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Á MEMORIA DE MEUS PAES 

Não sei se ha palavras ou 
cores que traduzam ou pintem o 
que se passa hoje em mim. 

Lagrimas e sorrizos!... Dôr 
e prazer!. . . Mescla horrível 
que te géras no homem só para 
lhe fazeres sentir mais opezo do 
seu infortúnio! 

Só vós comprehenderieis este 
embate de sentimentos tão con
trários. 
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Pediste-me um dia que se
guisse esta carreira. Obede-
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para a lucta, a teria abando
nado se não me. tivesses incu
tido (origem? Hoje alcancei a 
victoria e os louros d'ella só a 
ti cabem. Deposito-os a tem 
pés, envolvendo ríelles a minha 
eterna gratidão. 
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A nossa infelicidade trovem 
da falta de nossos pães. 
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A alegria que o dia de hoje 
traz aos meus, se converta em 
prosperidades para vós. 
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Csueizia de c^aziza L^to/izeaa 

Se não conhecesse a belleza da sua 
alma, bastaria apenas a sua benevolên
cia para a descobrir. 
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Qualquer realce que desse á 
vossa bondade, melindraria a 
vossa alevantada modéstia. 
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Como prova de muita 
sympathia. 
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DR. FAUSTINO JOSÉ CABRAL 

JOSÉ AUGUSTO COELHO 

A consideração e respeito 
que vos tributo, junto a minha 
amizade sincera e reconheci
mento. 
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Como companheiros das 
lides escholares, não podia 
esquecer-vos. 
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Une amitié qui a pu vieil
lir ne devrait jamais mourir. 
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TROLOGO 

T^Qada mais difficil que explicar, por ve\es, o motivo 
d'uma resolução. O que me levou a escrever o presente 

.trabalho foi uma imposição da lei; mas o que me resolveu 
á escolha do assumpto, a preferil'o a tantos outros, a fa-
\el3o objecto da minha attenção nem eu sei o que foi. E 
comtudo não ha effeito sem causa, mas a d'esté esconde-se 
a mim próprio. 

Que me seduzisse o brilhante caminho que a cirur
gia vae traçando não admira; mas no seu vasto complexo 
porque este e não outro assumpto, fe\ objecto do meu es
tudo? Seriam os resultados brilhantes da cheiloplastia, a 
vastidão dos seus methodos eprocessos ou o elevado fim de 



mascarar deformidades, que acarretam um desgosto pro
fundo ao seu portador? Confesso que não sei. 

E isto tudo vem para fa\er sentir ao mui illustrado 
jury que não tradu\ a escolha, maior competência para 
tratar este do que qualquer outro assumpto medico-cirur-
gico. 

As apoucadas forças de que disponho, tive a auxi
liadas durante o meu curso, a benevolência dos meus mes
tres e por isso atrevo-me a esperar que essa benevolência 
se fará sentir em toda a sua grandeza na ultima prova 
que tenho a honra de apresentar como fecho do meu curso 
medico-cirurgico. 



INTRODUCÇÃO 

A cirurgia, poderosa alavanca da therapeutica ho
dierna, tem, mercê de causas varias, attingido um des
envolvimento enorme. As sciencias medicas e as histo-
rico-naturaes, auxiliares valiosas das primeiras, têm ro
deado o cirurgião de todas as noções essenciaes e de to
das as armas seguras para penetrar desaffrontadamente 
nos organismos. 

A anatomia topographou-lhe o terreno d'accao a 
physiologia ensinou-lhe o modo de ser dos órgãos e 
as suas funcções, a bacteriologia pôz-lhe a claro os ini
migos que occultamente lhe empenavam o êxito das 
aventuras, resfriando-lhe o animo para novos commet-
timentos, a chimica forneceu-lhe a materia prima para 
a defesa, a pathologia, a anatomia pathologica, a semeio-
tica, ensinaram-lhe a conhecer as lezões no âmago do 
organismo e assim o cirurgião, esquecendo antigos re-
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ceios, olvidando os «nolli me tangere» e caminhando 
sempre, desceu ás visceras mais profundas, levando até 
ellas a sua acção directa, sem respeito pelas immunida-
des que o decorrer dos séculos lhes tinham conferido. 

E este progresso incessante das sciencias auxiliares 
da medicina fez com que a therapeutica cirúrgica, livre 
das peias que por tanto tempo lhe limitaram os empre-
hendimentos, estendesse a esphera da sua acção e co
lhesse resultados inesperados naquellas mesmas inter
venções que outr'ora se abandonaram por nefastas nas 
suas consequências. 

É que á cirurgia foram dados n'este século três au
xiliares poderosos, mercê dos quaes ella attingiu o des
envolvimento actual. 

Esses três auxiliares foram a anesthesia, a hemosta
sia e a antisepsia. A anesthesia, insensibilizando o pa
ciente, dissociando o elemento dôr do elemento dierese 
que de todo o sempre tinham sido julgados inseparáveis, 
permittiu ao cirurgião que operasse nas mesmas condi
ções em que tinha feito os seus ensinos assentorios no 
cadaver; não o commoveriam mais os gritos lancinan
tes dos pacientes, nem a firmeza da sua mão seria tra-
hida pelos intempestivos movimentos do operado. Dis
secaria camada por camada, lenta e precisamente, le-
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varia a sua acção até onde fosse necessário, sem que 
nada o apressasse ou obrigasse na precepitação d'uma 
operação dolorosa a ser menos cuidadoso na inspecção 
dos órgãos sobre que recahisse a sua acção. 

Do socego do operador nasceu a perfeição opera
tória. 

Demais, os meios hemostaticos agora em uso, per-
mittem-lhe operar a secco, tendo limpo o campo opera
tório e essa terrível complicação, a hemorrhagia, não o 
assusta já, porque dispõe de meios efficacissimos para a 
deter e para a prevenir de modo a praticar qualquer in
tervenção com diminutissima effusão de sangue. 

De bem pouco, porém, valeria tudo isto se a antise-
psia, a mais brilhante descoberta do século, não lhe as
segurasse a perfeita cicatrisação da ferida operatória na 
ausência das terríveis complicações que enervaram e 
desesperaram os cirurgiões de ha algumas dezenas de 
annos. 

Um grande cirurgião francez d'essa epocha viu, na 
mais absoluta impotência, morrerem-lhe noventa por 
cento dos seus amputados, roidos pela podridão do hos
pital. E nós, que vimos de fazer o nosso tirocinio hos
pitalar, nunca tivemos occasião de ver um único caso 
d'esta horrível doença. 

J II 
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Do mesmo modo as outras complicações graves das 

feridas operatórias, que outr'ora eram tão frequentes, 

são-n'o hoje tão pouco, que é um elemento com que o 

cirurgião se habituou a não contar, porque a pratica da 

antisepsia que entrou nos nossos hábitos as evita quasi 

por completo. 

Em virtude d'estes três factores supramencionados, 
a cirurgia attingiu no nosso tempo um logar proeminen
te e todos os seus capitulos soffreram a benéfica influen
cia d'aquelles auxiliares. 

Mas á cirurgia não cumpre apenas a cura do mal 

esquecendo as deformidades que a doença ou a thera-

peutica cirúrgica podem deixar. 

Cumpre-lhe também restaurar o aspecto dos órgãos, 
restabelecer até um certo ponto as funcções compro-
mettidas, mascarar ou fazer desapparecer as deformi
dades, que o simples concurso das forças naturaes não 
é capaz de por si só debellar; é esta importante tarefa 
que está á cirurgia reparadora ou anaplastia medico-
cirurgica. 

É a arte supprindo a insufficiencia dos meios natu
raes, ou melhor, dizendo, utilizando e dirigindo, em certo 
sentido, essas forças de modo a tornal'as úteis ao fim 
que se tem em vista. 
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Todos os dias sob os nossos olhos, a natureza me-
dicatriz desenrola o seu poder, a anaplastia natural põe 
em acção a sua energia ; seria pueril pretender demons-
trar-lhe a existência ; equivaleria a pôr em duvida a re
generação dos tecidos, a nutrição, a cicatrisação, emfim, 
as propriedades orgânicas. 

E por ellas que toda a perda de substancia orgânica 
tende a refazer-se, que toda a solução de continuidade 
tende a cicatrisar, que todo o desvio tende a reduzir.-se 
e a cura natural obtem-se, se um obstáculo insuperável 
não se apresenta ou se a integridade das propriedades 
não soffre profunda lezão. No caso contrario, a ana
plastia espontânea fica incompleta ou nulla e a defor
midade estabelece-se, se a arte a não soccorre. 

Demais, no que respeita ao restabelecimento da for
ma, as propriedades naturaes actuam cegamente e dei-
xam-se influenciar por uma multidão de circumstancias 
accessorias, que é mister conhecer para as destruir ou 
letelizar segundo o fim a attingir de modo que a arte 
consiste, no dizer de Verneuil, umas vezes em deixar 
actuar a anaplastia natural, outras, em ajudar-lhe a 
acção, outras em luctar contra ella. 

Não é de hoje a noção de Verneuil, porque assim 
já o tinham comprehendido os cirurgiões da antiguidade 
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e em tempos bem remotos, em paizes bem longínquos e 
em civilizações bem outras, a pratica das operações ana-
plasticas foi seguida de resultados animadores. 

É que aos cirurgiões de todos os tempos não esca
pou a tendência natural á cura pelo esforço das proprie
dades orgânicas, nem a necessidade que havia de diri
gir com mão intelligente esse esforço, ou de suffocal-o 
quando nefasto. 

Assim nos livros hypocraticos encontram-se já va
rias referencias a operações anapíasticas e Celso falia, 
em diversos capitulos da sua obra, de operações taes 
como a restauração do nariz, dos lábios, restauração do 
prepúcio, das operações a praticar nos casos de atresia 
da vagina, de retracções cicatriciaes dos dedos, do en
tropion e ectropion, da trichiasis, etc. 

Depois de Celso houve um largo período que abran
geu séculos, durante o qual se foram feitas operações 
anapíasticas, como é de suppôr, não chegaram até nós 
documentos comprovativos d'essa pratica. 

