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INTRODUCÇÃO 

Eu não venho aqui dizer o motivo porque es
colhi este assumpto ; um assumpto escolhe-se por 
este ou por aquelle motivo, visto que é forçoso es-
colhel-o antes de escrever a cupula do edifício cli
nico—a these—afim de podermos legalmente exer
cer a profissão medica. Se fosse necessária a con
fissão do motivo ou motivos que impenderam so
bre a minha vontade e me determinaram a escre
ver sobre o presente assumpto, creio que havia de 
ver-me seriamente embaraçado. 

O mais sympathico e sem duvida o mais illus
tre dos portuguezes cegos congénitos, tendo sido 
accusado de plagiário d'um poeta inglez, a propó
sito d'um seu poema—A Noite do Castello, creio 
eu, disse: «Não me lembro de alguma vez ter ou
vido tal poema; não ha em mim reminiscência con
sciente de o ter ouvido, pelo menos. Haverá, po
rém, uma como que reminiscência inconsciente? 
Talvez.» 

A meu respeito também lembro eu se não ha-



26 

verá motivos que nos determinem, que nos levem 
indifferentemente, sem reacção. 

Admittida a hypothèse, está justificada a minha 
escolha. 

Não já posso dizer outro tanto com relação á 
repartição e disposição dos assumptos, no rr.eu tra
balho. N'esta parte pensei; e, pensando, dividi a 
minha these em duas partes. Na primeira, occu-
po-me dos symptomas e diagnostico ; na segunda 
do tractameato. 

De cada uma d'estas partes fiz dois capítulos. 
Muita symetria, dirão; pois a mim parecem-me ape
nas divisões muito naturaes. 

No primeiro capitulo descrevo os symptomas, 
que poderemos chamar clinicos; no segundo, tracto 
dos signaes fornecidos pela percentagem da ureia 
excretada com a urina em 24 horas (methodo de 
Rommelaëre) e do acido chlorhydrico no sueco 
gástrico e aos quaes poderíamos chamar sympto
mas cûimioos. 

Na segunda parte, a divisão em dois capítulos, 
julgo-a ainda mais natural; — n'um capitulo o tra-
ctamento medico, n'outro o tractameato cirúrgico. 

Pleoaastica me parece a declaração de que o 
material não é meu, nem é novo. Com barro alheio, 
por não o ter de casa, orgaaisei um individuo; mas, 
como a minha these não é Adão e eu estou longe 
de ser um Deus, sahio-me a obra aleijada. Nem o 
defeito, porém, é da materia prima, nem tão pouco 
de falta de boa vontade no manipulador. Não é ar
tista quem quer. 

Que o illustrado jury tenha em coata quaata 
vontade me sobeja. 



PRIMEIRA PARTE 

CAPITULO I 

Sympiomas tirados do exame clinico 

Sob esta rubrica compreheademos—os comme-
morativos—ou anamnesticos—os symptomas func-
cionaes relativos á propria evolução da doença—e 
os signaes physicos—. 

A—Commemorativos 

Hereditariedade—Ha casos bem averiguados 
de, na mesma família, haver trez e mesmo quatro 
neoplasias cancerosas em curtos períodos. Factos 
d'estes encontram-se descriptos em vários aucto-
res. 

D'entre os que a sciencia registra, referirei, 
pela proeminência da pessoa Napoleão I, que mor
reu d'u m carcinoma de estômago, tendo-lhe mor
rido da mesma manifestação o pae e uma irmã. 

Não está, porém, bem assente o que é que, no 
cancro, se transmitte,—se a aptidão mórbida, se a 
propria doença. 
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A diathese é, porém, a que tem mais partidá
rios. Não se tracta, todavia, d'uma diathese cance
rosa, mas d'uma diathese neoplasica. N'este caso, 
não haveria mais do que um estado physiologico, 
apto para a génese e evolução de qualquer tumor. 

Com relação á transmissão da propria doença, 
referirei aqui sem mais commentarios a opinião de 
Luton, expressa no artigo estômago do Dicciona-
rio de Jaccoud : 

«E' pouco provável que uma degenerscencia, 
que não se manifesta, na maioria dos casos, senão 
50 ou 60 annos depois do nascimento, proceda de 
um principio mórbido original e communicado por 
pães que, no momento da fecundação, a possuem 
apenas em potencia». 

Lebert admitte, comtudo, a hereditariedade, 
mas apenas excepcionalmente. Não me parece ra
zoável tal opinião, porque, ou ha factos para ba
sear a affirmativa e então a hereditariedade é ao 
menos possível e até provável na maioria dos ca
sos, ou não os ha e a affirmativa carece absoluta
mente de importância. Seja como for; o que é cer
to é que toda a pathogenia do cancro repousa ain
da sobre hypotheses e, emquanto esta não for bem 
conhecida, parece-me poder affirmar que a forma 
hereditaria não poderá ser especificada. 

