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PROLOGO 

Se estas mal serzidas linhas, que apressa
damente escrevemos, são o prologo d'uma these, 
esta, ê, sem duvida, o prologo d'uma vida. Ao 
deixarmos os bancos das escolas, com elles 
deixamos a ultima phantasia. 

A vida ideal, descuidosa, cheia de ruidosas 
alegrias, que a todos—mesmo aos que a não 
atravessam—interessa e seduz n'uma fascinação 
inexplicável, é agora trocada pela realidade 
muitas vezes tristíssima, por um positivismo 
tantas vezes cruel. A chimera, a illusão, o so
nho fogem para nunca mais os vermos. 

A vida utópica da escola converte-se no 
jour-à-jour d'amanha. De todas as profissões 
scientificas, que á humanidade prestam os seus 
serviços, e que a mesma não pôde dispensar, a 
medicina e cirurgia são, d'aquellas, as que mais 
existência nos consomem, as que mais trabalho 



e canceiras nos custam. Nos tempos modernos, 
para se obter um diploma de medico não ur
ge ter o apanágio do talento: é preciso traba
lhar e estudar muitíssimo, como talvez para ne
nhuma das outras profissões seja preciso tanto. 

Nos hospitaes, nos laboratórios, nos thea-
tros anatómicos, em todos esses meios nocivos, 
em todas essas atmospheras deletérias e vene
nosas, quantos succumbem? 

Escolhei* uma these 

O aspirante a medico começa, em geral, nos 
últimos dias do seu 4.° anno a pensar no as
sumpto da sua these; alguns ainda muito antes. 
Interrogado pelos condiscipulos, responde sem
pre: que ainda se não lembrou de semelhante 
coisa! Lê as theses mais famosas apresentadas 



n'esse anno, faz-lhes, embora baixinho, a sua cri
tica, e jura aos seus deuses apresentar trabalho 
de mais fôlego do que todos quantos no género 
tem visto. Qualquer assumpto serve; a superio
ridade está na forma de o tratar. Requer-se para 
o caso theorias e processos que ainda não nas
ceram. Tudo inventará o joven. 

Vae a férias grandes descançar e abraçar 
os seus entes mais queridos. 

Ri, gosa, diverte-se. 
Volta depois com a sua pasta. 
Está no seu 5.° e ultimo anno. E' forçoso 

enveredar por qualquer assumpto, pois a lei 
manda defender uma proposição. 

Depois cie muitos nos terem surgido, que um 
a um fomos abandonando, depararam-se-nos uns 
casos clinicos do epithelioma do penis, os quaes 
tanto e tanto nos interessaram, que os escolhe-



mos para o assumpto da nossa these, dando-Ihes 
sobre todos os outros immediata preferencia. 

Seguindo cuidadosamente esta affecção, ten
tamos, para o nosso modestíssimo trabalho, re
unir e compilar o que a tal respeito se tinha es-
cripto em diversos tratados, jornaes e revistas 
de cirurgia. 

Três observações fizemos, duas das quaes 
completadas com o exame histológico da massa 
tumoral. 

Trabalho despretencioso, encerrando imper
feições, enormes lacunas, e até erros, talvez. 

A exiguidade do tempo, de recursos scien-
tificos e d'engenho, eis as razões que apresenta
mos á consideração do illustrado Jury que ha 
de julgar-nos e que nos parecem sufficientes pa
ra que a sua nunca desmentida benevolência 
nos não falte. 



ETIOLOGIA 

Na investigação das causas do epithelioma 
do penis nunca devemos despresar a idade, 
dando-lhe até principal importância. 

Poderá julgar-se que esta lesão apparece de 
preferencia no período d'actividade sexual, isto 
é, na epocha em que o penis é a sede de irri
tações, as quaes desempenham um papel pre
ponderante na génese dos neoplasmas. 

Não se observa isso. O epithelioma do pe
nis apresenta-se como uma affecção da idade 
madura e da velhice. 

Todas as estatísticas apoiam esta maneira 
de vêr. 

Do estudo de 94 observações, Demarquay 
chegou aos resultados seguintes: 

De 20 a 30 an nos 
» 30 a 40 » 
» 40 a 50 » 
» 50 a 60 » 
» 60 a 70 T> 
» 70 a 80 » 

6 casos 
14 » 
18 » 
23 T> 
23 » 
10 » 
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Por estes numéros vêmos que a progressão 
está na razão directa da idade até aos 50 an-
nos, começando aqui o período—embora lasti
moso pela pavorosa percentagem 43 °/o—esta
cionário, infelizmente, por muito tempo, de
crescendo só aos 70 annos, que é, por assim 
dizer, a ultima phase da vida humana. 

Será esta estatistica a melhor lição? 
Ricord diz não ter encontrado caso algum 

de epithelioma do penis antes dos 40 annos, e 
sempre entre 50 e 60, onde, a seu vêr, come
ça o decrescimento. As nossas três observa
ções apoiam esta asserção. Um tem 52 annos, 
outro 57 e o outro 60. 

Quenu tem a mesma opinião, e diz ter visto 
um só caso antes dos 40 annos. 

A importância etiológica da phimosis tem 
sido notada desde longos tempos, levando Roux 
a affirmar ter visto sempre phimosis congeni
tal ou accidental preceder o epithelioma do pe
nis. 

Nas nossas observações, duas vezes foi no
tada a phimosis. 

A acção de certos traumatismos, e sobretu
do de traumatismos prolongados, tem sido mui
tas vezes constatada. 

A este respeito conta Demarquay um caso 
bastante curioso: a um industrial a quem a es
posa extremamente ciumenta resolveu furar o 
prepúcio, obrigando-o a trazer um cadeado d'où-



19 

ro, fechado de tal modo que só ella o poderia 
tirar, notou-se nos pontos submettidos ao attri-
to um endurecimento que parece ter sido o 
ponto de partida do epithelioma de que este 
individuo se tornou portador. 

Talvez o coito intervenha em alguns casos, 
não certamente como causa determinante, mas 
como dando occasião a despertar lesões que 
até ahi estavam, latentes. 

Emflm, a influencia de lesões irritativas an
teriores, que Ricord e outros admittem, taes 
como: papillomas, cancros syphiliticos, etc., pa
rece definitivamente estabelecida por um gran
de numero de observações. 

* 



ANATOMIA PATHOLOGIGA 

O epithelioma pode apparecer e desenvol
vesse em todos os pontos do revestimento cu
tâneo do penis, mostrando, porém, especial 
sympathia pela glande e prepúcio; n'este caso, o 
seu ponto d'inicio é mais frequente no sulco 
balano-prepucial. 

Diversas estatísticas lidas por nós demons
tram a extrema raridade do inicio ao nivel do 
corpo do penis, isto é, na área occupada pelo 
torro e corpos cavernosos. 

Dos três casos de que nos vimos occupando 
n'este modestissimo trabalho, dois tiveram inicio 
no, sulco balano-prepucial, e o terceiro na co
roa da glande. Se as nossas observações fos
sem feitas sobre um maior numero de casos e 
não se limitassem a três isoladamente, é prová
vel, talvez evidente, que por os nossos olhos 
víssemos confirmados os numéros d'uma cui
dadosa estatística, que Demarquay, com a au-
ctoridade que caractérisa todos os seus traba
lhos scientificos, nos fornece. 
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Em 50 casos observou que a lesão inicial ti
nha começado 25 vezes pelo sulco balano-pre-
pucial, 17 pela glande e 8 pelo prepúcio. 

O forro, mesmo que o inicio se dê na glande, 
raríssimas vezes gosará d'absoluta immunidade; 
os corpos cavernosos estão, embora mais tar
diamente, sujeitos á mesma invasão. 

A lesão inicial consiste n'uma simples fis
sura, ou n'uma saliência papillar, ou verrugosa, 
caracteres que nós estudaremos no capitulo 
seguinte. 

O seu modo d'extensao é bem conhecido. 
Dois casos devem ser considerados. 

Se a lesão inicial começa pela pelle, a inva
são faz-se sobretudo em superfície; os corpos 
cavernosos e glande ficam por muito tempo 
indemnes. 

Boyer, Roux e Lisfranc tinham já em 1841 
nitidamente insistido sobre esse modo de pro
pagação. 

Gullerier (Soe. anatómica, 1859) mencionava 
um caso em que o neoplasma tinha invadido a 
quasi totalidade da pelle dos órgãos genitaes 
externos, penetrando mesmo sobre a face in
terna das coxas. 

A autopsia constatou o caracter superficial 
das lesões, que nem mesmo tinham penetrado 
no tecido cellular subcutâneo. 

Excepções á regra precedente, podem ser 
encontradas. 
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Monod e Brun mencionam um caso em 
que a invasão dos corpos cavernosos teve Jo
gar sem lesão concomitante da glande, no cur
so da evolução d'um epithelioma do forro do 
penis. 

Quando, ao contrario, a affecção começa pe
la glande, a invasão dos corpos cavernosos é 
sempre imminente. 

Quasi sempre resulta d'uma propagação di
recta, mas as lesões podem pullular a distan
cia. 

Broca dá uma ideia exacta das lesões assim 
distribuídas. 

A um individuo de 50 annos, foi feita a abla
ção total da glande. 

Dois mezes depois d'esta operação havia re
cidiva, sendo necessário fazer-lhe nova ampu
tação, praticada a dois centímetros acima dos 
limites apparentes das lesões cujos contornos 
eram perfeitamente limitados. 

O tumor estendia-se nos corpos cavernosos 
17 millimetres além da superficie de secção e 
parava bruscamente a este nível; mas exami
nando mais attentamente, apresentavam-se, na 
parte dos corpos cavernosos, que pareciam es
tar sãos, alguns pequenos grãos esbranquiça
dos, do tamanho de grãos de painço, perfeita
mente arredondados, dispersos no tecido eré
ctil e não tendo nenhuma connexão entre si 
ou com o tumor. 