Deve dizer-se que a historia da anaplastia geral 
está por fazer e que é pouco provável que de Celso a 
Tagliaccozzi que viveu no i6.° século da nossa éra e 
que deixou um vasto trabalho sobre anaplastia cirúr
gica, nada houvesse escripto sobre o assumpto, mas 
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mais para admirar é que haja um novo silencio do i6.° 
século ao i8.° século em que o conhecimento dos me-
thodos autoplasticos indianos veio pôr na estacada este 
interessante capitulo da therapeutica cirúrgica. 

O nosso século, porém, tirou um desforço condigno, 
elevando a cirurgia reparadora ao lugar eminente que 
lhe competia na therapeutica cirúrgica. Mercê do traba
lho de muitos, assentaram-se de uma vez as regras ge-
raes da autoplastia. 

Cada. órgão a reparar deu assumpto a muitos traba
lhos, apparecendo mil processos autoplasticos, de per
feição successiva, requerendo a primasia na reparação 
d'esse órgão. 

As grandes descobertas do século, beneficiando a ci
rurgia em geral, deram um valioso concurso para o pro
gresso da anaplastia medico-cirurgica e assim a cirur
gia reparadora, olvidada por tanto tempo, viu-se de mo
mento apparecer na sua verdadeira grandeza. 

Agora não era somente a rhinoplastia o objecto de 
todos os estudos; a syndactilia, a staphilorrhaphia, a ura-
noplastia, todas as operações reparadoras emfim, foram 
objecto de desvelada attenção e entre ellas destacou-se 

uma que, pela sua importância e pelos seus resultados, 
mereceu a muitos cirurgiões um estudo aturado. 
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Foi a cheiloplastia. 
Esta operação propunha-se como a rhinoplastia a 

mascarar uma deformidade da face, deformidade por 
vezes hedionda e que levava o seu portador a affastar-se 
do meio social, onde era objecto de desgosto e repulsão. 

Bastaria apenas esta circumstancia, o mascarar uma 
deformidade repellente para lhe assegurar um lugar ele
vado, mas a deformidade que desfeia implica também 
perturbações importantes nas funcções vegetativa e de 
relação. Daqui uma dupla importância da cheiloplastia. 

É d'esté interessante capitulo da cirurgia reparado
ra que nos vamos occupar. 

Porém, como a cheiloplastia não é mais que um ca
so particular da autoplastia em geral, julgamos de ne
cessidade fazer preceder o estudo da cheiloplastia do 
estudo das regras geraes a que estão subordinadas to
das as operações autoplasticas, qualquer que seja o ór
gão que soffra a reparação e qualquer que seja a causa 
originadora da perda de substancia. 

D'esta forma, tendo antecipadamente assentado os 
preceitos geraes, simplificamos a nossa tarefa e evitamos 
repetições enfadonhas, porque, quando entrarmos no es
tudo da cheiloplastia, não nos restará dizer mais do que 
aquillo que é particular a esta espécie de autoplastia. 



Considerações geraes sobre a autoplastia 

Por autoplastia deve entender-se em cirurgia a re
paração d'um órgão attingido de deformidade por falta 
ou exerese, feita á custa das partes sãs visinhas ou afas
tadas, mas constituitivas do mesmo organismo. 

D'esté modo fica bem assente o duplo caracter da 
autoplastia: carência de substancia, como lezão, em
préstimo orgânico autogenico, como operação; além 
d'isso a distincção com a heteroplastia e a prothèse é 
formal; aquella busca em organismos estranhos os teci
dos para reparação, esta com materiaes inorgânicos 
constroe peças artificiaes para preencher o vasio da 
substancia. 

Limitado como fica o campo da autoplastia ainda as
sim é tão vasto, tão grande a esphera da sua acção, que 
impossivel se torna dar mesmo em resumo uma nota 
das suas applicações; porém, como as deformidades que 
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requerem a autoplastia, qualquer que seja o ponto do 
organismo que lhes seja sede, qualquer que seja a sua" 
forma, extensão e origem, são sempre devidas á dimi
nuição real ou apparente na quantidade absoluta dos 
elementos anatómicos e como esta diminuição se com
plica de alteração na forma, pela simples razão de uma 
parte não ser egual ao todo, compete á autoplastia re
fazer o aspecto dos órgãos deformados, preenchendo 
essas lacunas com tecidos do mesmo organismo. 

Comprehende-se porém que attribuições tão vastas 
tenham um limite e as da autoplastia veem-se muitas 
vezes restringidas, annuladas mesmo, pela impossibili
dade material da applicação do methodo; assim nas 
grandes perdas de substancia, a ausência d'uma viscera, 
a d'um membro, não obstante serem deformidades por 
falta, a autoplastia nada tem a ver com ellas, mercê da 
sua impotência. 

Ao contrario, em casos em que a perda de substan
cia é simplesmente apparente e não real, como nas pre
cedentes, convém muitas vezes a autoplastia; haja em 
vista o que acontece na fissura congenital da abobada 
palatina em que a perda de tecido do mucoso não é 
real, mas apparente, porque, se se podessem baixar no 
sentido vertical trazendo-as á posição normal as apo-
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phises palatinas anomalamente erguidas, a lezão não 
passaria d'uma diérèse. 

Porem todas as perdas reaes de substancia exigem 
para a sua cura o concurso da autoplastia; assim, não 
se recorre a processos autoplasticos para as pequenas 
fistulas vesico-vaginaes, nem para as lezoes do lábio em 
que a exerese não interessa mais que um terço do ór
gão, nem ainda onde os tecidos tegumentares ou outros 
são abundantes e laxos, como por exemplo no escroto, 
porque em qualquer d'estes casos a deformidade que 
fica depois da reunião immediata é minima e sem im
portância para as funcções do órgão, em virtude do af-
frontamento dos bordos da perda de substancia se fazer 
sem tracção violenta e sem tensão consecutiva exage
rada. 

Quando estas duas condições se possam realizar, a 
autoplastia é dispensável; indispensável no caso con
trario. 

Acontece, porém, que poucas vezes, em virtude da 
natureza e forma da lezão ou da região que occupa, se 
pode obter a synthèse com preenchimento das condi
ções supramencionadas, e como em taes condições a re
união immediata não deve fazer-se, a autoplastia im-
põe-se n'estes casos. 
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E o que succède n'algumas perfurações e fistulas 
que fazem communicar uma cavidade, um reservatório, 
um dueto mucoso, com outro órgão visinho ou com o 
exterior; é o que acontece egualmente nas mutilações to-
taes ou parciaes das pregas cutâneas ou véus membra-
nosos que circumscrevem os orifícios naturaes, como o 
nariz, a bocca, etc.; é ainda o que se verifica nas perdas 
de substancia superficiaes um pouco extensas, interes
sando a pelle ou mucosas. 

Estas indicações geraes da autoplastia mostram bem 
as exigências e as difficuldades crescentes da reparação, 
porque, no caso de perda de substancia superficial, o 
simples deslizamento dos tegumentos visinhos, sobre a 
superficie desnudada, dá probabilidades de bom êxito, 
porque o retalho facilmente contrahirá adherencias com 
os tecidos subjacentes, ao passo que na destruição d'uma 
prega muco-cutanea, limitadora d'um orifício natural, 
torna-se necessário não só que o retalho seja constituí
do exteriormente por pelle de aspecto análogo á que re
cobre habitualmente a região mutilada, mas ainda que 
a sua face interna seja revestida por uma mucosa ada
ptável ao meio em que tem de viver, o que torna mais 
melindrosa a reparação. 

E se já assim se vê a difficuldade que podem apre-
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sentar as operações anaplasticas só pela simples ponde
ração do órgão a reparar, entrando em linha de conta 
com todas as condições necessárias á boa reparação, 
sob o ponto de vista da forma e das funcções da parte 
reconstituída, as difficuldades sobem de ponto. 

O primeiro problema que se offerece em face d'uma 
deformidade por perda de substancia é determinar a 
opportunidade da autoplastia. 

Ora quaesquer que sejam a sede, a forma e a causa 
da lezão por perda de substancia, essa lezão hade apre-
zentar-se em qualquer das condições seguintes: ou sem 
tendência a reparar-se pelo concurso único das forças 
naturaes, ou antes de todo o trabalho de reparação ex
pontâneo, ou depois da reparação natural. 

Comprehende-se que a opportunidade para a práti
ca da autoplastia não pode ser a mesma em qualquer 
d'estes différentes estados da lezão. 

No primeiro caso toda a tentativa de reparação au-
toplastica está sujeita a ser infructuosa, porque, se as 
forças naturaes, que conspiram em unisono para a cura 
espontânea de toda a lezão, não tinham manifestado o 
seu poder, é que um vicio nutritivo profundo as enerva
va e sendo assim quem poderá contar com ellas para o 
trabalho cicatricial que deve seguir todo o processo au^ 
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toplastico? Em casos d'esta natureza é necessário sur-
prehender a causa d'esse vicio nutritivo geral ou local e 
combatel-o de modo a pôr o organismo e a região 'em 
condições de auxiliar, na parte que lhes é exigida, o tra
balho autoplastico. 

No segundo caso, toda a autoplastia parece dever 
ser coroada de êxito, porque ha a contar que a regene
ração espontânea vindo em auxilio da arte, conspirando 
ambas no mesmo fim, dê em resultado a reparação nas 
condições desejadas, e é baseado em considerações d'es
ta natureza, que a autoplastia preventiva é tão usada; 
quando se teme que a cicatrização espontânea só por 
si não seja capaz de evitar deformidades por falta, quando 
se pratica a ablação de certos neoplasmas, ou, quando 
um traumatismo não cirúrgico produziu uma solução de 
continuidade extensa. 

Finalmente no terceiro caso, a deformidade persis
te após a reparação natural. 

Não faltaram com o seu concurso as forças do or
ganismo, trouxeram á cicatrização a solução de conti
nuidade, mas ou cegas no proceder, ou impotentes na 
acção, deixaram disformes a região ou órgão, entravan
do a funcção d'esté ou desfeiando o aspecto d'aquella; 
a natureza fez o que pôde, cumpre á arte fazer o resto. 
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E a arte tem regras que é necessário conhecer e seguir 
e preceitos que urge observar. 

E na apreciação d'estes preceitos geraes que nos 
vamos demorar um pouco. 

A autoplastia qualquer que ella seja compõe-se sem
pre de vários actos operatórios successivos que se effe-
ctuam sobre o órgão a reparar, sobre os órgãos ou re 
giões que fornecem os elementos para a reparação e 
ainda sobre o organismo que soffreu a intervenção ci
rúrgica. 

