança a que mecanismo íntimo obedecem, 
mas que por via de regra não evolucionam desde que o hemo
grama esteja normal. 

Todos os dados relativos e conclusivos sobre os casos apre
sentados, e algumas particularidades clínicas e laboratoriais, vêm 
incluídos nos diferentes capítulos, sem vantagem em os repetir aqui. 

Eis contudo algumas notas resumidas sobre as observações 
apresentadas : 

I — Arquivo 26 observações variadas, do período 1928-1935 
(apenas uma do ano 1921-22, apresentada para comparação). 

II — Dos 26 casos apresentados, apenas 8 se referem à pri
meira observação e exame hematológico correspondente, nunca 
mais tendo visto os doentes, quer pelo falecimento de alguns 
(obs. 7, 15, 19), quer porque outros não voltaram a aparecer 
(obs. 4, 10, 12, 17, 22). São casos que apenas aproveitam pela 
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sintomatologia clínica e hemática apresentada à data, como valor 
estatístico e documentário, e diagnóstico. 

III — Os 18 casos restantes foram seguidos durante tempo 
variando entre meses a alguns anos, com 2 até numerosos exames 
hematológicos. 

IV — Em todos os casos procurei sempre rodear-me dos 
melhores dados diagnósticos possíveis, ou pelo menos aqueles que 
estavam ao meu alcance, e se algumas observações são exíguas em 
elementos, exceptuando o exame clínico, hematológico e outros 
subsidiários (urinas, fezes, etc.), o facto de todos os doentes (salvo 
a obs. 26) pertencerem à clínica particular, explica suficientemente 
essas faltas (conteúdos gástricos, exames radiográficos, etc.). 

V — Seis doentes faleceram (obs. 1, 7, 13, 15, 18. 19). 
O doente da obs. 1 era Um caso do período pré-hepático (1921-22) 
seguido durante quási um ano, com tratamentos vários, ineficazes, 
até que morreu de caquexia anémica. Os doentes da obs, 7, 15 e 
19 faleceram antes de iniciar qualquer terapêutica opoterápica 
anti-anémica, dias depois do 1.° exame, um deles por intercorrên-
cia bronco-pneumónica (obs. 7). O doente da obs. 13 faleceu ainda 
de caquexia anémica associada a possível associação cancerosa 
gástrica, sem ter feito tratamente anti-anémico específico. O doente 
da obs. 18, faleceu após 2 remissões da A. P., na ocasião de 2." 
recaída, por complicação de hipertensão (edema agudo do pulmão). 

VI — Vinte doentes são vivos, alguns há 7 anos (obs. 2, 3) e 
outros sucessivamente há menos* pois são doentes que só aparece
ram desde 1929 para cá. Quási todos eles estão em condições de 
trabalhar, desempenhando alguns os seus afazeres habituais de 
saúde (obs. 3, 6, 8, 9, 11, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26), outros 
em condições de idade que lhes não permitem grandes ocupações, 
nomeadamente a obs. 2 e 5. Das obs. 10 e 12, embora vivos, não 
tenho informes suficientes, pois apenas se limitaram à l.a observa
ção, e são da província. 

VII — Em todos os casos, a sintomatologia clínica e hematoló
gica não deixam dúvidas sobre o diagnóstico seguro de A. P. 

VIII — Contudo, se a maioria dos casos podem ser classificados 
de A. P. típicas, a que falta muitas vezes a constatação duma aqui-
Iia gástrica, que não se pôde realisar, outros casos (obs. 6, 13, 15, 
18, 25, 26) tem particularidades, que se não conseguem abalar o 
diagnóstico feito, já que nada os distingue hematológica ou terá-

tu 
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pêuticamente dos outros, todavia revelam particularidades clínicas 
ou subsidiárias que não são próprias da A. P. clássica. São : 

IX — Sezonismo de forma terçã (forma intermitente) e infecção 
digestiva de predomínio tiflo-colítico, evoluindo associadamente 

.com A. P. na obs. 6. Azotemia franca por nefrite hipertensiva 
associada a A. P. e um ano depois descoberta duma tumefacção 
epigástrica (neoplasma?) e desde então maior agravamento da 
anemia, dominando a sintomatologia hemática da A. P., falecendo 
em caquexia anémica depois de ter apresentado enterorragias 
durante dias, na obs. 13. Anemia perniciosa gravídica, com parto 
normal rápido, e falecimento em menos de 2 meses, de caquexia 
anémica, no caso 15. Possível sprue condicionando a A. P., e hiper
tensão associada, causa indirecta da morte, no caso 18. Sprue 
nostras e sub-estenose sigmóideia condicionando a A. P. juntamente 
com um desiquilibrio nutritivo (carências múltiplas) que não con
seguiram reacender uma antiga tuberculose pulmonar em fibrose 
de cura no caso 25, e na obs. 26 uma A. P. associada a alcoolismo 
e possível sprue nostras. 

X — Em todos os casos, a terapêutica hepática, fresca ou em 
extractos orais e parenterals, deu os benefícios esperados e concor
dantes em absoluto com os dados da literatura. O mesmo aconteceu 
com a gastroterapia em extractos orais e parenterals. Algumas 
recaídas ou remissões imperfeitas nalguns casos, nomeadamente 
naqueles que pude acompanhar mais de perto, a razão delas reside 
exclusivamente na irregularidade ou abandono terapêutico. 

XI — É de notar que as complicações nervosas nos casos arqui-
vedos são mínimas, contrastando com muitas publicações estran
geiras, e em nenhum caso notei que mesmo essas pequenas 
alterações tivessem peorado, em relação com fases de agravamento 
anémico por abandono ou irregularidade terapêutica. 

XII —De todas as observações as que forneceram um acrés
cimo globular médio diário maior foram : a curto praso a obs. 25 
(115.000 gl. r. por dia em 8 dias — entre o 2.° e 3.° exame), e a 
longo praso a obs, 2 e 20 (cerca de 66.000 gl. r. por dia em 30 e 36 
dias respectivamente — em um mês triplicação do nível primitivo de 
glóbulos rubros). 
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