24 

Examinados ao microscópio, vê-se serem 
constituídos por agglomerados de cellulas epi-
theliaes. 

Esta producção a distancia dos núcleos neo
plasias, revela evidentemente a frequência das 
recidivas dos epitheliomas depois d'amputaçào 
do penis. 

Também nos explica como um cirurgião 
americano sustentava que, em presença d'um 
tumor maligno do penis, a amputação devia 
sempre ser total, comprehendendo esta secção 
a raiz dos corpos cavernosos. 

Seria um absurdo, um crime de lesa-huma-
nidade, sem especiaes e imperiosíssimos moti
vos recorrer á amputação, sacrificando por 
completo um membro portador d'uma lesão 
epitheliomatosa limitada á sua extremidade; o 
bisturi seria n'este caso o peor dos epithelio
mas. 

De resto, a possibilidade constatada da cura 
definitiva do epithelioma do penis, por meio 
d'amputaçào parcial, prova que a invasão dos 
corpos cavernosos, segundo o modo indicado 
por Broca, não existe em todos os casos. A in
tegridade da uretra, mesmo nos casos avança
dos, em que o penis está quasi completamente 
desorganisado, tem, desde ha muito, preoccu-
pado os homens da sciencia. 

Ainda mais uma vez Demarquay nos dá 
uma estatística de 134 observações analysadas 
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debaixo d'esté ponto de vista: O canal da ure
tra foi, somente, invadido duas vezes, e ainda é 
preciso registrar-se que, n'um d'estes casos, a 
invasão da uretra se fez por um modo bastante 
particular, pois que o epithelioma tinha come
çado sobre os bordos d'uma fistula uretrai. 

A micção pôde comtudo ser fortemente 
compromettidíi por obstáculos mechanicos con
duzidos a emissão da urina pelo neoplasma 
justa-uretral. Nas nossas observações não se 
revelaram perturbações da micção. A propaga
ção aos ganglios inguinaes é quasi certa quan
do a affecçào évolue desde um certo tempo; e 
nos casos avançados estende-se até aos gan
glios illiacos. 

Embora tivéssemos boa vontade de estabe
lecer d'uma maneira bastante precisa a epocha 
de apparição dos primeiros assaltos gangliona
res, não o conseguimos. Infelizmente, nem 
uma approximação, em virtude da falta de do
cumentos, já pelas observações que temos que 
só depois de haver propagação é que entra
ram para o hospital, já pelo que lêmos, que a 
tal respeito em nada nos elucidou. Quanto á 
generalisação, é completamente excepcional. 

Ricord cita dois casos e Demarquay um 
outro em que notaram a existência de núcleos 
encephaloides nos pulmões. 

N'estas observações a generalisação attingiu 
somente o pulmão e pleura, deixando intactos 
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os outros órgãos. A presença de thrombus can
cerosos nos vasos da glande parece á primeira 
vista explicar facilmente o caso. Comtudo, se
gundo dizem os medicos citados, não lhes pa
rece que tenha havido embolias venosas, por
que nos vasos do pulmão não constataram a 
presença de rolhas cancerosas; os lymphaticos 
peribronchicos e perivasculares eram os únicos 
interessados. Se bem que o peritoneo e gan-
glios parecessem sãos, a pleura estava muitís
simo infiltrada pelo tecido neoplasico, e muito 
principalmente na base, de maneira que parece 
mais racional que aqui se tenha produzido um 
transporte pelas vias lymphaticas. 

O exame histológico, da citerna de Pecquet 
e do canal thoracico, teria resolvido a questão; 
porém os auctores não o fizeram. 

O espessamento da pleura parecia ser anti
go. Installou-se insidiosamente, sem dar logar 
a nenhum symptoma, até aos últimos dias da 
doença. 

Foi n'esta occasião que se produziu do lado 
direito um derrame de liquido citrino, bem dif
férente do derrame hemorrhagico symptomatico 
das affecções cancerosas pleuro-pulmonares. 

Em resumo, não está absolutamente de
monstrado que nos casos actuaes se trate de 
metastases cancerosas, no sentido próprio da 
palavra, devidas a embolias vasculares, que não 
teem podido ser encontradas; mas talvez d'uma 
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invasão da pleura e pulmão, por propagação 
lymphatica. 

A natureza histológica do epithelioma do 
penis não se presta hoje a contestações. Na 
maior parte dos casos trata-se de epitheliomas 
pavimentosos lobulados. 

Fournier e Darier apresentaram á Socieda
de de Dermathologia e Syphiligraphia, em 18 de 
maio de 1893, uma variedade particular d'epi-
thelioma do penis que, em virtude dos seus ca
racteres histológicos, denominaram epithelioma 
papillar. Nós veremos mais adiante que o mo
do particular d'evoluçào d'esta affecção e as 
suas difficuldades de diagnostico levaram os 
seus auctores a classiflcal-a de epithelioma be
nigno syphiloide do penis. 

A lesão essencial consistia em uma hyper-
trophia considerável dos gomos interpapillares, 
formando grossas massas globulosas não rami
ficadas. 

Encontrava-se ahi uma modificação de cel-
lulas mais pequenas que as normaes, dispostas 
sem ordem e providas de filamentos d'uniao 
muito pouco apparentes; emfim, a keratinisa-
ção normal não se dava. 

Segundo o modo de vêr de Virely. este epi
thelioma papillar era uma neo-formação de na
tureza epitheliomatosa, mas acantonada na re
gião dos gomos interpapillares e sem caracter 
invasor. 



SYMPTOMATOLOGIA 

Os symptomas clínicos im'ciaes do epithe
lioma do penis differem consideravelmente com 
a localisação primitiva da affecção, isto é, se
gundo o epithelioma começa pelo prepúcio, pe
la glande ou pelo meato. 

Relativamente ao começo pelo prepúcio, 
não sendo revelado em nenhuma das nossas 
observações, contentar-nos-hemos em indicar 
aqui os symptomas que o caracterisam, segun
do a descripção de Brun e Monod. 

Na espessura da prega prepucial, muito 
mais vezes na visinhança do limbo, apparece 
um pequeno núcleo de endurecimento, primei
ro indolor e bem localisado, mas que cedo ou 
tarde se acompanha d'uma mortificação dos te
cidos visinbos. 

Rapidamente infiltrado na sua totalidade, o 
prepúcio, espesso, endurecido, reveste a consis
tência de cartão. Se ainda é possível conduzil-o 
paia traz, volta-se como que constituindo uma 
só peça; mais tarde, quando as lesões são bas-
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tante accentnadas, existindo já uma verdadeira 
phimosis cancerosa, a glande não pôde mais 
ser descoberta. 

Do prepúcio a tumefacção e o endurecimen
to propagam-se rapidamente ao forro, chegando 
a invadir o escroto e mesmo a face interna das 
eôxas. 

Ao mesmo tempo que se faz este desenvol
vimento em superficie, a lesão, ao nivel dos 
pontos primitivamente invadidos, vae penetran
do nos tecidos infrajacentes; d'onde a onde ap-
parecem ulcerações com producção de gomos 
carnudos, sangrando ao menor contacto, sup-
purando abundantemente, revestindo, n'nma 
palavra, todos os caracteres das ulcerações 
epitheliomatosas. 

Quando a lesão começa pela glande, dois 
casos se podem dar: ou ha complicação de 
phimosis, quer congenital, quer adquirida, ou a 
glande se descobre muito naturalmente. 

Se ha phimosis, em geral, a lesão escapa-
nos no começo á exploração directa; porém 
outros signaes apparecem, taes como os de ba-
lano-posthite, com corrimento purulento e fé
tido que, desde o momento que apresente um 
cheiro repellente, perfeitamente análogo ao das 
secreções do collo do utero canceroso, nos le
va a suppôr um caso de epithelioma. 

Assim foi que começou a manifestar-se a 
lesão do nosso segundo caso. Muito rápida-
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mente o órgão augmenta de volume na sua 
extremidade anterior, apresentando uma defor
mação que indica a parte tomada na glande 
por uma affecção até então mal definida. 

O penis toma o aspecto d'un battant du 
cloche (Obs. II.) 

Os symptomas precisam se cada vez com 
mais evidencia; uma ou mais bosseladuras ri
jas podem ser observadas sob o prepúcio. 

Muitas vezes as vegetações fazem a sua ap-
parição no exterior, antes que o tumor tenha 
sido nitidamente limitado debaixo do capuz 
prepucial. 

Quando podemos descobrir a glande, con-
stata-se a existência d'um pequeno tubérculo 
ou nodosidade indolor, que em breve se desen
volve e torna-se o ponto de partida de gomos 
fungosos rapidamente invasores. 

Outras vezes, longe de tomar o caracter vé
gétante, a lesão torna-se ulcerosa e destructi-
va, terminando com a desapparição quasi com
pleta da glande, como observamos no nosso 
terceiro caso. 

Raras vezes, esta destruição avança até 
junto da raiz do penis. 

Emquanto que os.symptomas physicos mar
cam o começo da affecção, quando esta se lo
calisa primitivamente sobre o prepúcio ou glan
de, os symptomas funccionaes manifestam-se 
em primeiro logar nos casos, se bem que ra-
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ros, em que a uretra é primitivamente attin-
gida. 

Foi assim que Cottin e Durante notaram, 
nos primeiros 6 mezes, em duas observações 
de epithelioma da fossa navicular, difficuldade 
e dôr na micção e principalmente hemorrha-
gias uretraes. 