* 

* * 

I. Consistindo a autoplastia em transportar para 
uma região onde existe uma perda de substancia, um 
retalho de tecidos destacado de região mais ou menos 
próxima e sendo seu fim obter a adhesão d'esté á su
perficie deformada, torna-se necessário observar certos 
preceitos preliminares, para que essa adherencia se es
tabeleça intima e permanentemente. 

A primeira condição para a consecução d'esté fim é, 
que as duas superficies que ficam em contacto sejam 
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sangrentas e conservem a vitalidade ; quando a solução 
de continuidade é recente e a operação se pratica 
antes do trabalho de reparação espontâneo, basta apenas 
regulariza-1'a e talhar o retalho adaptável á lezão ; po
rém quando a solução de continuidade é antiga torna-se 
necessário fazer-lhe o avivamento, cruentaPa na maior 
extensão possivel e destruir pelo avivamento toda a 
porção epithelial ou cutanea que possa ficar entre as 
superficies a affrontar, porque a inclusão d'estes tecidos 
evitaria a soldadura das superficies n'esses pontos; egual-
mente é preciso eliminar da superficie toda a porção de 
tecido pathologico ou traumatisado que não aprezente 
condições de vitalidade sufïicientes para uma regular 
cicatrização. 

* 

* * 

II. A este acto preleminar da autoplastia que se 
executa quasi inclusivamente sobre a solução de conti
nuidade, seguem-se os actos fundamentaes da autoplas
tia que consistem; no talho, transporte e fixação dos re
talhos. 

A importância do estudo dos actos fundamentaes da 

autoplastia é obvia. Depende do conhecimento perfeito 
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d'estes actos, da prática judiciosa dos preceitos a que 
cada um está subordinado, o êxito da operação. 

E preciso atténder a todas as circumstancias, pezar 
bem todas as condições em que se praticam estes actos, 
sem o que a restauração deixará de fazer-se em condi
ções satisfactorias ou substituir-se-ha á lezão primitiva 
uma deformidade mais considerável talvez. 

E da ponderação dos preceitos que devem obser-
var-se na prática dos actos fundamentaes da autoplas-
tia, que nos vamos occupar por um momento. 

a) Talhar um retalho para encher com elle uma so
lução de continuidade, seria uma tarefa simples se não 
houvesse a atténder ás condições seguintes : 

i.°—que os tegumentos d'esse retalho tenham um 
aspecto análogo aos da região que vae occupar; 

2.°—que tenha condições de vitalidade sufficientes 
para que se não necrose até que a implantação definiti
va se dê; 

3.°—que tenha uma composição anatómica seme
lhante á perda de substancia que vae substituir, porque 
em tal caso serão também semelhantes os seus caracte
res physiologicos. 

i.°—A primeira condição estatuída pode preen-
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cher-se talhando os retalhos ou á peripheria da lezão ou 

a distancia. 
Comprehende-se sobejamente que nas operações 

autoplasticas praticadas em regiões expostas, como na 
face, por exemplo, é de grande utilidade preencher es
ta indicação para obstar a uma deformidade muito appa
rente, porque se a região onde ha a perda de substan
cia é uma região coberta de pellos, a pelle do retalho 
deverá participar d'esta propriedade para evitar que fi
que uma porção glabra no meio de uma região pilosa. 

Consegue-se na maior parte dos casos obter um re
talho análogo quando é possivel talhaPo á peripheria da 
lezão porque então os tegumentos são semelhantes : é o 
que se costuma fazer na cheiloplastia. 

Porém o que é facto é que não ha regras absolutas 
no que respeita á região onde se deva talhar o retalho e 
cada caso aprezenta as suas indicações especiaes, deri
vadas da região onde se pratica a autoplastia, da facili
dade maior ou menor do transporte dos 'retalhos da fi
xação e vitalidade dos mesmos. 

Em geral, quando a perda de substancia é pequena, 
a região ampla e composta de tecidos de fácil mobilisa-
ção, e quando esses tecidos são isentos de cicatrizes vi
ciosas e não suspeitas de estarem affectadas do mal que 



_65_ 

motivaram a perda de substancia, é conveniente talhar 
o retalho ou retalhos á peripheria da lezão, porque além 
de serem estes anatomicamente comparáveis aos teci

dos destruídos, as cicatrizes que ficam limitamse em ge

ral ás das incisões lineares destinadas a permittirem a 
■emigração dos retalhos. 

Porém, nem sempre é possível evitar a necessidade 
de talhar a distancia o retalho que hade preencher a 
perda de substancia; basta que esta seja muito extensa 
e situada em região cujos tecidos sejam de mobilisãção 
difficil, basta que não haja segurança de vitalidade ou 
suspeita de não serem bem sãos os tecidos da periphe

ria para que seja indicado o abandono dos retalhos pe

riphericos e a escolha de regiões afastadas para o for

necimento dos retalhos. 

E verdade que os retalhos a distancia tem uma sé

rie de inconvenientes, entre os quaes se apresentam os 
seguintes: o de se mutilar uma região sã e d'ahi o po

derem sobrevir accidentes diversos difficeis de prever; o 
ser difficil obter a distancia tegumentos semelhantes ao 
aspecto dos destruidos; o soffrerem os retalhos a trans

plantação para uma região onde a nutrição pôde ser 
muito différente e d'ahi o poderem soffrer atrophias, re

5 
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tracções, etc.; o ser mais difficil o transporte e a fixação 
d'esses retalhos do que dos periphericos, etc. 

No emtanto., todos estes inconvenientes não são de 
molde a invalidar o processo autoplastico a distancia, o 
mais util porque é o destinado aos casos mais graves, 
sendo o peripherico, como dissemos,- somente emprega
do nas pequenas soluções de continuidade. 

2."—Qualquer, porém, que seja a região escolhida 
para o fornecimento dos tecidos autoplasticos é mister 
que estes preencham a segundo indicação—a da vitali
dade. 

A vida de qualquer tecido implica a necessidade de 
lhe serem fornecidos materiaes nutritivos e como esta 
tarefa está adstricta ao sangue urge que os retalhos, para 
terem vitalidade, sejam francamente irrigados e conser
vem, portanto, intimas relações com a circulação geral 
e deve attender-se a isto em todos os tempos das ope
rações autoplasticas, não somente quando se talham os 
retalhos, mas também quando se mobilisam e se fixam 
porque a mortificação reconhecendo por causa princi
pal a insufficiencia do afluxo de sangue arterial, este 

• tanto pôde ser devido á exiguidade dos vasos afférentes 
como á diminuição do seu calibre por causa da disten-
ção, compressão ou flexão do pediculo. 
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E por isso que se recommenda que este seja tão 
largo quanto possivel e fornecido de vasos suficientes: 
Ora como as connexões vasculares são em geral mais 
fáceis de conservar nos retalhos periphericos que nos 
longinquos, é esta a razão porque é mais frequente a 
mortificação d'estes últimos. 

Durante muito tempo questionou-se sobre a necessi
dade de deixar nos retalhos filetes nervosos com o 
fim de garantir a sua vida. Parece ser banal este pre
ceito, sabendo-se que os vaso-motores, os únicos indis
pensáveis á manutenção das propriedades orgânicas, 
acompanham estreitamente os vasos, infere-se que con
servando estes, a vida do retalho fica assegurada. 

3.° A terceira condição consiste, como dissemos, na 
semelhança da composição anatómica entre o retalho e 
a perda de substancia. 

Ora como as operações autoplasticas se fazem á su
perficie do corpo, a pelle é um dos tecidos que serve o 
maior numero de vezes á formação dos retalhos. 

Depois d'ella e por ordem de frequência vêem as 
mucosas e excepcionalmente as sorosas. A regra manda 
que o deficit seja reparado com tecidos análogos no as
pecto e estructura, e portanto a pelle substituirá a pelle 
e a mucosa a mucosa. 
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Nem sempre, porém, se tem feito assim e comprehen-
de-se que em determinados casos, sobretudo em lezões 
occultas, quando seja absolutamente necessário preen
cher a solução de continuidade e não haja material 
apropriado, se soccorra o operador de tecidos que pos
sam desempenhar o fim desejado, mesmo atropellando 
a regra, mas nas regiões expostas a deformidade que 
fica pôde ser tal que valha mais a pena recorrer á pro
thèse, porque no dizer de Verneuil vale mais um nariz 
de cartão que um lóbulo formado d'uma mucosa molle e 

vermelha. 
Os retalhos tanto cutâneos como mucosos costumam 

ser talhados de modo que o tecido cellular sub-dernico 
faça parte d'elles; é verdade que o tecido adiposo não 
se presta muito á cicatrisação, mas convém que uma pe
quena camada vá adhérente á derme, porque n'ella ser
peiam os vazos nutritivos da pelle. 

Não ha quasi região alguma do corpo em que o in
vólucro cutâneo não possa servir para a autoplastic 
mas. o mesmo não acontece nas mucosas de revesti
mento; ao passo que umas como a pituitária, as muco
sas vaginal e palatinas dão bellos retalhos, porque teem 
uma derme espessa e muito irrigada, outras como a 
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conjunctiva, a intestinal e labial só servem para retalhos 
muito pequenos. 

Muitas vezes os retalhos contém na sua espessura 
tecidos diversos, deixados propositadamente para fins 
especiaes. Assim, na cheiloplastia do lábio inferior, 
quandç se torna necessário talhar o retalho á custa da 
pelle do pescoço, póde-se aproveitar um pouco da ca
mada muscular que além de tornar o retalho mais con
sistente, permitte ao novo lábio alguns movimentos, que 
não poderia executar se fosse apenas tegumentar. 

São bem conhecidos os resultados brilhantes obti
dos com os retalhos mixtos, contendo o periosseo pala
tino nas operações uranoplasticas;e, como n'estes casos, 
em muitos outros se torna necessário o uso dos reta
lhos mixtos. 

Até agora temo-nos unicamente occupado da natu
reza dos tecidos que devem entrar na confecção dos re
talhos e não falíamos ainda d'outros pontos que devem 
merecer a nossa attenção. 

Um d'elles refere-se á forma que elles devem ter. 
Nada mais difficil, senão mesmo impossivel que traçar 
regras geraes n'este sentido; quaesquer que ellas fossem, 
teriam tantas excepções justificadas na prática, haveria 
tantas vezes necessidade de as abandonar que não vale 
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a pena mencionar algumas que os authores clássicos 
tanto se esforçaram por fazer acceitar. 