Estes symptomas parecem adequar-se me
lhor a ura retrahimento da uretra do que a urn 
epithelioma; por isso, não serão o bastante para 
o diagnostico. Só mais tarde, na occasião em 
que o tumor faz a sua apparição entre os lábios 
do meato, é que o diagnostico pode ser pre
ciso. 

No periodo de estado, o epithelioma do pe
nis é acompanhado de perturbações funccio-
naes de duas ordens. Umas, consistem em 
phenomenos dolorosos, hemorrhagias ligadas 
ao desenvolvimento do próprio tumor, não of-
ferecendo aqui caracter especial. 

As outras caracterisam-se por um obstácu
lo mais ou menos pronunciado á emissão da 
urina. 

Este obstáculo pôde ir até á retenção, como 
o presenceou Virely n'um dos seus doentes, e 
que dizia ser devido ao retrahimento neoplasi-
co do annel anterior do prepúcio, porque a uri
na distendia o capuz e era expellida gotta a 
gotta e com dores. 

Depois da incisão do prepúcio o doente con-
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tinuou a urinar espontaneamente e sem do
res. 

Os ganglios da virilha são invadidos d'uma 
maneira mais ou menos rápida, e podem mes
mo dar logar a ulcerações d'onde se elevam 
vegetações cancerosas. 

O estado geral soffre somente uma altera
ção tardia. 

A duração da affecção é em geral bastante 
longa, calculando-se em média de 2 a 4 annos. 

Pôde ser muito prolongada: 10 annos (Le-
bert) ou mesmo 20 (Demarquay); algumas ve
zes muito rápida, não excedendo 10, 6 e mes
mo 2 mezes (Demarquay). 

3 



DIAGNOSTICO 

O diagnostico do epithelioma do penis é, em 
geral, simples; no emtanto, mencionaremos as 
différentes affecções do penis que á primeira 
vista podem prestar-se a confusões. 

No começo, e sobretudo quando o prepúcio 
recobre a lesão, pôde esta ser considerada co
mo proveniente d'uma balano-posthite simples. 
Sem hesitar, comtudo, deve incisar-se o prepú
cio para pôr a descoberto a lesão e verificar 
os seus caracteres. 

Os endurecimentos dos corpos cavernosos 
nunca poderão enganar-nos. Sobrevéem quasi 
sempre sob a influencia bem nitidamente de
terminada do arthritismo, e denunciam-se pela 
gôtta ou diabetes. 

Além d'isso, são independentes da pelle 
que deslisa sobre elles, e nunca se ulceram. 

Ficam durante muito tempo estacionários 
e o seu crescimento é sempre lento. 

* 
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Se nodosidades cancerosas se desenvolvem 
no centro dos corpos cavernosos, não podem 
ser confundidas com os endurecimentos plásti
cos, porque a sua apparição é sempre secun
daria ao epithelioma das partes superficiaes, 
glande e forro. 

Quando o neoplasma reveste a forma végé
tante, em couve-flôr, ou que é constituído pela 
agglomeração d'um certo numero de excres
cências, mais ou menos cohérentes, podem ap-
parecer algumas difficuldades em o differençar 
das vegetações simples; a contestação d'uma 
zona d'endurecimento subjacente, indicará o 
caracter maligno d'affecçào. Todavia, esta apre
ciação é difficil em certos casos, e tanto mais 
quanto é certo que algumas vezes o epithelio
ma se implanta sobre as antigas vegetações. 

O exame histológico tirará todas as duvidas. 
As verrugas da glande, que algumas vezes se 
transformam em cancroides, podem também 
apresentar difficuldades de diagnostico. 

O aspecto rugoso e fendilhado como a cas
ca de carvalho velho, e, além d'isso, a sua 
frequência em qualquer idade, parece aucto-
risar-nos a diagnosticar acertadamente. 

Quando o neoplasma reveste a forma ulce
rosa pôde, por extraordinária semelhança, con-
fundir-se com o cancro syphilitico, por causa do 
seu endurecimento e engorgitamento ganglio
nar. Todavia, a marcha d'affecçào e a sua cura 
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rápida, quando se trata de syphilis, não deixam 
persistir duvida por muito tempo. 

Nem sempre acontece o mesmo quando se 
trata de gomas syphiliticas, porque, se nos ca
sos simples o diagnostico é facílimo, attenden-
do á sua frequente multiplicidade, á forma 
bastante regular, ao aspecto da ulceração com 
os bordos em crateras e o seu fundo pronun-
ciadamente amarello, á ausência de hemorrha-
gia e de secreção ichorosa e fétida, a influen
cia decisiva do tratamento especifico vem ain
da, como pharol salvador, dissipar quaesquer 
duvidas que, porventura, podessem existir. 

Comtudo, ha casos particularmente obscu
ros, que se prestam a lamentáveis erros. 

Foi assim que aconteceu a alguns medicos 
francezes. Tendo diagnosticado uns casos de 
epithelioma, que outra coisa não eram senão 
lesões syphiliticas, resolveram a amputação do 
penis. 

A mão previdente e pratica de Fournier 
pôde suspender a sentença e, recorrendo á 
medicação antisyphilitica, obteve o êxito de
sejado. 

O mesmo aconteceu, ha 3 annos, n'uma po
voação limitrophe do Porto, e então o salvador 
foi o distinctissimo clinico Dr. Joaquim de Mat
tos. 

Se a lesão apresenta caracteres absoluta-
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mente insólitos, o microscópio torna-se indis
pensável para assentar no diagnostico. 

Foi esta a contraprova de que lançou mão 
Fournier e Darier, no caso de epithelioma beni
gno syphiloide do penis. 

Um exame cuidadoso sobre os caracteres 
clínicos e procedendo por eliminação, tinha-
lhes permittido formular uma hypothèse plau
sível e que o exame microscópico depois con
firmou. 

A lesão, dizem Fournier e Darier, consistia 
n'uma placa vermelha, arredondada, que occu-
pava, sobre a face dorsal do penis, a face inter
na do prepúcio, a renhura glando-prepucial e a 
coroa da glande na extensão d'uma moeda de 
10 cêntimos. 

Não occupava exactamente a linha média: 
penetrava um pouco mais sobre o lado direito, 
nitidamente limitada com os bordos, ligeiramen
te ondulados. 

Esta placa era pouco saliente, e a sua su
perficie d'uni vermelho uniforme, d'uma côr 
umas vezes carminada, outras escarlate, tendo 
sobretudo um aspecto avelkidado, muito parti
cular; era húmida, brilhante como a superfície 
d'uma mucosa. 

Não havia, pois, nem ulceração nem vegeta-1 

ção bem nitida. 
Quando agarrada entre os dedos, apresenta-
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va ao seu nivel um espessamento tegumental 
mas não um verdadeiro endurecimento, nem 
empastamento. 

0 prepúcio podia mover-se sem grande dif-
ficuldade e com poucas dores. 

Nunca houvera dôr espontânea nem prurido. 
Não tinha engorgitamento ganglionar. Esta le
são, apesar dos numerosos tratamentos, no es
paço de 4 ânuos, nunca apresentara melhoras. 

Vê-se pois que, em face de casos d'esta na
tureza, o clinico devia encontrar-se altamente 
embaraçado; porém, attendendo ás considera
ções interessantíssimas que, sobre o caso, Four-
nier e Darier apresentaram, dissipadas devem 
ficar todas as difficuIdades que em casos de 
tal quilate possa haver. 

Somente pela antiguidade da lesão é que 
Fouinier foi levado a eliminar o diagnostico do 
cancro syphilitico erosivo, de que a affecção á 
primeira vista parecia apresentar o aspecto. 

Pensou alguns instantes n'uma diabetide, 
apesar da limitação nitida da placa, o que im-
mediatamente pôz de parte, porque o doente 
não era um diabético. 

As syphilides terciárias não se apresentam 
sob o aspecto d'urna rede vermelha tão unifor
me: são ulcerosas ou sclérosas, e estes dois ca
racteres faltavam; além d'isso, não havia ne
nhum antecedente syphilitico. 

Poderia inclinar-se para o lupus, apesar da 
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ausência dos nódulos característicos, das ulce
rações e das crostas; mas o mais acceitavel era 
de que se trataria d'um tumor, e provavelmen
te d'um tumor epithelial. 

A antiguidade da lesão, a indolência quasi 
absoluta, o caracter puramente erosivo, a au
sência de engorgitamento ganglionar, eram os 
symptomas mais apparentes; quadravam mal 
nos que d'ordinario se assignalam no epithelio
ma; porém sabe-se que no grupo d'estes ha 
modalidades variadas, e que algumas teem justa
mente a chronicidade e a benignidade constata
das n'esse caso particular, oppondo uma resis
tência absoluta a todo o tratamento medica
mentoso. 

Fournier e Darier assentaram pois no diagnos
tico de epithelioma e, recorrendo ao exame his
tológico, encontraram os elementos confirmati
vos de que já falíamos no capitulo d'anatomia 
pathologica. 

Estabelecido o diagnostico differencial, ne
cessário se torna precisar a extensão das lesões 
epitheliomatosas, reconhecer as propagações 
ganglionares e a distancia. 

Uma palpação cuidadosa do penis, mostran
do em certos pontos um augmento de volume 
ou uma diminuição da sua flacidez, indicará a 
invasão pelas ramificações da neoplasia origi
nal. 

Todavia, a producção de pequenos núcleos 
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epitheliaes, a distancia, sem connexão com o 
tumor e inclusos na profundidade dos corpos 
cavernosos, é de natureza a inspirar sérias re
servas sobre o diagnostico preciso da extensão 
das lesões. 

D'aqui se pôde desde já concluir que a am
putação deverá ser sempre praticada a uma 
certa distancia além das lesões apparentes. 

O engorgitamento in flam matorio simples dos 
ganglios é menos duro que a adenopathia can
cerosa; apparece muitas vezes mais rapidamen
te, pode experimentar uma diminuição de vo
lume, pôde suppurar, mas não dá logar ás ul
cerações com producção de gomos carnudos, 
sangrentas e ichorosas, características dos tu
mores maligos ulcerados. 

Todavia, a distincção não pôde por vezes ser 
feita senão depois da operação. 

Os ganglios simplesmente inflammados re
trocedem, emquanto que os outros persistem 
e augmentam. 



PROGNOSTICO 

O epithelioma do penis, como o de qualquer 
outro órgão entregue ás leis da natureza, con
duz o portador irrevogavelmente á morte. 

Todavia, nós já vimos que esta terminação 
funesta sobrevem em geral com uma certa len
tidão. Se bem que o prognostico conserve aqui 
o caracter d'inflexibilidade applicado a qual
quer lesão cancerosa, pôde, comtudo, ser consi
derado como menos perigoso, porque o perío
do em que a therapeutica tem algumas proba
bilidades de triumpliar, encontra-se notavel
mente prolongado. 

Ha um outro caracter que, sob este ponto 
de vista, distingue mais completamente o epi
thelioma do penis dos neoplasmas da mesma 
natureza, mas de séde différente, como são os 
epitheliomas da lingua, testículos, recto, etc. 

Sabe-se que, depois d'ablaçao de qualquer 
d'estes órgãos, a recidiva pôde ser quasi sem
pre considerada fatal. 

O epithelioma do penis parece escapar, pe-
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lo menos algumas vezes, a essa lei, como o de
monstram certas observações. 

Este facto foi já demonstrado por Fabrice 
Hilden, um dos primeiros que praticou a am
putação do penis em caso de epithelioma. Um 
dos seus operados viveu dez annos, morren
do não do epithelioma, mas d'uma affecção in
tercurrente. 

Ruysch, Roux e Horteloup viram, passados 2 
a 3 annos, alguns seus operados gosarem boa 
saúde. 

Entre nós, podemos apresentar dois casos, 
em que parece ter-se dado a cura definitiva: 
um foi operado na enfermaria do Ex.mo Dr. Cal
das, ha quatro annos, e ainda hoje não revela o 
menor indicio de recidiva; o outro, operado pe
lo Ex.m0 Dr. Roberto Frias em 1894, e ainda o 
anno passado observado pelo operador, estava 
incólume de recidiva. 

A probabilidade de cura definitiva, depois da 
ablação completa d'ara epithelioma do penis, 
não poderá encontrar justificação na estructu-
ra do neoplasma—epithelioma lobulado,—per
feitamente análoga ao da lingua. 

E' talvez em certas disposições anatómicas, 
na distribuição dos lymphaticos, no modo par
ticular d'extensao das lesões iniciaes, que con
vém procurar a causa d'esta differença. 

Emquanto que, na lingua, uma grande parte 
dos lymphaticos sahidos da mucosa atravessam 



45 

toda a espessura do corpo carnudo do órgão e 
o pavimento da bocca, antes de attingirem os 
ganglios respectivos, os lymphaticos do penis 
seguem um trajecto constantemente superfi
cial em direcção aos ganglios da virilha. 

Além d'isto, sendo estes últimos superfi-
ciaes e por consequência mais facilmente ac-
cessiveis ao cirurgião, este tem muitas proba
bilidades de intervir d'urna maneira radical, am
putando o penis e simultaneamente extrahindo 
os ganglios, antes de a cadeia illiaca profunda 
'estar infectada pelos productos cancerosos. 

Para uma cura radical, urge que os ganglios 
illiacos não tenham infecção cancerosa. O epi
thelioma do penis, como, felizmente, varias 
outras doenças, apresenta-se-nos muitas vezes 
em condições de o podermos atacar com van
tagem. Este flanco vulnerável é para o medi
co ou cirurgião o maior allivio. 

A maior extensão das lesões em superficie 
e a degeneração dos ganglios superficiaes sem 
extensão aos illiacos, permittem-nos, como dei
xamos dito, esperar do tratamento cirúrgico 
um resultado efficaz. 

A recidiva dá-se em geral no côto ou nos 
glanglios, e raríssimas vezes simultaneamente. 
Parece, segundo as observações de Demarquay, 
que as recidivas se manifestam mais vezes no 
côto que nos ganglios. 
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Segundo Horteloup, é muito mais frequente 
ao nivel dos ganglios. 

A epocha d'appariçào das recidivas varia 
pouco. As mais das vezes estas recidivas so-
brevéem mezes depois da operação, mas podem 
também apparecer passados dois ou mesmo 
três annos. 

D'aqni tira-se a seguinte conclusão: o termo 
de dois e mesmo três annos sem manifestações 
de recidiva, não pôde com rigor ser admittido 
para justificar uma cura definitiva. 



TRATAMENTO 

O que deve fazer um cirurgião em face 
d'uma lesão cancerosa do penis? 

O cirurgião nada tem a esperar, tanto 
d'uma medicação interna, como de tópicos ap-
plicados sobre o tumor. Deve immediatamente 
proceder á enucleação do tumor, e só em 
casos muito especiaes, ou regra geral, á ampu
tação do penis. 

Ora estas operações offerecern sobretudo 
probabilidades de successo, quando é possível 
cortar na parte sã, e quando a cachexia cance
rosa ainda não exista. 

Era tal o receio causado pelas bemorrha-
gias provenientes da secção do penis, que le
vou muitos cirurgiões a imaginarem diversos 
processos operatórios, tendo todos em vista 
obstar a taes hemorrhagias. Esses processos 
eram o da ligadura de Ruysch, a amputação 
pelo esmagador linear de Chassaignac, a exé
rèse pelos cáusticos ou o ferro rubro de Bon
net, e ainda o galvano-cauterio Sedilhot. 
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Todos estes processos tiveram a sua epo-
cha; hoje porém, estão completamente abando
nados, e está definitivamente resolvido por to
dos os cirurgiões a amputação pelo bisturi. 

E' da exerese pelo bisturi que vamos occu-
par-nos. 

Feita esta eliminação, consideraremos sepa
radamente n'este capitulo o tratamento cura
tivo e o tratamento palliativo do epithelioma 
do penis. 

Tratamento eurativo 

Depois das noções geraes adquiridas sobre 
o modo e a frequência das recidivas dos epi
theliomas, a amputação do penis pôde, só em 
casos de epithelioma d'esté órgão, tomar o ti
tulo de tratamento curativo. Todavia, em pre
sença d'epitheliomas limitados ao prepúcio e 
ao forro, poder se-ha rocorrer quer á circuin
cisão, se a lesão é susceptível de ser comple
tamente eliminada, quer ao processo de Roux 
e Lisfranc, assim resumido por Monod e Brun: 
Fender o tumor em todo o seu comprimento, 
afim de vêr primeiramente se a glande ou os 
corpos cavernosos tomaram parte na affecção. 
Se estão intactos, virar os bordos do tumor 
e dissecal-os com cuidado, poupando as partes 
subjacentes. 
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As únicas contra-indicações á intervenção, 
são representadas pela generalisação do neo-
plastna, muito excepcional, como vimos algures, 
e a invasão extensa do systema lymphatico. 

Todavia, o engorgitamento dos ganglios in-
guinaes não poderá reter o operador, porque a 
sua extirpação é sempre fácil. Mas se os gan
glios illiacos estiverem interessados, a abstenção 
impõe-se, em face da impossibilidade absoluta 
d'ablaçao do neoplasma com todos os seus 
prolongamentos. 

A extensão considerável do foco neoplasico 
primitivo não nos parece constituir uma contra-
indicação. 

Possuímos hoje, na extirpação completa do 
penis e na emasculação total, methodos que 
nos permittem exceder os limites dos epithe
liomas, mesmo dos mais invasores. 

Algumas divergências existem quanto á ma
neira de tratar os ganglios, quando, apesar do 
seu augmento de volume, persistem duvidas so
bre a realidade da sua degenerescência epithe-
liomatosa. 

Uns, aconselham respeital-os, ficando na es-
pectativa, porque, se a sua hypertrophia é 
d'origem inflammatoria, desapparecerá espon
taneamente depois da suppressão do foco in
feccioso. 

Outros, -como Horteloup, pensam que, na 
duvida, o cirurgião não deve de maneira algu-

4 
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ma abster-se, e que penis e ganglios, quando 
estes estão tumefactos, devem sempre ser ex-
trahidos n'uma mesma sessão operatória. 

Talvez, mas só em casos muito duvidosos, 
seja necessário intervir em dois tempos, come
çando sempre pela amputação do penis. A es-
tirpação dos ganglios, ainda n'este caso, só se 
deve fazer quando, ao fim d'alguns dias, não 
haja uma diminuição sensível do seu volume, 
que nos venha affirmar o caracter benigno da 
tumefacção de que são sede. 

A technica da amputação do penis pelo bis
turi, varia segundo se trata d'uma amputação 
parcial ou d'uma amputação total. 

Amputação parcial 

Esta operação comportava n'esses longín
quos tempos, quer immediatamente, quer de 
futuro, certas difficuldades, sendo as principaes 
a hémostase, o receio de não poder encontrar, 
depois da operação, o orifício do canal uretral, e 
o desenvolvimento d'um retrahimento ao nivçl 
do novo meato. 

Foi para evitar todos estes inconvenientes 
que, depois de Boyer—o primeiro que manejou 
esta operação,—se inventaram numerosos pro
cessos, tendo em vista, cada um de per si, evi
tar uma das difficuldades precedentes. 
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Processo ideal seria pois aquelle que, em 
si só, reunisse todas as vantagens dos conheci
dos. 