O que deve ficar Como regra, no que respeita á for
ma, ás dimensões e numero de retalhos, é o preceito 
formulado por Verneuil: que uma dada perda de subs
tancia deve ser preenchida por tantos retalhos de taes 
formas e dimensões que sejam susceptíveis no presente 
de fácil transporte e adherencia e no futuro de restau
rar completa ou incompletamente a forma e a funcção 
do órgão mutilado. 

Isto como regra geral, porque especialmente como 

se sabe ha operações autoplasticas pautadas, em que o 

numero, as dimensões e as formas dos retalhos estão 

justamente precisados; haja vista a rhinoplastia total pelo 

methodo indiano. ; 
Bem que o preceito de Verneuil deixe ao cirurgião 

toda a latitude sem o sujeitar a regra alguma especial, 
convém lembrar que os tecidos teem segundo as regiões 
um gráo diverso de elasticidade e como esta propriedade 
arrasta como consequência secundaria a extensibilidade 
e a retractibilidade que fornecidas pelo isolamento do 
retalho lhe dão a propriedade de mudar de forma es
pontânea ou artificialmente, torna-se necessário conhe
cer bem o gráo de elasticidade dos tecidos que teem de 
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constituir o retalho. Só com este conhecimento se lhe 
pôde dar antecipadamente a forma e as dimensões pre
cisas, para que depois de talhado se ajuste á região mu
tilada. 

b) Uma vez talhado o retalho ou retalhos sob as 
condições mencionadas, executa-se o segundo acto fun
damental da autoplastia, que consiste na mobilisação e 
transporte dos retalhos para a região onde são chama
das a substituir a perda de substancia. Depende da sua 
maior mobilidade a facilidade do transporte. 

A mobilidade dos retalhos é tanto maior quanto 
maior é a sua extensibilidade e menor a sua fixidez. 

São estas duas condições que permittem nas peque
nas perdas de substancia a união immediata sem o au
xilio das operações autoplasticas. 

Quando estas duas condições faltam nos retalhos, é 
necessário recorrer aos processos sangrentos para lhes 
dar mobilidade e destruir-lhes a fixidez. Esta pôde ter 
por causa ou a adherencia profunda ás partes subjacen
tes ou a adherencia superficial ás porções visinhas con
tíguas. 

Recorre-se então ás incisões libertadoras que podem 



72_ -

ter formas e direcções diversas segundo o effeito que se 

. quizer obter. 

Quando a fixação se faz ás partes profundas, muitas 
vezes é possivel com um instrumento rombo romper 
essas adherencias e tornar movei o retalho; outras ve
zes, porém, é necessário praticar uma verdadeira disse
cção para lhe dar a mobilidade precisa. 

Mobilisado o retalho falta, para a execução comple
ta do segundo acto da antoplastia, transportal-o á região 
onde tem de ser fixado. Ora este transporte pôde ser le
vado a cabo por duas maneiras: ou por deslizamento ou 
por translação. 

Não é difficil comprehender o que caractérisa cada 
Um d'estes modos de deslocação; a differença está em 
que no deslizamento o retalho move-se no seu plano 
normal sem abandonar as camadas subjacentes, ao pas
so que na translação abandona a região que o forneceu 
e deixa, portanto, de occupar o seu plano normal e de 
manter as relações que anteriormente tinha com as ca
madas subjacentes da sua região. 

Um exemplo: por translação, se effectua a emigração 
do retalho frontal na rhinoplastia pelo methodo indiano 
e é por deslizamento que no processo de Chopart para 
a cheiloplastia do lábio inferior se desloca o retalho pa-



73 

ra vir occupar com o seu bordo livre o lugar do bordo 
livre do lábio. N'este caso o deslizamento fez-se por meio 
das tracções exercidas sobre o eixo do retalho; em outros 
casos, porém, o deslizamento faz-se, quer por mudança 
de attitude, quer por inclinação do eixo do retalho; é 
este ultimo modo o que se usa quasi exclusivamente na 
blepharoplastia. 

A translação, como o deslizamento, executa-se tam
bém por vários processos; ou por flexão com torsão co
mo na rhinoplastia indiana ou por flexão simples ou ain
da por reviramento. 

Mas qualquer que seja o processo., as manobras prin-
cipaes que se executam em relação ao eixo do retalho 
são: o alongamento, o desvio lateral, a flexão e a torsão. 

E conveniente não esquecer que todas estas mano
bras podem dar origem a perturbações nutritivas no re
talho por compressão dos vasos que circulam no pedí
culo e d'esta compressão pôde resultar a gangrena e, 
portanto, ficar frustrada a tentativa autoplastica. 

c) Applicado o retalho sobre a região a restaurar, 
resta praticar o ultimo acto fundamental da autoplastia 
—a fixação. 

A importância d'esté ultimo acto do processo auto-
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plástico salta rapidamente aos olhos; sem a fixação, o 
retalho, em virtude da elasticidade, soffreria retracções 
variadas, deformar-se-hia, emfim, e deixaria de corres
ponder á solução de continuidade. 

A fixação do retalho é um ponto melindroso e re
quer toda a arte e todos os cuidados com o fim de fa
vorecer a reunião a mais prompta e a mais perfeita pos-
sivel de modo a que se restabeleçam rapidamente as 
connecções vasculares para salvaguardarem a vida do 
retalho. 

E n'este intuito todos os meios de adhesão conheci
dos téem sido postos a favor d'esté tempo operatório 
do processo autoplastico, prevalecendo no emtanto a 
sutura sangrenta que a prática tem assignalado como 
mais efricaz. 

Na época actual a sutura mais vezes empregada é a 
de pontos separados que se acha perfeitamente indica
da em todos os casos em que os retalhos se applicam 
sem esforço sobre a perda de substancia. 

E verdade que se pôde dizer que n'este caso até os 
simples agglutinativos podem ser empregados, mas o 
que é facto é que estes não só não dão origem a cica
trizes tão perfeitas como as que succedem á adhesão por 
sutura, mas também não permittem que sobre a super-
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catrisação e evitem a inquinação da ferida operatória 
pelos agentes mórbidos microbianos. 

A sutura por pontos separados tem também as suas 
contraindicações. 

Nos casos em que os retalhos não podem affrontar-
se sem praticar tracção sobre o seu eixo, a sutura su
pra mencionada não deve ser posta em prática porque 
é possível que a retracção do retalho origine a rotura 
dos tugumentos ao nivel dos fios de sutura e, portanto, 
deixe de dar-se a adhesão nas condições requeridas. 

N'estes casos a preferencia deve ser dada á sutura 
encavilhada ou em 8 de conta que se não prestam tan
to a produzir este accidente. 

De resto comprehende-se que n'estas generalidades 
que vimos traçando, não podemos entrar em minuden-
cias e que a respeito das suturas, dos fios a empregar, 
do modo de as fazer e do tempo que devem ser deixa
dos os fios, muito havia a dizer se quizessemos referir-
nos a algumas operações em particular, porém, isso se
ria sahir fora dos limites do nosso modesto trabalho. 

Até aqui a arte pondo na prática dos actos funda-
mentaes da autoplastia todos os seus recursos; a solu-
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ção de continuidade está obliterada, o retalho no seu 

novo domicilio, de agora por diante, o êxito está con

fiado á natureza. 
N 

Mas só a elk? Não. Mil pequenos accidentes, uma 
compressão exagerada, uma complicação da ferida ope
ratória, suppuração, erysipela, uma doença intercurren
te podem fazer falhar o successo local, sempre muito in
certo e até a vida do operado. 

Isto impóe ao cirurgião o dever de vigiar cuidado
samente a ferida e o ferido para evitar na medida das 
suas forças todas as complicações que possam sobrevir. 

A sua attenção não deve, contudo, ser dirigida ape
nas para a ferida de reparação. Após o acto operatório, 
ficou uma ferida na região que forneceu os tecidos para 
a autoplastia, ferida que está sujeita a todas as com
plicações microbianas, a cicatrizar viciosamente e que 
por isso deve ser egualmente objecto dos seus cuidados. 

Depois das breves noções que deixamos esboçadas 
a propósito da autoplastia em geral e auxiliados por es
sas noções, vamos agora estudar mais detidamente a 
cheiloplastia, uma das mais felizes applicações da ana-
plastia medico-cirurgica. 



A chciloplastia 

Na serie das operações anaplasticas a cheiloplastia 
occupa, um logar eminente, quer se considere o fim que 
ella tem em vista, quer se apreciem os seus resultados. 
Sob qualquer d'estes pontos de vista a cheiloplastia é um 
dos triumphos da cirurgia reparadora. 

Restaurar um lábio não é apenas um objectivo ba
nal onde se obedeça simplesmente ao justo desejo d'um 
doente que pede a restauração d'esse órgão para se ver 
livre do aspecto repellente que a deformação lhe dá á 
face e nem assim o objectivo seria banal. No entanto o 
seu fim ainda é mais elevado porque, além de restaurar 
a forma que n'uma região como a face é um objectivo 
primordial a cheiloplastia tenta e consegue por vezes 
restituir as funcções que se referem não só á expressão 
physionomica, como também aos actos preliminares de 
diversas funcções orgânicas. Porque a perda d'um lábio, 
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sobretudo o lábio inferior, não é para o doente simples
mente uma causa de desfeiamento, é um motivo de es
gotamento profundo e de soffrimento cruel. 

A falta d'um lábio deixa a bocca a descoberto e 
d'ahi o soffrer esta cavidade uma irritação incessante, a 
saliva, mercê d'esta irritação, é segregada em abundân
cia e como não tem lábio que a contenha corre ao lon
go da brecha; d'ahi o faltar para o acto primeiro da 
funcção digestiva—a mastigação, que fica seriamente 
compromettida, já porque a digestão amylacea se não 
faz como devia, já porque parte dos alimentos se esca
pam para o exterior pela solução de continuidade anor
mal. 

A irritação causada pela saliva e alimentos em con
tacto com a perda de substancia torna esta dolorosa e 
inflamada. A breve trecho participam as gengivas 
d'esta inflamação e os dentes não encontrando adiante 
a costumada resistência encurvam-se para fora, a lin
gua tende ao prolapso, é este estado miserável que urge 
evitar recorrendo á cheiloplastia. 

Restaurado o lábio, todas as complicações acima 
apontadas deixam de existir. A saliva é conservada, a 
apprehensão dos alimentos é possivel, a inflamação da 
mucosa boccal não se manifesta, os dentes conservam 
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as suas posições normaes, o hálito não se torna fétido e 
o doente não sente em si a necessidade de retirar-se do 
convívio social, porque o sua face não se torna repel-
lente como quando é portador das lezões acima men
cionadas. É verdade que o bistori não tem, como diz 
Bouisson, o poder do cinzel do esculptor. Toda a arte, 
posta na confecção d'um lábio, não consegue satisfazer 
as vistas da esthetica, mas para conseguir ao menos re
produzir a forma aproximada d um órgão a que estão 
affectas funcções importantes sob o duplo ponto de vista 
da vida orgânica e de relação. 

E a questão da forma n'uma região como a face, é 
de toda a importância. É n'ella que devem ser applica-
dos todos os recursos da arte sob o duplo ponto de vis
ta reparador e corrector, para que não succéda substi-
tuir-se a uma deformidade outra egualmente apparente ; 
todo o cirurgião deve attender que a operação que pra
tica possa ser appellidada uma verdadeira orthoplastia, 
pois assim se chama á autoplastia que consegue refazer 
o órgão, approximando-o morphologicamente o mais 
possível da forma primitiva. 

E esse o desideratum da autoplastia e n'esse intuito 
é que se tem descripto vários methodos para a cheilo-
plastia que opportunamente descreveremos. E no en-
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tanto a anaplastia dos lábios nunca mereceu tanta atten-
ção aos cirurgiões de todos os tempos como a rhinoplas-
tia; esta foi sempre o thema forçado da cirurgia repara
dora d'outr'ora, e por isso os documentos para a sua 
historia abundam nos livros dos cirurgiões antigos. Não 
assim para a cheiloplastia;collocada n'um plano secun
dário, soffreu durante muito tempo somente o impulso 
que dos aperfeiçoamentos da rhinoplastia lhe podiam 
deixar; o que havia de geral nas operações autoplasti-
cas, foi-se fazendo a propósito da rhinoplastia, mas par
ticularmente para a anaplastia labial pouco ou nada se 
fez. 

Da tradição indiana, tão rica de factos e noções, a 
propósito da rhinoplastia nada se refere á cheiloplastia 
e apenas em Celso se encontram referencias á repara
ção dos lábios, quando falia dos processos geraes de re
paração. 

Durante o resto da edade antiga e de todo o perio-
do medievico, nada mais se disse a tal respeito. Na re
nascença, Franco em França e Tagliacozzi em Italia, 
esforçaram-se por elevar a cheiloplastia ao logar a que 
tinha incontestável direito no meio das operações auto-
plasticas, mas nem Franco nem Tagliacozzi foram ou
vidos; era apenas a rhinoplastia o objecto de todas as 
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•attenções de então; até ao principio do nosso século 
novo silencio se estabeleceu a propósito d'esté assum
pto, até que Ghopart, pondo de parte os meios de pro
thèse até então muito usados para mascarar deformida
des expostas e sobretudo as do lábio, tentou e conse
guiu n'um caso de cancro do lábio inferior de que fez a 
ablação, praticar a prothèse orgânica, isto é, a cheilo-
plastia, soccorrendo-se n'este caso d'um retalho talhado 
á custa da pelle do pescoço. Se esta operação marcava 
momento de regresso aos processos autoplasticos, nem 
por isso marcou na historia da cheiloplastia o momento 
definitivo da sua entrada na prática. 

Só de 1816 em diante, quando Carpue rehabilitou 
esta operação e quando Delpech e Groefe se tornaram 
propagadores da cheiloplastia é que uma éra nova se 
abriu para a sua historia, fixando a cheiloplastia não só 
como operação autoplastica praticável, mas até como a 
de resultados mais brilhantes. 

A partir de então um sem numero de cirurgiões teem 
publicado factos importantes demonstrativos dos resul
tados colhidos com intervenções cheiloplasticas; outros 
téem historiado largamente a operação e a sua technica; 
outros teem introduzido na prática processos e aperfei-
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çoamentos áos différentes tempos operatórios e d'esté 
modo a cheiloplastia, que não tinha historia no começo 
d'esté século, tem-na hoje larga e brilhante e que dia a 
dia vai crescendo a par e passo dos seus triumphos. 

Antes porém de entrarmos na descripção dos diffé
rentes processos operatórios de restauração labial, cum-
pre-nos dar uma rápida ideia da estructura d'estes ór
gãos e do seu funcionalismo, para que melhor se perce
ba a sobeja razão que tivemos quando affirmamos a im
portância da cheiloplastia e para ser melhor compre-
hendido o valor de cada processo que teremos occasião 

de expor. 
Os lábios são duas pregas musculo-menbranosas 

que fecham adiante a bocca; estas duas pregas carno
sas, moveis, extensíveis e contracteis constituem pelo 
seu conjuncto uma região da face, de forma ovalar e 
grande eixo transversal limitada superiormente pelo na-
zir, inferiormente pelo sulco mento labial e aos lados 
pelos sulcos obliquosgenio-labiaes que a separam da fa
ce. Estas duas pregas musculo membranosas reunem-se 
aos lados para formarem as commissuras. 

Os fundos de sacco da mucosa limitam naturalmen
te os lábios pela sua face profunda. Estes órgãos são 
constituídos por um revestimento cutâneo mucoso hmi-
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tando um espaço que é occupado pela camada muscu
lar e glândulas. 

O revestimento cutâneo é caracterisado pela sua 
densidade, que não exclue uma certa delicadeza de or-
ganisação, densidade sobretudo devida á espessura da 
derme, a qual adhere em muitos pontos aos músculos 
subjacentes e é d'esta adherencia múltipla que resulta 
obedecer a pelle ás contracções isoladas das fibras do 
apparelho muscular da região, circumstancia favorável á 
expressão physionomica. 

A pelle dos lábios é guarnecida de numerosos folli-
culos pilosos acompanhados cada um de duas glându
las sebaceas. Ao nivel do bordo livre do lábio a pelle 
muda de aspecto, toma caracteres de transição que a 
approximam da mucosa e a sua camada epithelial con-
tinua-se com o epithelio da mucosa labial; esta é ver
melha, muito fina e tão transparente que deixa ver a cor 
esbranquiçada das glândulas subjacentes; é também mui
to menos adhérente á camada muscular que a pelle de 
revestimento externo. 

A camada muscular é a que serve de supporte a es
tas duas membranas de revestimento ; é ella, para assim 
dizer, o esqueleto dos lábios, porque lhes dá a forma e a 
espessura. O musculo próprio da região é o orbicular, 
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mas a elle vão dar muitos músculos da face que solli

citant os lábios em différentes sentidos e que por isso 

são chamados músculos da expressão facial. 

Esta pluralidade de fibras musculares emanadas de 
músculos diversos explica a motilidade extraordinária 
d'esté órgão que tem a seu cargo funcções variadas. 

É para notar-se que entre a pelle e a camada mus
cular não existe camada contínua de tecido adiposo, 
mas somente novellos de gordura separados entre si pe
los tractus filamentosos que unem a pelle aos músculos. 

Entre a camada muscular e a mucosa existe um sem 
numero de glândulas salivares justapostas constituindo 
uma verdadeira camada contínua que augmenta de es
pessura junto do fundo de sacco da mucosa. 

Os lábios são abundantemente irrigados pelas coro

nárias labiaes, ramos da facial, mas além d'estas outras 

lhe distribuem arteriolas de menos importância. 

Do mesmo, modo que a irrigação a innervação é 

abundante. Os nervos sensitivos e motores são profusa

mente distribuídos n'esta região. 
Da complicação anatómica citada deriva a compli

cação physiologica e por isso estes órgãos téem a seu 
cargo funcções importantes. A apprehensão dos alimen
tos por meio dos movimentos dos lábios é uma das pn-
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meiras funcções da vida exterior porque o acto da suc
ção é um dos seus modos. São os lábios que permittem 
a sucção do leite materno, são elles que mais tarde fa
zem penetrar na bocca sólidos e líquidos nutritivos, são 
elles que se oppõem á sahida da saliva. Com elles se 
praticam diversos actos ligados á respiração, como por 
exemplo o canto, o sopro, o assobio, etc. Sem elles não 
poderiam ser pronunciadas as consoantes labiaes, o que 
impediria grandemente a linguagem fallada. 

A multiplicidade dos elementos musculares, assegu-
rando-lhes uma extrema mobilidade, fal'as participar 
em muito na expressão da face. As paixões, todos os 
sentimentos que a face traduz ou alegres ou tristes ca
recem para serem exprimidos que a motilidade labial 
entre em jogo. 

D'aqui o inferir-se que a perda d'um lábio repre
senta uma deformidade enorme e que a restauração se 
torna urgente para obviar aos inconvenientes que tal 
perda traz ás funcções da vida.vegetativa e de relação. 

Se, como dissemos ha pouco, á complicação estru-
ctural corresponde a complicação funccional, as duas 
implicam a ideia d'uma vasta pathologia. 

E de facto a dos lábios não é pequena. Alem das 
anomalias congenitaes, occlusão da bocca e estrophia 
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dos lábios, estes são a séde de variadas lesões traumá
ticas e orgânicas. Assim as feridas de toda a natureza, 
as affecçôes inflamatórias, como o abcesso, o fleigmão, 
o antraz, as deformidades accidentaes que se traduzem 
por desvios, atresia, adherencias anómalas originadas 
pelas cicatrizes de largos traumatismos ou queimaduras, 
ou ulcerações de natureza diversas syphiliticas, lupicas, 
etc., são frequentes na região labial e impõem segundo 
o seu grau e forma intervenções variadas, muitas das 
quaes de natureza autoplastica. 

O mesmo acontece com os tumores que são muito 
frequentes n'esta região, quer sejam dependentes dos va
sos como os angiomas, quer das glândulas como os ade
nomas e os kystos, quer dependam do epithelio como o 
cancroide, etc. 

Em qualquer dos casos, ou seja a perda de substan
cias do lábio motivada por destruição espontânea dos 
tecidos, ou devida a intervenção cirúrgica pautada, con-
clue-se de tudo o que fica dito que a pratica da cheilo-
plastia está indicada sempre que sem ella fique deformi
dade apparente e que com que ella possa ser remediada. 