Foi em 1882 que Guyon preconisou um mo
do d'amputaçào em raquette, parecendo reali-
sar o ideal almejado. Depois de. por muito 
tempo, o adoptar, como urn grande numero de 
cirurgiões d'essa epocha, com bons resultados, 
reconheceu que um aperfeiçoamento havia a 
accrescentar: sutura dos corpos cavernosos, 
que fecha ao mesmo tempo a porta ao sangue 
e á infecção. 

A descripção d'esté processo é a seguinte: 
Começa por traçar a linha d'incisào sobre a 

pelle do penis; na falta d'esta precaução, a 
mobilidade tão notável, de que é dotada, será 
de natureza a tornar irregular a incisão que 
tem de praticar-se. Sobre o dorso do penis es
ta linha d'incisao deverá ser semi-circular e 
perpendicular ao eixo do órgão; porém, sobre 
os lados e sobre a sua face inferior, as extremi
dades d'esta linha, em logar de se juntarem 
pelo caminho mais curto, de maneira a consti
tuir uma circumferencia, dirigera-se para traz, 
arredondam-se e encontram-se em angulo agu
do cerca de dois centimetros atraz da linha 
dorsal. Este traçado representa, pois, uma ra
quette. 

Depois encarrega se um ajudante de puxar 
* 
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os tegumentos de modo a tornal-os tensos, 
prestando-se mais facilmente á incisão e fican
do esta mais nitida. 

Se houver facilidade em introduzir uma 
sonda na uretra, pôde fazer-se; comtudo. não é 
coisa de primeira necessidade. 

Preparadas assim as coisas, o operador col-
loca-se á esquerda do doente, agarra a extre
midade do penis com a mão esquerda, torce-a 
para a direita e flete-a um pouco, descobrindo-
se d'esté modo o bordo esquerdo do penis. En
tão a mão direita, estando munida d'um bisturi 
em posição de penria de escrever, e junto da 
ponta, para maior segurança, ataca os tegu
mentos no angulo da raquette. 

Immediatamente a incisão é conduzida se
gundo a linha traçada e a pequenos golpes, 
para a esquerda, para cima e para a direita. 

A' medida que se avança, destorce-se e fle-
te-se o penis, para pôr em campo a face supe
rior. Chegando ao lado direito, continua-se, sem 
haver interrupção, até ao ponto de partida, em-
quanto que a mão esquerda torce para o seu 
lado e levanta o penis. 

Feito isto, verificar se a pelle está completa
mente seccionada, e não o estando em alguns 
pontos, completal-a. 

Abandona-se agora o penis, e ao nivel em 
que a pelle se retrahe, de modo a conservar 
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um comprimento precisamente sufficiente, sec-
cionam-se a curtos golpes os corpos caverno
sos. 

Este tempo não deixa de apresentar algu
mas difficuldades. 

O invólucro dos corpos cavernosos, sendo 
bastante resistente, pôde acontecer que, exer-
cendo-se forte pressão para o seccionar, se che
gue d'um só golpe sobre a uretra, rompen-
do-a. 

E', portanto, de toda a vantagem isolar esta 
com uma sonda-canula, mantida com a mão es
querda, e só então seccionar os corpos caver
nosos. 

Foi d'esté modo que se procedeu nos doen
tes das nossas observações. 

Chega se assim até á uretra, que, com o 
dorso do bisturi, se desnuda para a glande, 
n'uma pequena extensão. 

Corta-se então transversalmente, sobre um 
plano anterior, cerca d'um centimetro á sec
ção dos corpos cavernosos, e fende-se longi
tudinalmente sobre a face inferior. 

A operação propriamente dita está termi
nada. 

Procede-se á hémostase do mesmo modo 
que na operação de Boyer. Applica-se succes-
sivamente uma ligadura em cada uma das ar
térias dorsaes, cavernosas e do septo, sem 
grandes preoccupações com a hemorrhagia ca-
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pillar, que se produz á superficie dos corpos 
cavernosos, e a seguir suturam-se estes. 

Resta agora estender e fixar os lábios do 
orifício elliptico que apresenta o novo meato. 
Basta applicar cinco pontos de sutura, reunindo 
a parede uretral á pelle. Os dois primeiros fixam 
os dois ângulos da secção circular do canal á 
face dorsal do penis, os outros dois vão para a 
parte lateral, e o quinto colloca-se ao nivel do 
V da raquette, unindo igualmente a mucosa 
uretral á pelle. 

Termina-se applicando uma algalia fixa, 
para obstar a que a urina inquine o penso e, 
portanto, a superficie seccionada. Este penso 
deve ser feito com todas as precauções antise 
pticas e disposto de maneira a adaptar-se con
venientemente á forma do coto penieno. Umas 
tiras estreitas, de gaze phenicada, serão appli-
cadas circularmente, exercendo uma ligeira 
compressão para sustar o escoamento sanguí
neo, que dos corpos cavernosos ainda possa 
vir. Emfim, tudo será mantido com uma ligadu 
ra em T-

Cada um dos tempos d'esta operação tem, 
pôde dizer-se, o seu auctor. 

O que, precisamente, constitue a originalida
de do processo de Guyon, é que elle reuniu 
n'um methodo único as vantagens dissemina
das nos processos múltiplos e variáveis dos 
différentes auctores. 



56 

Pousson, em 1893, recorreu pela primeira 
vez a um processo que só diffère do preceden
te em fazer a hémostase preventiva por meio 
d'um tubo de cautchú apertado na base do pe
nis. 

Gomo é fácil de vêr, este processo tem 
grandes inconvenientes. 

Se, por um lado, evita as hemorrhagias que 
durante a operação podem dar as artérias dor-
saes e cavernosas—o que não é bastante para 
justificar o processo, visto que a laqueação 
d'estas artérias nunca offerece difficuldades,— 
por outro lado acarreta inconvenientes irreme
diáveis, como sejam: o de embaraçar o cam
po operatório, desde o momento em que a sec
ção tenha de ser praticada junto do pubis, e o 
de obstar sempre á retracção da pelle. 

Em face do exposto, parece devermos aban-» 
donar um tal processo, que em nada supplanta 
o de Guyon. 

Os processos d'amputaçao parcial, applica-
dos aos doentes das nossas observações pelos 
Ex.mos o r s . Roberto Frias e Pires de Lima, são 
idênticos aos de Guyon, apenas com umas li
geiras variantes. 

Descrevêl-os-hemos nas nossas Observa
ções. 
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Amputação total 

Sob este titulo trataremos da amputação 
do penis junto do pubis, da extirpação d'esté 
órgão com a raiz dos corpos cavernosos, e da 
emasculação completa dos órgãos genitaes ex
ternos. 

A amputação do penis junto do pubis foi 
regulada por Delpech (1832), que se preoc-
cupou sobretudo dos inconvenientes (obstácu
lo á micção e erythemas) que resultavam da 
secção da uretra na visinhança do escroto. 

Com o fim de os evitar, depois da secção de* 
penis na sua inserção púbica, fende o escroto 
de diante para traz e reúne em seguida as duas 
metades d'esté invólucro tegumental', de ma
neira a envolver cada testículo n'uma bolsa 
isolada. Da separação das duas partes escro-
taes resulta uma fenda, entre os lábios da qual 
termina a uretra, e, afastando-os, o doente pô
de, sem difficuldade, urinar por um jacto livre 
e directo, não exigindo a posição acocorada. 

Aos suecessos de Delpech juntaram-se mais 
tarde os de Lallemand (1844), de Roux e Tou
lon (1860). 

Bouisson (1855) aperfeiçoou consideravel
mente este processo, terminando a operação 
por uma sutura cutaneo-mucosa da extremi
dade anterior da uretra, e evitando assim a fa
cilidade do retrahimento do novo meato. 
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Extirpação total do penis 

A extirpação total do penis foi praticada em 
1882 por Pearce Gould, e em 1880 por Horte-
loup e Montaz. 

E' sobretudo pelo modo de tratamento da 
uretra que différera os processos seguidos pe
los anctores citados. 

Vejamos, a traços largos, o plano seguido 
por Pearce Gould: incisão do escroto em todo 
o comprimento do raphe e separação das bol
sas até ao nivel do corpo esponjoso da uretra. 

Introduz-se um catheter na uretra até ao li
gamento triangular (por baixo da arcada) e pas-
sa-se o bisturi, por transfixação, entre os cor
pos cavernosos e esponjoso; tira-se o catheter, 
e a uretra é seccionada transversalmente, de
pois o topo profundo dissecado cuidadosamente 
até á aponévrose média do perineo. 

Pratica-se, junto do pubis, uma incisão cir
cular da pelle, que se continua para traz com a 
incisão mediana precedente; posto a descober
to o ligamento suspensor, é seccionado e o 
penis destacado, salvo na união com a raiz dos 
corpos cavernosos. 

E' só depois de terminada a operação que 
estes últimos são destacados da inserção púbi
ca por meio d'uma rugina. 

Feita a hémostase das duas artérias caver
nosas e das dorsaes do penis, procede-se ás 



OS 

suturas cutaneo-mucosas da abertura da ure
tra e do escroto. 

Horteloup substitue a sutura da mucosa á 
pelle por uma dissecção total do topo uretral, 
que fixa em seguida ao angulo inferior da fe
rida escrotal. v 

Encontram-se n'esta modificação as seguin
tes vantagens: retracção pouco provável do 
canal uretral, sempre para temer quando se 
secciona muito para traz, por causa da sua 
adherencia pouco marcada n'esta região ao 
corpo esponjoso, como o demonstrou Broca; 
menor perigo de constricção cicatricial, por
que, quando se é obrigado a seccionar a ure
tra immediatamente por diante do ligamen
to triangular, nem sempre é possível dissecar 
uma orla mucosa sufficiente para guarnecer o 
orificio anterior d'ella. 

Montaz entende.que os processos prece
dentes expõem a superfície sangrenta á con
taminação pela urina e submettem a cicatriz 
definitiva á irritação constante por este liqui
do. D'ahi suggeriu-lhe a ideia de fazer d'uma 
só vez uma dupla operação: extirpação do pe
nis sobre o pubis como um tumor; abertura do 
meato artificial perineal com sutura cutaneo-
mucosa, para tornar persistente a fistula. 

Sendo tomadas todas as precauções usuaes, 
o cirurgião colloca-se à direita do doente e co
meça a operação sobre a linha média, 3 ou 4 
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centímetros acima da raiz do penis, ao centro 
da região púbica. 

Para isso, faz incidir a ponta do bisturi de 
modo a atravessar inteiramente a pelle. A inci
são é dirigida para baixo e para a esquerda, 
passando, quando muito, a 2 ou 3 centímetros 
do lado esquerdo da raiz do penis. 

Chegada aqui, a incisão continua vertical
mente, e ganha em breve o bordo esquerdo 
das bolsas, que segue até á parte mais declive 
do escroto. 

A este nivel, a incisão torna-se transversal, 
segue o bordo inferior do escroto e vae sobre 
o lado direito. 

A partir d'esté lado, segue o mesmo cami
nho que á esquerda, subindo até ao ponto de 
partida. 

Gomo se vê pela descripção, é um processo 
em raquette. 

Até aqui, foi somente a pelle interessada; 
agora, o cirurgião vae tornando cada vez mais 
profunda a incisão, até attingir o pubis, fazendo 
a hémostase á medida que os vasos appare-
cem; extirpa-se o penis, como se faz na ampu
tação do seio. 

Immediatamente se vêem apparecer as rai
zes dos corpos cavernosos, e depois o bolbo. 
Todos estes órgãos são cortados a pequenos 
golpes, e as artérias pingadas successivamente. 

Por baixo da pelle encontram-se geralmen-
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te ramos subcutâneos, que vêem das vergonho
sas externas e da tegumentosa abdominal. 

Sobre a face dorsal dos corpos cavernosos 
encontram-se as duas dorsaes do penis. Desde 
que se seccionam esses corpos, nota-se ao cen
tro de cada um d'elles uma pequena arteriola, 
que dá sangue: é a cavernosa d'um lado. 

Embora se encontrem bastantes artérias, 
não são tantas como as que apparecem n'um 
grande numero d'amputaçôes do seio; e, n'uma 
operação d'estas, não nos parece que o cirur
gião se veja em grandes embaraços para prati
car a hémostase. Por isso, muito facilmente a 
pôde fazer no caso que nos interessa. 

Só agora é que começa o segundo tempo 
da operação, aquelle que se occupa do canal 
uretral. 

Eis no que consiste: Introduz-se na uretra 
uma sonda-canula recta, que se conduz até á 
região perineo-bulbar, e que vae bater contra 
a parede posterior da uretra, pois que é n'este 
ponto que realmente começa a curvatura ure
tral. 

Colloca-se o doente na posição de talha; 
um ajudante mantém a sonda e vae exercendo 
forte pressão, de maneira a tornal-a saliente 
no perineo, mas na parte posterior do bolbo. 

N'este ponto, exactamente sobre a linha 
média, o cirurgião, mantendo a pelle com a 
mão esquerda, enterra a ponta do bisturi e 
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chega d'uraa só vez sobre a sonda-canula e, 
portanto, á uretra. Amplia a incisão sem tirar o 
bisturi, dando-lhe uma extensão de 2 centí
metros. Depois, agarrando a mucosa uretral 
atravez d'esta botoeira perineal, colloca uma 
coroa de suturas—crinas de Florença — que 
reunam a mucosa uretral á pelle, transforman
do a abertura perinal em fistula permanente. 

Retira-se a sonda e procede-se á sutura do 
que resta do escroto. 

Conduzido este ao angulo da incisão, é abi 
fixado por um ou dois pontos de crina, e as 
restantes partes seccionadas reunem-se á pelle 
marginal. 

Collocam-se dois drenos e applica-se o pen
so iodoformado. 

Emaseuiação 

Este processo pouquíssimas vezes tem sido 
empregado no tratamento curativo do epithe
lioma do penis, e a justificação parece existir 
em que muito raramente são infiltradas as 
partes profundas, como os testículos, a raiz dos 
corpos cavernosos, etc. 

Ghalot praticou-o pela primeira vez (1892) 
n'um doente portador de lesões epithelioma-
tosas do penis e escroto, obtendo bom resulta
do, pois que ao fim de quatro annos ainda não 
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havia recidiva. Ainda nos apresenta um outro 
caso em que, passados dois annos sobre o ope
rado, a recidiva não mostrava a menor mani
festação. 

Em 1894 o Ex.mn Dr. Roberto Frias, pro
fessor da Escola Medico-Cirurgica d'esta ci
dade, praticou, no hospital de Santo Antonio, 
a emasculação, obtendo os mais lisonjeiros re
sultados. Decorridos oito annos não havia o 
menor symptoma de recidiva. 

Gomo se vê, é este o caso que nos offerece 
maiores garantias do processo pela emascula
ção. E' certo que, infelizmente, depois dos il
lustres medicos a quem nos referimos terem 
colhido estas vantagens, mais algumas vezes a 
emasculação tem sido empregada com desas
trosíssimas consequências, provenientes d'uma 
recidiva mais ou menos próxima. 

O doente da nossa obs. I oppôz-se tenaz
mente á emasculação proposta pelo Ex.mo Dr. 
Roberto Frias, com o que nós e talvez elle mui
to teríamos a aproveitar. A instancias nossas 
concordou na amputação do penis, com a con
dição, porém, de lhe não tocarem nas bol
sas. 

Esta amputação parcial não pôde certamen
te dar o resultado que esperávamos obter da 
emasculação, pois que os testículos pareciam 
evidentemente attingidos de lesões epithelio-
matosas. 
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A technica operatória apresentada por Cha
lut é a seguinte: 

No primeiro tempo faz-se a secção dos cor
dões espermaticos e a laqueação isolada dos 
seus vasos. Posto o doente em posição conve
niente, dá-se uma incisão vertical, começando 
1 centímetro acima do annel inguinal externo 
e pondo a descoberto o cordão. Em seguida 
faz-se a hémostase d'alguns ramos da artéria 
tegu men tosa abdominal. 

Isola-se o cordão da sua bainha cellulosa; 
aperta-se provisoriamente o mais acima possí
vel entre os dentes d'nma pinça de forcipres-
são; corta-se um pouco abaixo com umas te
souras, e ligam-se separadamente os vasos com 
seda fina; depois tira-se a pinça e abandona-se 
o coto do cordão, que se retráe no canal in
guinal. 

No segundo tempo faz-se a ablação, em blo
co, das bolsas e do penis. 

Posto o doente na posição de talha peri
neal e as coxas convenientemente afastadas, 
prolonga-se a incisão esquerda para baixo e 
para traz, contornando a raiz da bolsa esquer
da e acompanhando o raphe perineo-escrotal 
3 centímetros adiante do anus. 

Procede-se do mesmo modo do lado direito; 
faz-se a hémostase por meio de pinças, á me
dida que os vasos vão apparecendo; reunem-se 
superiormente as duas incisões por uma outra, 
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um pouco concava para baixo, cruzando a face 
antero-superior da symphisis e a alguma dis
tancia da zona infiltrada pelo neoplasma. 

Divide-se o tecido cellulo-vascular subcutâ
neo e o ligamento suspenso do penis, até que 
a raiz d'esté esteja a descoberto de todos os 
lados, e depois corta-se nitidamente a raiz e 
os tecidos subjacentes por diante da arcada 
púbica. 

Immediatamente se produzem différentes 
jactos de sangue, que facilmente se sustam por 
meio de pinças. 

No terceiro tempo faz-se a dissecção das 
raizes dos corpos cavernosos e a sutura do cor
te uretral ao perineo. 

Reconhecido o corte transversal da uretra 
(depressão infundibuliforme, rosea, com con
torno enrugado) e o tecido esponjoso envol
vente, o que é muito fácil, introduz-se um ca
theter na uretra; separa-se o tecido esponjoso 
juntamente com os corpos cavernosos, sempre 
por meio das tesouras, cortando á direita e á 
esquerda os músculos bulbo-cavernosos; con-
tinua-se o isolamento da uretra até ao liberta 
mento sufíiciente da raiz dos corpos caverno
sos, e, a seu turno, separam-se estes junto ao 
plano ósseo. 

Depois de ter pinçado os vasos, procede-se 
á laqueação. 

Corta-se a parte saliente da uretra e sutu-
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ra-se immediatamente a mucosa á pelle do pe-
rineo, no angulo posterior do raphe incisado, 
por um circulo de crinas: quatro de cada lado' 
e uma atraz. Esta manobra, tão fácil, permitte 
por vezes parar a hemorrhagia dos corpos es
ponjosos. 

No quarto tempo faz-se a extracção ganglio
nar nas duas virilhas e a sutura da ferida sem 
dreno. 

Mantidos em extensão plana os membros in
feriores, prolongam-se um pouco para fora as 
incisões que. serviram para descobrir os cor
dões espermaticos, dissecam-se os tegumentos 
e^-afastam-se os bordos da incisão inguino-cru-
ral; enucleiam-se com os dedos, a sonda-canula 
ou mesmo a tesoura, todos os ganglios suspei
tos ou manifestamente affectados. Terminada 
a hémostase por todo o campo operado e bem 
enxuta a ferida, reunem-se em T os lábios da 
incisão geral sem dreno. 

O ramo vertical do T deve ser fechado até 
junto do novo meato perineal, e a commissura 
superior d'esté suturada aos lábios cutâneos 
do angulo por dois pontos de crina, comple
tando d'esté modo a corôa de que anterior
mente falíamos. 