Não esquecer, no entanto, que além do ponto de 
vista da forma é necessário attender a restaurar na me
dida do possivel a vasta funccionalidade do órgão e sem-
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pre que se tenha de praticar qualquer operação prelimi
nar, como por exemplo a ablação d'um tumor, fazer tan
to quanto possivel cirurgia conservadora, porque con
servando a maior porção de tecidos da região, conser-
vam-se ipso facto, mais intactas as suas funcções. 

As indicações da cheiloplastia são, como acabamos 
de vêr, as deformidades resultantes das lezões supra 
mencionadas e de tudo o que dissemos se conclue que 
a autoplastia labial não é apenas uma operação de con
descendência mas na maior parte dos casos uma opera
ção de necessidade que não encontra outras contra-in-
dicações que não sejam as tiradas dos obstáculos que 
aprezenta a extensão das partes a reparar ou a natureza 
da lezão a que se queria dar remédio. Se se tratasse v. 
g. d'uma ulceração syphilitica extensa ainda em activi
dade ninguém pensaria em avivar os bordos da solução 
e fazer uma sutura, porque se arriscava ao progresso da 
lezão e insuccesso do acto operatório; n'este caso bem 
avizado andaria o cirurgião se recorresse ao tratamento 
geral e depois de obtida a cicatrização praticasse então 
a cheiloplastia. 

Como esta outras indicações derivadas de casos es-
peciaes ensinarão ao prático as precauções prelimina
res a tomar para o bom êxito da operação. 



88 

* 
* * 

As operações cheiloplasticas podem effectuar-se ou 
sobre o lábio superior ou sobre o lábio inferior. 

Os princípios que regulam uma e outra intervenção, 
são os mesmos e as regras da prática das operações 
d'esta natureza expuzemol'as já no nosso primeiro capi
tulo. A cheiloplastia inferior tem comtudo prendido mais, 
que a do lábio superior, a attenção dos cirurgiões e esta 
preferencia tem a sua justificação na frequência relativa 
das lezões accidentaes d'esté lábio e ainda no facto de 
ser a região mento-labial, a região autoplastica por ex-
cellencia (no dizer de Bouisspn), porque a sua grandeza 
e a visinhança com a face e pescoço onde ha tecidos es
pessos, facilmente transportáveis e bem vascularisados, 
que podem servir para preencher as soluções de conti
nuidade do lábio inferior, tem dado origem a que se te
nham tentado um sem numero de processos operatórios 
para a praticada cheiloplastia inferior e como esta é a 
que mais frequentemente se pratica no nosso meio estu-
dal-a-hemos de preferencia. 

Na cheiloplastia do lábio inferior como na autoplas-
tia em geral, ha três methodos diversos que podem ser 
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postos em prática. Estes très methodos divergem entre 
si pela região em que se talha o retalho e cada um 
d'elles tem os seus processos propostos no intuito de 
obter com cada um d'elles o resultado mais favorável. 

Esses três methodos apparecem na cirurgia em épo
cas muito diversas e tiveram por pátria um a India e 
denomina-se indiano; o outro a Italia e chama-se italiano; 
e outro, o mais moderno, é conhecido pelo nome de me-
thodo francei-

Cada um tem a sua característica, as suas indica
ções, mas de todos o mais empregado e que na cheilo-
plastia dá resultados mais brilhantes é o france{, a se
guir vem o indiano, e só em casos excepcionaes se em
prega o italiano; por isso descrevemos successivamente 
cada um d'estes methodos, começando não pelo que é 
chronologicamente o primeiro, mas pelo que se aprezenta 
no primeiro plano em virtude da sua efficacia e amplo 
emprego; tal é o methodofrancei. 

Este methodo é caracterisado pelo deslizamento dos 
retalhos sobre a superficie a reparar; por isso talha estes 
á peripheria da lezão e depois auxiliando-se da tracção, 
do desbridamento ou mesmo da dissecção do retalho, 
das incisões libertadoras e da posição dada ao doente, 
trata de trazer os retalhos sobre a superficie da solução 
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de continuidade e fixal'os de modo que a adherencia se 
dê facilmente. 

Comprehende-se que n'este methodo, o transporte 
dos retalhos exige em muitos casos a necessidade de 
praticar as incisões libertadoras, de modo a dar aos re
talhos a mobilidade exigida, mas comprehende-se tam
bém que estes retalhos, tendo uma larga base por onde 
ficam adhérentes e transportando-se a uma região mui
to visinha, onde as condições de nutrição são idênticas, 
tem por estas duas razões assegurada a vitalidade e, 
portanto, é muito provável o êxito operatório. 

Demais, é possivel que o retalho possa ser talhado 
de modo que a sua face interna seja recoberta de mu
cosa condição essencial, não só sob o ponto de vista 
esthetico, mas ainda mesmo sob o ponto de vista phy-
siologico, porque se não houver mucosa a fechar a 
parte anterior da bocca todo e qualquer tecido que oc
cupe o logar d'ella vêr-se-ha sujeito á acção de líquidos 
pouco próprios á conservação da sua vitalidade. Escu
sado é dizer que no talhe, transporte e fixação dos reta
lhos, se seguem aqui as regras geraes que deixamos ex
postas no capitulo precedente, sem a observação das 
quaes, toda a tentativa virá a ser infructuosa ou pelo 
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menos será seguida de resultados diversos d'aquelles 
que são exigidos por uma boa cheiloplastia. 

As bases em que se funda o methodo francez não 
são modernas. Celso, nas poucas palavras que consagra 
á cheiloplastia, deixa entender que talhava á volta do lá
bio a restaurar, retalhos regulares de forma quadrada; 
Franco teve a ideia de os mobilisar por meio da disse
cção profunda e todos os processos que este methodo 
comporta baseiam-se invariavelmente n'estes dados, re
talho visinho e mobilisação franca; a sua distincção re
side no modo de pôr em prática estes princípios funda-
mentaes. 

Guillemeau e Thevenin, impressionados pelas difi
culdades e perigos que existem em affrontar retalhos pa
ra a união dos quaes é necessário exercer tracção, pro-
pozeram que se praticassem incisões libertadoras a uma 
certa distancia do bordo livre dos, retalhos, incisões pou
co profundas mas que permittissem a união dos bordos 
livres sem exercer tracções, evitando assim o achatamen
to dos retalhos, que o estiramento lhes imprime e as 
consequências forçadas d'esté estiramento, a mortifica
ção dos retalhos ou o rasgar dos pontos de sutura. 

As incisões libertadoras não se limitam no processo 
de Guillemeau e Thevenin a ser praticadas na pelle; po-
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dem também ser feitas sobre a mucosa quando esta es
teja sujeita a tracções. Nada ha de mais sensato que o 
emprego d'estas incisões sempre que haja indicações 
formaes para a sua execução, mas d'ahi até elevar essa 
prática á altura dos processos a seguir em todos os ca
sos vae uma distancia muito grande e assim affigura-se-
nos que o cirurgião deve ser discreto no seu emprego e 
não praticar essas incisões que vem a deixar cicatrizes 
apparentes, senão em casos muito esp^ciaes. 

Quanda a lezão que origina a cheiloplastia é a solu
ção de continuidade deixada por um pequeno tumor 
que vae ser extrahido, é conveniente seguir na extracção 
d'esté e na reparação consecutiva do lábio o processo 
clássico em V proposto por Horn. 

Para isso o cirurgião, tendo o cuidado de fazer ex
tender por um ajudante o lábio, pratica duas incisões 
uma de cada lado do tumor interessando todo o órgão 
a partir do bordo livre, convergindo ambas para o mes
mo ponto mais ou menos distante do bordo labial se
gundo a grandeza da lezão. Feito isto ficam dous reta
lhos lateraes de forma triangular cujos bordos internos 
são também os bordos da solução de continuidade e 
sendo esta pequena é possível com uma tracção tra-
zePos ao afrrontamento sem prejuízo para a sua vitali-
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dade, mas muitas vezes succède que este affrontamento 
se não faz sem dificuldade e em taes casos é necessá
rio inverter os retalhos e seccionar a mucosa até que o 
affrontamento se dê sem difficuldade e se possa prati
car a sutura sem grande estiramento dos retalhos. 

Este processo é susceptível de modificação quando 
a lezão por mais extensa ou por ter forma diversa assim 
o reclama. 

No caso por exemplo de haver uma lezão um pouco 
extensa e composta de duas partes no meio das quaes 
haja uma lingueta de tecidos sãos, o cirurgião pode em 
vez de praticar uma incisão em V dar á sua secção a 
forma de um W e terá então de fazer o resto da cheilo-
plastia baseando-se nas regras que são dadas para a 
cura do lábio leporino duplo. 

O processo de Horn é como se vê simplesmente 
applicavel ás pequenas soluções de continuidade em 
que os bordos da solução podem vir a soldar-se entre 
si com o simples concurso das incisões libertadoras da 
mucosa a que acima nos referimos. 

Quando porém a perda de substancia é maior, quan
do todo o lábio é comprehendido, o processo de Horn 
é inexequível e por isso torna-se necessário recorrer a 
outros processos, que entre si se disputam primasias 
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e com os quaes se consegue a reparação total do la-

bio. 
Um d'elles, o processo de Serre, é sobretudo applica-

vel aos casos de lesões, tendo por sede todo o bordo li
vre do lábio, mas não interessando toda a extensão 
d'esté órgão. 

Consiste este processo em fazer duas incisões em V 
partindo ambas das commissuras e vindo reunir-se na 
symphise da barba; fica assim uma perda de substan
cia extensa de forma triangular e cujos bordos não po
dem reunir-se na linha media. Pratica-se então uma 
incisão de cada lado, a partir da commissura até ao 
bordo anterior do masseter, interessando toda a espes
sura dos tecidos e tem-se assim dous retalhos triangu
lares, espessos que depois de terem sido destacadas as 
adherencias ao maxillar inferior que lhes impediam a 
mobilisação, podem ser reunidos na linha media por 
uma sutura de qualquer natureza que os mantenha 
approximados até que a cicatrização se dê. 