Evita-se assim a infiltração da urina abaixo 
da linha geral de reunião, e diminue-se alguma 
coisa o retrahimento maior ou menor que, fa
talmente, mais tarde sobrevem ao novo me'ato. 

s 
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Este fica, depois da operação, cora a extensão 
de 2 centímetros. 

Collocar uma algalia, flxal-a, fazer o penso 
iodoformado e manter tudo cora uma ligadura 
em T-

Tratamento pallialivo 

Se qualquer das operações mencionadas se 
torna impossível pela extensão considerável 
das lesões, e se, além d'isso, a emissão da uri
na encontra sérias difficuldades; ou quando do
res atrozes resultam do contacto repetido d'esté 
liquido com o foco neoplasico; ou ainda quando 
uma infecção urinosa grave venha juntar se á 
affecção primitiva, o cirurgião tem o dever d'in-
tervir pelo tratamento palliative 

Este consistirá em desviar as urinas da via 
normal. 

Pôde escolher-se entre a talha perineal e a 
cystostomia supra-pubica. 

Parece ser preferível a cystostomia, porque 
a talha perineal, pondo o orifício muito proxi
mo do foco neoplasico primitivo, pôde muito 
rapidamente ser invadido, ao passo que na cys
tostomia supra-pubica não é tão fácil esta inva
são. 



OBSERVAÇÕES 

O b s e r v a ç ã o I 

J. E. F., de 52 annos d'idade, casado, jorna
leiro, natural de Queimada, concelho d'Arma-
mar. Entrou para a enfermaria de S. Paulo do 
Hospital Geral de Santo Antonio (clinica cirúr
gica da Escola) em 5 de dezembro de 1904. 

Deu motivo á sua entrada no hospital uma 
ulceração bastante extensa da parte lateral da 
glande. 

Antecedentes hereditários. —Os pães morre
ram velhos, e diz terem sido sempre saudáveis, 
leve doze irmãos que morreram novos, não sa
bendo de que doença. 

Não conheceu seus avós, constando-lhe te
rem gosado sempre muito boa saúde. 

Antecedentes pessoaes.-Diz ter sido sempre 
muito saudável: somente em creança tivera a 
variola. 

Historia da doença.—Em junho de 1904 ap-
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pareceu-lhe uma pequena escoriação no snlco 
balano-prepucial, em virtude do que, julgando 
ser alguma affecção venerea, resolveu-se a con
sultar um medico. 

Examinado por este, mandou-lhe applicar 
uma pomada, que o doente não sabe dizer de 
que, e mais tarde uns pós brancos, talvez sa-
lol, não obtendo resultado algum. 

Não voltando a consultar o medico, a esco
riação foi-se ampliando cada vez mais, tanto 
em extensão como em profundidade, sangran
do ao menor contacto e deitando um pús fétido 
e ichoroso. 

Os ganglios superficiaes da virilha esquerda 
começaram a tumefazer-se. 

Um tanto apprehensivo com taes lesões, e 
além d'isso com uma tumefacção das bolsas, 
resolveu entrar para o Hospital de Santo An
tonio e tratar-se. 

Estado actual— Examinado pelo Ex.mo Pro
fessor Dr. Roberto Frias e discípulos, no dia 6 
de dezembro de 1904, notou-se que uma gran
de ulcera occupava a parte lateral da glande e 
se estendia ao sulco balano-prepucial. 

N'essa ulcera havia grande producção de 
gomos carnudos, sangrando ao menor contacto 
e suppurando abundantemente. 

O pús era esbranquiçado, fétido e ichoroso. 
Só tinha dôr quando se exercia pressão; urina
va bem. 
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Tinha os ganglios da virilha esquerda um 
tanto tumefactos, e os testículos também, so
bretudo o esquerdo, fazendo quasi um corpo 
unicò com o epididimo. 

Havia um ligeiro hydrocele 0 estado geral 
era bom. 

Foi diagnosticado um caso de epithelioma, e 
talvez com extensão aos testículos, razão esta 
que levou o Digníssimo Professor a pensar em 
fazer a emasculação; porém, o doente recusou-
se, e só depois de muito insistir com elle é que 
conseguimos concordasse em fazer-se-lhe a am
putação parcial do penis. 

A 15 de dezembro foi operado pelo Ex.m° 
Dr. Roberto Frias, que empregou o processo 
seguinte: 

Fez um corte da pelle ao longo do penis e 
immediatamente á parte superior da uretra, na 
extensão de 2 centímetros; e depois passou 
uma sonda-canula por esta incisão, de maneira 
a separar a uretra de tudo o que lhe fica 
acima. 

Seccionou a parte superior á uretra e, a se
guir, 1 centímetro adiante, esta, que fendeu na 
sua parte inferior. 

Feita a secção, o individuo ficou ainda com 
nada menos de 3 centímetros de penis. Depois 
de feito o pinçamento dos vasos, procedeu á 
hémostase, em seguida lavou bem a parte sec
cionada, suturou primeiro a uretra aos corpos 
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cavernosos, a seguir estes á pelle, e por ultimo 
esta á parte inferior da uretra. 

Feito isto, desinfectou pela segunda vez a 
região da virilha esquerda e deu uma incisão 
immediatamente por baixo da arcada de Falop, 
no comprimento de 5 a 6 centímetros; pesqui-
zou os ganglios affectados e extrahiu cinco su-
perficiaes; fez o mesmo na virilha direita, extra-
hindo dois superficiaes. 

Fez a sutura das incisões. 
Introduziu uma algalia na bexiga, fixou-a e, 

depois de feito o penso iodoformado com algu
mas tiras de gaze, tanto na secção do penis 
como na incisão das virilhas, manteve tudo 
com uma ligadura em T-

No dia 16 estava apyretico; a 17 de manhã 
apresentava 37° e á noite 38°; a 18 de manhã 
tinha 37°,5 e á noite 39°, apparecendo-lhe sup-
puração; a 19 de manhã 37° e á noite 38°. Como 
o doente não tivesse defecado, havia três diasr 
tomou um purgante de sulfato de soda, que 
produziu bastante effeito. 

No dia 20 não tinha febre, mas a suppura-
ção ainda existia, embora em pequena quanti
dade. 

A 25 foram-lhe tirados os pontos da sutura 
e a 28 pediu alta, não estando completamente 
cicatrizado. 
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O b s e r v a ç ã o I I 

J. Q., de 57 annos d'idade, solteiro, lavra
dor, natural da freguezia de Cornes, concelho 
de Cerveira. 

Entrou na enfermaria de S. Paulo, cama 4, 
do Hospital de Santo Antonio, em 12 de janeiro 
de 1905, por causa de lesões que apresentava 
na parte anterior do penis. 

Exame local.—A' inspecção notava-se que 
o doente era portador de phimosis e que o 
prepúcio estava um tanto edematisado, apre
sentando á superfície externa umas pequenas 
ulcerações. 

O todo dava o aspecto d'un bâtant du cloche. 
A' palpação reconheciam-se umas bossela-

duras bastante duras nos pontos corresponden
tes ás ulcerações. 

Sentia uma dôr um pouco intensa á pres
são, que desapparecia desde que esta se sus
pendesse. 

D algumas vezes que se exercia pressão 
via-se sahir pela abertura do prepúcio um li
quido sero purulento, esbranquiçado e de mau 
cheiro. 

Exame a distancia.—Reconhecia-se que os 
lymphaticos ao longo do penis eram ligeira
mente tumefactos, e os ganglios inguinaes tam
bém, principalmente do lado direito. 
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Os testículos, assim como os ganglios illia-
cos, estavam intactos. Urinava bem. O estado 
geral era bom. 

Antecedentes hereditários.—Sew pae morreu 
de velho, gosando sempre saúde; sua mãe sof-
fria de dores nas articulações, de que parece 
ter morrido aos 58 annos. 

Antecedentes pessoaes.— Sempre saudável 
até á idade de 30 annos, tendo então uma 
pneumonia, que em breve curou, e continuan
do a gosar saúde até ao momento actual. 

Historia da doença.—Em setembro de 1904 
começou a sentir um prurido ao nivel da glan
de, e que elle minorava com as simples fricções 
manuaes. Durante algum tempo este prurido 
em nada o apprehendia, porque não notava 
lesão alguma, em virtude da phimosis conge
nital que possuia; mas chegou o dia em que 
elle reconheceu ter alguma coisa de ruim que 
precisava de mostrar ao medico. 

Segundo as suas declarações, verdadeiras 
ou phantasistas, o menor attrito tornava-se-lhe 
doloroso; com a expressão, pela abertura pre-
pucial sahia-lhe pús um tanto fétido, misturado 
com sangue. 

Recorrendo ao medico local, este receitou-
lhe umas lavagens com agua bórica, duas ou 
três vezes ao dia, prevenindo-o, entretanto, de 
que não obteria cura sem uma operação; po
rém, o doente, julgando melhorar sem esta, 
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foi fazendo as lavagens e não mais procurou o 
medico. 

Decorreram dois mezes, e as lesões, em vez 
de se attenuarem, como julgava, accentuaram-
se cada vez mais, pois já havia uns nodulosi-
nhos duros no prepúcio (alguns dos quaes ul
cerados), e este mesmo estava bastante ede-
matisado. O corrimento de pus e sangue pela 
abertura prepucial era abundante, desde que 
expremesse. 

Resolveu consultar outro medico, que, exa
minando as lesões, o aconselhou a recolher-se 
immediatamente ao Hospital de Santo Antonio, 
o que fez. 

Diagnostico.—Em face das lesões apresen
tadas, e depois de discutidas, assentou-se no 
diagnostico clinico de epithelioma végétante 
do penis, e desde logo foi pelo Ex.mo Dr. Ro
berto Frias marcado dia para ser operado. 