Os retalhos assim obtidos preenchem todas as con
dições desejadas ; além do revestimento cutâneo externo 
tem internamente a mucosa que na parte do bordo su
perior dos retalhos que ha de vir a constituir o futuro 
bordo livre do lábio, deve ser suturada á pelle, ficando 
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d'esté modo um lábio muito semelhante ao natural; ou
tros pontos de sutura serão feitos nas novas commissu-
ras para assim limitarem o orifício boccal. Immediata-
mente após a reparação o aspecto da face não é agra
dável porque o novo lábio fica pequeno e obriga a fran
zir o lábio superior que parece então demasiadamente 
grande. 

Alguns cirurgiões e entre elles Lenoir e Desgranges, 
em virtude d'esta irregularidade do orifício boccal, che
garam a propor a reducção das dimensões do lábio su
perior, praticando sobre este incisões em V para fazer 
uma ablação de tecidos sãos e a seguir a sutura com o 
fim de reduzir as dimensões d'aquelle. 

Convém notar-se que tal prática não pôde ser accei-
ta porque essa disposição do orifício boccal não é se
não temporária por quanto pouco a pouco o lábio infe
rior vae cedendo e. alongando-se transversalmente, ao 
passo que o lábio superior vae-se também reduzindo e 
quando a cicatrisação régularisa definitivamente o lábio 
superior não faz já saliência como nos primeiros tem
pos da operação e pelo seu lado o inferior tem ganho 
em cumprimento alguma cousa mais. 

No processo de Dieffenbach a extirpação do lábio fa-
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zia-se do mesmo modo que nos processos anteriores 
pelas incisões em V da commissura para o mento. 

A partir da commissura fazia-se de cada lado uma 
incisão horisontal de tamanho variável segundo as ne
cessidades e da extremidade externa d'esta fazia-se des
cer uma outra incisão vertical sobre o bordo do maxil-
lar inferior. A incisão transversal não comprehendia no 
primeiro tempo mais que a pelle e a camada muscular 
e só n'um segundo tempo é que cortava a mucosa um 
pouco acima do nível da incisão cutanea com o fim de 
a poder revirar e recobrir com ella o bordo livre do fu
turo lábio. 

Os retalhos assim talhados mobilisam-se facilmente 
e podem ser suturados na linha média, restaurando as
sim o lábio. Dieffenback suturava ainda um ponto de 
rebordo horisontal dos retalhos ao lábio superior com o 
fim de estabelecer novas commissuras e abandonava á 
cicatrisação espontânea as feridas lateraes da face devi
das ao affastamento e translação dos retalhos. 

O processo de Malgaigne diffère dos precedentes em 
rejeitar a incisão em V para a extirpação do lábio, mas 
tem de commum com elles o servir-se de retalhos ta
lhados á custa dos tecidos da face e reconstituir o lábio 
com duas metades suturadas na linha média. Malgaigne 



97 

aconselha que a extirpação do lábio se faça por duas 
incisões verticaes indo da commissura ao rebordo do 
maxillar inferior e unidos por uma incisão transversal 
costeando este rebordo. 

Para reparar a perda de substancia feita por este 
processo talham-se dois retalhos lateraes rectangulares 
por meio de incisões horisontaes, um a partir da com
missura e o outro parallelo a partir da extremidade in
ferior das incisões verticaes costeando o rebordo do ma
xillar inferior. Por meio d'uma dissecção cuidadosa des-
tacam-se as adherencias dos retalhos ao osso, até que a 
mobilisação seja sufficiente para 0 affrontamento dos 
retalhos na linha média. Sutura-se n'este ponto e ao lon
go das incisões horisontaes reunem-se por pontos sepa
rados os tecidos dos retalhos aos tecidos contiguos para 
d'esté modo fixar as suas novas correspondências. 

Como ha pouco dissemos, todos os processos até 
agora expostos, incluindo o de Malgaigne, escolhem pa
ra os retalhos autoplasticos os tecidos das regiões late
raes, fazendo a restauração labial á custa de dois reta
lhos symetricos; mas ha ainda vários processos de chei-
loplastia inferior em que a restauração labial se faz á 
custa d'um único retalho, não lateral mas inferior, talha-

*. 
i 7 
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do á custa dos tecidos do mento e região anterior do 

pescoço. A primeira tentativa n'este sentido é marcada 

pelo processo de Chopart. 
Este cirurgião fazia descer duas incisões verticaes 

das commissuras á região supra-hyoidea, interessando 
toda a espessura do lábio até ao osso. Dissecava com
pletamente este retalho e cortava-o transversalmente 
abaixo dos tecidos doentes. 

O bordo que ficava d'esta incisão ia formar o bordo 
do novo lábio para o que era levantado até ao nivel das 
commissuras e fixo a estas, nos seus ângulos, por pon
tos de sutura. Ao longo das incisões verticaes uma su
tura unia os bordos do retalho aos bordos da ferida, on
de tinha sido talhado, ao mesmo tempo que a flexão 
forçada e demorada da cabeça evitava o estiramento do 
retalho e impedia-o de contrahir adherencias pela face 
profunda em pontos que fossem prejudiciaes aos fins 
que o operador tinha em vista. 

Ora succède por vezes que, apezar de todos os cui
dados, essas adherencias contrahem-se repuxando o re
talho que fica então sem recobrir, como lhe cumpria, os 
dentes inferiores. N'este processo é conveniente antes do 
corte transversal dos tecidos doentes, tratar de aprovei
tar por uma dissecção antecipada toda a porção de mu-
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cosa não avariada para com ella revestir internamente 
os tecidos que hão-de constituir o novo lábio. 

O processo de Roux, de Saint-Maximin, assenta nos 
mesmos princípios que o de Chopart, mas dispensa as 
incisões verticaes. 

Os tecidos doentes são tirados por uma incisão 
semi-circular; este bordo semi-circular é levantado e 
dissecada a sua face profunda n'uma extensão maior ou 
menor, tirando-lhe todas as adherencias subjacentes e 
mobilizando-o a ponto de poder ser elevado até ao ni-
vel das commissuras onde se fixa por meio de sutura; 
como no processo de Chopart e com o mesmo fim a ca
beça é sujeita á flexão forçada. 

O processo de Lisfranc não diffère do de Roux a não 
ser em ter a partir da parte mediana da secção semi
circular uma incisão vertical até á symphise, que torna 
mais fácil a dissecção dos tecidos e evita a accumulação 
de sangue ou outros líquidos entre a face profunda dos 
retalhos e os tecidos subjacentes. 

Os processos que acabamos de mencionar são os 
mais notáveis dos pertencentes ao methodo francez, o 
mais usado hoje, mas a sua importância só a podere
mos bem apreciar depois de termos estudado os metho-
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dos indiano e italiano e por isso vamos estudar separa

damente cada um d'estes. 

Methodo indiano—diffère do precedente em que o re
talho é talhado de modo que para vir collocar-se na 
perda de substancia, tem de soffrer uma torsão sobre o 
seu pediculo com o fim a aprezentar a face cruentada á 
perda de substancia. 

O methodo anaplastico indiano é, como dissemos no 

primeiro capitulo, antiquissimo, mas a sua applicação á 

cheiloplastia inferior data do principio d'esté século, 

quando os esforços de Delpech e Lallemand o trouxe

ram á estacada. 

O processo de Delpech é digno de ser citado, não pela 

sua utilidade prática, mas sim por marcar uma tentativa 

operatória que deu logar á entrada do methodo indiano 

na cheiloplastia. 
Quando todo o lábio inferior estava atacado de 

doença que exigia a ablação do mesmo e esta deixava 
uma solução de continuidade extensa, Delpech talhava 
á custa da pelle da região anterior do pescoço um reta
lho lozangico de que um dos vertices correspondia ao 
mento e outro se approximava do sterno; dissecado o 
retalho de baixo para cima ficava apenas preso pelo vér
tice superior; imprimindo-lhe um movimento de torsão 
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sobre este pediculo de modo a voltar para a perda de 
substancia a superficie sangrenta do retalho applicava-o 
no seu logar fixando-o por meio de pontos de sutura. 

Delpech pensava que a restauração do bordo labial 
se podia fazer com o concurso da pelle, porque esta sof-
frendo um trabalho de transformação physiologica, ad
quiriria gradualmente os caracteres d'uma mucosa e por 
isso Delpech não se importava de sacrificar toda a mu
cosa do lábio, reconstituindo o rebordo com uma prega 
da pelle. 

Delpech contava demasiado com as noções d'ordem 

physiologica e tinha excessiva confiança nas transforma

ções adaptativas dos órgãos. 

A prática porém não justificava as suas previsões; 
melhores resultados obteve o processo de Lallemand e 
Dupuytren, que em vez de escolher a região anterior do 
pescoço, preferia o retalho na região lateral e sustentado 
por um mais largo pediculo. As condições de êxito são 
mais favoráveis já pela grandeza do pediculo, já porque 
a torsão não carece de ser tão forte, pois apenas é de 
45o graus a rotação do retalho. 

Como se vê, o precesso de Lallemand affirma já um 
progresso importante á cheiloplastia inferior, pelo me-
thodo indiano, mas de então para cá a technica tem-se 
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ido aperfeiçoando cada vez mais, como se vai vêr no 
processo de Sedillot. 

Processo de Sedillot—Este eminente cirurgião, em 
vez de recorrer ás regiões do pescoço para talhar os re
talhos cutâneos, serviu-se das regiões lateraes do mento 
para talhar de cada lado um retalho em forma de pa-
rallelogrammo, limitado por duas incisões verticaes pa-
rallelas, uma a partir da commissura, a outra a distan
cia sufficiente para dar a largura precisa ao retalho; es
tas duas incisões eram atravessadas por uma inferior 
que costeava o bordo do maxillar. Destacados os reta
lhos até ao nivel das commissuras, soffria então a rota
ção de modo que o seu bordo interno viesse a ficar ho-
risontal, a fim de constituir o rebordo do lábio, e o 
bordo inferior, em virtude da rotação, tomasse a posi
ção vertical na linha média e pudesse ser suturado ao 
do lado opposto. As feridas resultantes da dissecção e 
rotação dos retalhos podem ser suturadas de modo a 
deixar á cicatrização secundaria uma pequena super
ficie. 

O processo de Sedillot leva vantagem aos de Del-
pech e Lallemand em não obrigar o retalho a uma tor-
são violenta e em dar-lhe uma base larga, mas não é 
isempto dos perigos a que está sujeito o retalho, sempre 
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que o seu pedículo tenha de soffrer qualquer movimento 

de rotação. 
• Por isso pensou-se sempre em aproximar o metho-

do indiano tanto quanto podesse ser do methodo fran-
cez, e conseguiu-se um processo que reúne as vantagens 
de um e outro methodo. É o processo em X de Bu
chanan. 

Processo de Buchanan—Este processo só é applica-
vel á restauração do lábio, quando é a parte média d'es
té órgão a affectada; quando assim succède, faz-se, a 
partir da commissura, uma incisão obliquamente dirigi
da para baixo e para o lado opposto, e quando a inci
são attinge o rebordo maxillar, quebra-se em angulo, 
continuando a costear em rebordo em maior ou me
nor extensão. As duas incisões assim resultantes, cru-
zam-se em X na parte anterior do mento, circunscre
vendo dois retalhos lateraes, sustentados por uma larga 
base reprezentada por uma linha ficticia que da com
missura vae á extremidade mais externa da incisão do 
mesmo lado; retalhos que, depois de dissecados, se lhes 
pode mudar a direcção, obrigando os bordos constitu
tivos da metade superior do X a tornarem-se horison-
taes, de modo a formarem o bordo do novo lábio, e por 
esta manobra, os bordos que constituiam a metade in-

. : 



104 

ferior do X, tornam-se verticaes e são suturados na li
nha média. Ora estas duas incisões, além de circumscre-
verem os dois retalhos referidos, deixam ainda na parte 
comprehendida na metade inferior do X um triangulo 
de pelle sã, ao qual podem ser suturadas as porções in
feriores dos bordos tornados verticaes, que attinjam este 
triangulo central. As feridas resultantes d'esté desvio dos 
retalhos e que são dois pequenos triângulos lateraes, 
abandonam-se á cicatrização espontânea. 

Como se vê, o processo de Buchanan tem todas as 
condições para assegurar o êxito operatório; os retalhos 
tem uma larga base e demais soffrem apenas uma pe
quena rotação incapaz de prejudicar a sua circulação. 

Methodo italiano—É o menos usado nas operações 
cheiloplasticas e tão pouco que se pôde contar o numero 
de casos em que tem sido posto em prática. Tagliacozzi 
é o primeiro a reconhecer a infidelidade do seu methodo 
applicado á cheiloplastia, attribuindo o insucesso á pre-
zença dos líquidos da cavidade boccal, que se oppõem 
á implantação do retalho e o levam á necrose. Taglia
cozzi nas operações cheilopasticas que praticou talhava 
o retalho no braço perto do cotovello e fixava-o á solu
ção de continuidade não cortando o pedículo senão 
vinte ou trinta dias depois quando a cicatrisação esti-



105 

vesse eoncluida. Não nos alargamos mais na apreciação 
d'esté methodo, de primeira importância na rhinoplas-
tia, mas que para o nosso caso tem valor muito secun
dário. 

Depois de termos citado todos os processos opera-
tarios agrupados nos três methodos autoplasticos, cum-
pre-nos dizer o que pensamos a tal respeito da sua im
portância. 

Em poucas linhas deixamos acima dito como o me
thodo italiano na cheiloplastia tinha sido julgado pelo 
seu próprio author; dispensamo-nos portanto de lhe fa
zer a sua critica. 

Dos outros dois methodos indiano e francez, a pre
ferencia deve ser dada a este; a razão da sua superiori
dade consiste em terem os retalhos na sua espessura 
todos os elementos que entram na composição do lábio, 
sobretudo a camada muscular que pôde permittir ao no
vo órgão a restituição de uma parte pelo menos dos 
seus movimentos; demais, sendo os tecidos de recompo
sição análogos pela sua visinhança aos do órgão a refa
zer, não só tem mais probabilidades de vida pela sua 
analogia de nutrição entre regiões visinhas, mas também 
sob o ponto de vista esth ético são preferíveis aos de re-
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giões mais affastadas, em virtude da semelhança do as

pecto. 
No methodo francez, ao contrario do indiano, os re

talhos são trasportados por deslizamento e não por tor
ção ou rotação do pedículo que podiam ser causa de 
necrose por obliteração ou simples diminuição de cali
bre a este nivel dos vasos destinados á irrigação do re
talho. 

Deve dizer-se também que nem sempre fica ao ci
rurgião a liberdade de escolha do processo e do metho
do therapeutico. As indicações fornecidas por casos es-
peciaes obrigam-o não só a prática d'um ou outro me
thodo, mas até muitas vezes a imprimir modificações 
profundas a um processo clássico, modificações exigidas 
pelas particularidades d'um dado caso clinico. 

Pôde no entanto vêr-se e claramente, nas descri-
pções que fizemos dos processos de Delpech Lallemand, 
Sedillot e Buchanan que os progressos successivamente 
obtidos pelo methodo indiano iam approximando este 
cada vez mais do methodo francez a ponto do processo 
de Buchanan poder ser appellidado de franco-indiano. 

Basta esta consideração para demonstrar a superio
ridade do methodo francez na autoplastia labial. 

Mas, como vimos, o methodo francez comporta um 
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grande numero de processos que se podem reunir em 
dois grupos. Um em que os retalhos são lateraes, outro 
em que o retalho desliza verticalmente para cima. A prá-
tica, diz Bouisson, pronunciou-se em favor dos primei
ros porque obedecendo melhor á acção cirúrgica ficam 
fixos no logar que lhe é assignalado. 

Os retalhos verticaes ou ascensionaes tendem a 
abaixar da sua posição em virtude mesmo da gravida
de, são expostos a inflamações profundas e á retenção 
de productos segregados e ainda a retracções cicatri-
ciaes que deformam o novo lábio tornando-o inapto a 
desempenhar as funcções que d'elle se esperavam. 

Até aqui temo-nos occupado propositadamente da 
cheiloplastia do lábio inferior, mas como dissemos, o 
lábio superior pode também soffrer perdas de substan
cia que requeiram a autoplastia, mas as lezões acciden-
taes d'esté lábio são muito menos frequentes que as do 
inferior. Não assim as lezões congenitaes; o lábio lepo
rino simples e complicado é frequentíssimo, mas não 
nos compete fallar da therapeutica cirúrgica d'esta affe-
cção, que isso levar-nos-hia fora dos limites que assen
tamos ao nosso modesto trabalho. 

As perdas de substancia accidentaes do lábio supe-
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rior são susceptíveis de soffrerem operações autoplasti-
cas análogas ás descriptas para o lábio inferior, tendo 
apenas como distincção as alterações exigidas pelas dif-
ferenças entre estes órgãos no que respeita a dimensões, 
situação e natureza da lezão que deu origem á perda 
de substancia. De resto os principios que regem a chei-
loplastia superior são idênticos ao exposto; para evitar
mos repetições não os citaremos de novo. 

Qualquer que seja o methodo e o processo empre
gado é necessário pôr em prática, não nos cançamos de 
repetil-o, todos os preceitos mencionados no nosso pri
meiro capitulo. 

Para o bom êxito da operação é necessário que os 
retalhos se adaptem perfeitamente á solução de conti
nuidade, sem que haja repuxamento forte; que as duas 
superficies ementadas estejam em perfeito contacto; que 
o retalho seja espesso e bem nutrido e que em nenhum 
dos tempos operatórios se lhe tenha dado motivo a que 
a irrigação sanguínea diminua na sua espessura; que 
sejam assegurados ás suturas e ás feridas resultantes do 
talhe dos retalhos uma perfeita antisepsia para que a 
cicatrização se dê na auzencia de complicações sépticas 
e por ultimo que a hémostase nos retalhos e na solução 
de continuidade tenha sido a mais perfeita possível. 
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Se estes preceitos não tiverem sido seguidos em to
do o seu rigor, o insuccesso é a regra. Se a hémostase 
não fôr perfeita, sobrevirão quasi fatalmente, n'uma re
gião irrigada como é a face, hemorrhagias secundarias 
que, se não fazem correr perigo ao operado expõem a 
descollamentos, á formação de collecções sanguíneas 
entre as superficies destinadas a adherir e que por este 
motivo não podem cicatrizar, e ainda a compressão dos 
retalhos propellidos para o exterior. Se é a antisepsia 
que não foi empregada com o rigor devido, tem-se as 
suppurações prolongadas, as erysipelas, os fiegmões; 
toda a serie das complicações das feridas podem vir 
destruir o retalho cicatricial começado ou impedir-lhe o 
começo. A gangrena do retalho é a consequência força
da da não observância exacta dos preceitos relativos ao 
talhe, transporte e fixação dos retalhos, ou á compres
são exagerada dos pensos, ou ainda á existência das 
outras complicações supramencionadas. 

A prática das regras expostas em différentes pontos 
da nossa dissertação, põe o cirurgião e o operado na 
medida do possivel, a coberto do insuccesso, e é porisso 
que se pôde affirmar que os resultados da cheiloplastia 
mereceram a qualificação de felizes e que ella é na ver
dade um triumpho da cirurgia reparadora. 



PROPOSIÇÕES 

A n a t o m i a — A membrana do tympano é um órgão de aperfeiçoa
mento e dispensável á funcçâo auditiva. 

P n y s i o l o g i a — H a uma adaptação incessante da capacidade do 
systema vascular á quantidade do sangue que contém. 

M a t e r i a m e d i c a — O s nervinos são os medicamentos mais he
róicos no tratamanto da hydruria. 

A n a t o m i a n a t h o l o g i c a — A cellula gigante não é elemento 
anatomo-pathologico característico das lezões tuberculosas. 

P a t h o l o g i a g e r a l — 0 pulso venoso peripherico observado em 
alguns casos de tuberculose pulmonar é uma consequência d'asphixia. 

. j P a t h o l o g i a i n t e r n a — H a duas espécies de insuficiências 
aórticas. 

P a t h o l o g i a e x t e r n a — N o canal auditivo externo o processo 
inflammatorio dá origem a duas espécies distinctas de abcessos. 

O p e r a ç õ e s — A raspagem uterina no tratamento da metrite chro
nica excede em vantagens e resultados todas as outras intervenções the-
rapeuticas. 

P a r t o s — 0 processo do Dr. Maia Mendes é o mais seguro para 
evitar as rupturas graves do perineo. 

M e d e c i n a l e g a l — S ó o conjuncto dos signaes immédiates de 
morte permitte affirmai- a morte real. 

Visto. Pôde imprimir-se. 
0 DIUECTOB, 

Maximiano de Lemos. Wenceslau de Lima. 
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