A 21 de janeiro de 1905 foi operado pelo 
Ex.m0 Dr. Pires de Lima, que seguiu o processo 
de Guyon, apenas modificado no primeiro tem
po, isto é, não marcou a linha d'incisao. 

Extrahiu quatro ganglios superflciaes na vi
rilha direita e dois na esquerda. 

Gonservou-se sempre apyretico. 
Passados dez dias foram-lhe tirados os pon

tos de sutura nas virilhas, e d'ahi a quatro dias 
estava curado. 



74 

O b s e r v a ç ã o I I I 

F. F. G., de 60 annos d'idade, casado, jor
naleiro, natural d'Ovar. 

Entrou para a enfermaria de S. Paulo, do 
Hospital Geral de Santo Antonio (clinica cirúrgi
ca da Escola) em *20 de maio de 4905. 

Deu motivo á sua entrada no hospital uma 
ulceração generalisada a toda a glande e a uma 
pequena parte dos corpos cavernosos do penis. 

Antecedentes hereditários.—Seu pae morreu 
de 104 annos, sendo sempre muito sadio; sua 
mãe, teve aos 80 annos um epithelioma no lá
bio inferior, de que foi operada, passado um 
anno, e o que não evitou de haver recidiva. 

Ao cabo de sete mezes começou por appa-
recer-lhe ao nivel da parte operada uma lesão 
idêntica á primitiva, que se foi generalisando a 
toda a face, e d'ahi morreu com 85 annos. Tem 
três irmãos muito sadios e de idades avança
das. Tem três filhos, que gosam saúde. 

Antecedentes pessoaes. — Ha annos teve uma 
blennorrhagia, que tratou. M îs nada accusou. 

Exame do doente. —Apresentava uma gran
de ulceração no terço anterior do penis, attin-
gindo principalmente a glande, que se encon
trava na maior parte destruída; sangrava ao 
menor contacto, e deitava um pús fétido e mal 
cheiroso. 
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Não tinha a menor dôr á pressão. 
O forro do penis estava bastante edematisa-

do, e já apresentava algumas ulcerações, ainda 
que pequenas. 

Os ganglios das virilhas estavam tumefeitos, 
os testículos intactos, e urinava bem. O estado 
geral era bom. 

Historia da doença.—Ha perto de três annos 
appareceu-lhe no sulco balano-prepucial uma 
ligeira escoriação, deitando algum pús e san
gue, com o que nada se preoccupou. Passado 
algum tempo, como tivesse prurido e as rou
pas brancas se lhe mostrassem bastante man
chadas com pús e sangue, lembrou-se de exa
minar o estado da escoriação, o que não con
seguiu, em virtude da phimosis, já formada. 

Ia vendo dia a dia avolumarem-se as lesões; 
porém, como não tinha a menor dôr, não lhes 
ligava grande importância. 

O prepúcio foi-se edematisando, e as lesões 
glandulares desenvolvendo a ponto de se ar
regaçar o prepúcio e não mais voltar á posição 
natural. 

Nem mesmo n'estas condições, vendo o 
pavoroso aspecto do penis, se resolveu a con
sultar o medico: limitava-se a fazer, de tempos 
a tempos, umas simples lavagens com agua 
quente. 

Só passados annos, vendo que não podia 
sustar o sangue e pús, que dia a dia se pro-
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duziara com maior intensidade, foi consultar o 
medico, que o aconselhou a entrar para o Hos
pital de Santo Antonio. 

A 25 de maio foi operado pelo Ex.m0 Profes
sor Roberto Frias, que empregou o mesmo pro
cesso da obs. II. A amputação foi feita muito 
perto do pubis. 

Das virilhas extrahiu bastantes ganglios, que 
estavam muito adhérentes. 

Gonservou-se apyretico. 



ANALYSE HISTOLÓGICA 

O b s e r v a ç ã o I 

Exame macroscópico.—Fragmento de penis 
comprehendendo a glande, prepúcio e parte dos 
corpos cavernosos, apresentando uma tumefac-
ção na parte lateral esquerda da glande e es-
tendendo-se ao sulco balano-prepúcial e cuja 
superficie se encontrava ulcerada, mostrando 
grande numero de gomos carnudos cobertos 
de um pús esbranquiçado e fétido. 

Os ganglios que acompanhavam esta peça 
tinham o tamanho de uma azeitona, eram du
ros e um tanto amarellados. 

Technica.— Pequenos fragmentos do tumor 
e dos ganglios foram fixos em sublimado e suc-
cessivamente tratados pelos alcooes a 70°, 80°, 
90° e 100°, e seguidamente incluídos em parafi
na depois de previamente submettidos á acção 
do xylol e da mistura de xylol e parafina. Fei
tos os cortes no microtono Muiot e collados 
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por capillaridade, foram corados por azul de 
methylene, eosina, e finalmente montados em 
bálsamo do Canadá—xylol. 

Exame microscópico.—A. Tumor.—O tecido 
dermico encontrava-se invadido por grande nu
mero de elementos cellulares redondos, cellu-
las de infiltração, glóbulos leucocytarios, mos
trando ao mesmo tempo bastissimos nódulos 
de cellulas volumosas com grandes núcleos— 
cellulas epitbeliaes. Na superficie do tumor 
a infiltração leucocytaria era muito mais pro
nunciada e apresentava grande numero de la
cunas vasculares, ainda cheias de glóbulos san
guíneos. 

B. Ganglios.—Nos ganglios examinados en-
contram-se lesões da mesma natureza. 

Conclusão.—A producção neoplasica apre
sentada é um epithelioma nodular. 

O b s e r v a ç ã o I I 

Exame macroscópico.—Um fragmento de pe
nis—glande, prepúcio, com phymosis e parte 
dos corpos cavernosos—mostrando grande nu
mero de pequenas ulcerações disseminadas pe
lo prepúcio e dando a conhecer á palpação al
guns nódulos duros junto ao sulco balano-
prepucial, onde havia grandes adherencias en
tre a glande e o prepúcio que difficilmente se 
desfaziam. 
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Ao corte, os nódulos eram duros e apresen
tavam uma superfície homogénea. 

Technica.— Pequenos fragmentos do tumor 
e dos ganglios foram fixos em sublimado e suc-
cessivamente tratados pelos alcooes a 70°, 80e, 
90° e 100°, e seguidamente incluídos em parafi
na, depois de previamente submettidos á acção 
do xylol e da mistura de xylol e parafina. 
Feitos os cortes no microtono Muiot e colla-
dos por capillaridade, foram corados por azul 
de methylene, eosina, e finalmente montados 
em bálsamo do Canadá—xylol. 

Exame microscópico.—O exame microscó
pico dos cortes mostrou um stroma de tecido 
conjnnctivo bastante espesso, pouco vasculari-
sado. apresentando, a pequenos espaços, nódu
los de cellulas ovalares volumosas com gran
des núcleos nucleolados. 

N'alguns pontos, porém, especialmente nos 
ulcerados, a infiltração leucocytaria era muito 
pronunciada, observando-se do lado do tecido 
conjnnctivo uma grande proliferação. 

Conclusão.— Epithelioma nodular diffuse 



CONCLUSÕES 

í.a—Do estudo precedente parece resultar 
que o epithelioma do penis é uma affecção da 
edade madura e da velhice, e que a existência 
d'uma phimosis desempenha um papel não 
duvidoso no seu desenvolvimento. 

2.a—A affecção começa as mais das vezes 
pelo sulco balanoprepucial, conservandose, 
com raras excepções, indolor ■ durante o seu 
desenvolvimento. 

3.a—A invasão secundaria da uretra é exce
pcional. Todavia, podem observarse perturba
ções urinarias bastante importantes, como con
sequência do obstáculo mechanico conduzido 
pelo neoplasma ao livre exercício da micção. 

4a—O prognostico apresenta, em virtude 
da marcha lenta d'affecçao e da possibilidade 
d'uma cura definitiva, menor gravidade que pa
ra os outros cancros tomados em bloco. 

5.a—O tratamento deve consistir na ampu
tação do órgão doente, com extirpação dos gan
glios inguinaes degenerados ou mesmo sim
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plesmente duvidosos. Esta amputação será to
tal ou parcial. 

6.a—-Devemos abster-nos de empregar o tra
tamento curativo, sempre que a extensão das 
lesões attinja os ganglios illiacos. 



PROPOSIÇÕES 

Anatomia.—A denominação de recto á parte terminal 
do intestino é errónea. 

Physiologia.—O rim não é um simples filtro. 
Pathologia geral.—A etiologia da suppuração nem sem

pre é microbiana. 
Anatomia pathologiea.—A histologia do tubérculo não 

é bastante para caractérisai- a tuberculose. 
Pathologia externa.—Os períodos das manifestações sy-

philiticas devem ser caracterisados pela morphologia das 
lesões, e não pela ordem de sequencia da sua apparição. 

Materia medica.—O bisturi é a medicação mais vanta
josa em casos d'epithelioma do penis. 

Medicina operatória.—Na amputação do penis devemos 
seccionar a uretra n'um plano anterior ao dos corpos ca
vernosos. 

Hygiene.—Keprovo a alimentação solida precoce. 
Pathologia interna.—Nem todas as diarrheas verdes são 

produzidas por bacillos chromogeneos. 
Obstétrica.—Condemno a applicação do forceps ao ni-

vel do estreito superior. 
Medieina legal.—A presença de corpos extranhos nos 

bronchios ou alvéolos pulmonares, é uma prova evidente 
da asphyxia por submersão. 

"Visto, Pôde imprimir-se, 
O P R E S I D E N T E , O DIRECTOR, 

Azevedo Mata. Moraes Caldas. 
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