Verneuil e Hardy pensam que o cancro é uma 
manifestação da diathese arthritica, mas nos escro-
phulosos ha muitos casos de cancro e ha até au-
ctores que crêem que a phtysica pulmonar predis
põe para elle. 
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Idade—E' depois dos quarenta annos que o 
cancro apparece mais frequentemente; e alguns 
auctores querem que o máximo de frequência seja 
entre os 6o e os 70 annos. Auctores de reconhe
cida probidade e competência citam, não obstante, 
casos de cancro, não só em individuos de menos de 
30 annos, mas até congenitaes. 

Wilkinson descreve um caso de cancro de estô
mago congenital; Widerhofer conta-nos um caso 
igual. 

Cullingworth, autopsiando uma creança de cinco 
semanas, encontrou-lhe um cancro de estômago. 

Sheffer descreveu ainda recentemente, diz Ei-
chorst, (r) um caso de cancro, em um rapaz de 14 
annos. 

Mikulicz—fez uma pylorectomia (2) n'uma mu
lher de 25 annos, tirando-lhe um cancro colloide. 

Molitor (3) em outra pylorectomia faz a abla
ção d'um carcinoma a uma mulher de 28 annos. E 
muitos mais casos poderia citar de cancro, dos 20 
annos até aos quarenta. 

Vè-se, pois, que o cancro é de qualquer idade, 
se bem que mais frequente no declinar da existên
cia. Ainda mesmo ha quem não admitta esta ulti
ma conclusão. Assim Marc Mathieu (4) opina a fa
vor de egual frequência, em qualquer período da 
vida, dizendo que o cancro, antes dos trinta annos, 

(1) H. Eichorst—Traité de path. int. et de clinique. 
(?) Wiener med. Woch, n.° 4i, 1883. 
(3) Congresso de Berlim, 1883. Com. de Gutsch. 
(4) Marc Mathieu, These de Paris. 
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reveste uma symptomatology e physionomia parti
culares, o que lhe impossibilita o diagnostico. 

A opinião mais geralmente seguida e que á mi
nha pouca experiência se affigura mais clinica, é a 
de que o cancro, comquanto de todas as idades, 
começa a ser mais frequente aos quarenta annos e 
d'ahi para cima. Dos quarenta até aos trinta a sua 
frequência decresce; e dos trinta para baixo é ex
cepção. No que, porém, todos estão de accordo é 
em que, antes dos trinta annos, o cancro evolucio
na com uma admirável rapidez. 

Sexo —A este respeito são contradictorias as 
opiniões e caprichosas as estatísticas. Isto resulta, 
segundo Brinton, (r) de n'uns hospitaes serem re
cebidos mais indivíduos d'um sexo do que d'outro; 
mas este mesmo auctor acrescenta, baseado na sua 
estatística (em 784 casos, 440 em homens e 344 em 
mulheres), que os homens são mais expostos que 
as mulheres a esta enfermidade ou seja, do homem 
para a mulher, uma relação de -| 

As estatísticas de Dittrich e Willigk dão exa
ctamente a relação inversa. Marc d'Espine e Le-
bert são da opinião d'estes últimos. 

Nada se pôde concluir, eis o que me parece. 

... Sede—Brinton, (2) Gússenbauer, (3) Lebert,.(4) 
Hahn (5) e muitos outros pathologistas, que se 

(i) Traité des maladies de l'estomac, versão de Laségue. 
(2) Logar citado. 
(3) Arch, de Langenbeeck. 
(4)D. Arch. f. Win. Med., 1877. 
(5) H. Eichorst, logar cilado. 
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teem occupado do assumpto apresentam estatísti
cas que, embora contradictorias com relação á fre
quência do cancro, em alguns pontos, deixam com-
tudo, na sua maioria, estabelecer que o maximode 
frequência é no pyloro, depois na pequena curva
tura ou no cardia—face anterior, face posterior 
grande curvatura, todo o estômago e pontos di
versos. Eis as estatísticas : 

Brin ton Gussenbauer Lebert Hatan 

Pyloro . . 219 542 34 6u 
P. curv. . — 65 7 27 
Cardia . • • • 36 58 5 40 
F. ant. . . 2 0 5 7 
F. post. . 37 3 7 
G. curv. . 13 2 8 
Todo Estom. . 126 1 2 1 
Diversos pontos . 

les . . 

42 — — 

Tot 

pontos . 

les . . 360 903 57 170 

Pretendeu-se erigir em lei que o cancro do es
tômago fere de preferencia os dois orifícios ventri
culares. Apenas, porém, das estatísticas apresen
tadas a de Hahn lhe é favorável, dando todas as 
demais, que apresentam números, algarismos su
periores para a pequena curvatura, depois do py
loro. 

Não deixarei de consignar, apenas a titulo de 
curiosidade a opinião de Rokitansky, segundo .0 
qual, o carcinoma do pyloro seria sempre limitado 
pelo anel pylorico. Uma infinidade de observações 
destroem esta opinião. 
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Constituição—A tal respeito já deixei consi
gnado, a propósito de hereditariedade a opinião 
dalguns auctores, segundo os quaes, o cancro se
ria uma manifestação do arthritismo, emquanto 
que outros julgam ser-lhe favorável o tempera
mento lymphatico. Nem uns nem outros, porém, 
parecem muito firmes nas suas opiniões sobre o 
assumpto. 

Climas—Ainda sobre este ponto ha as mais 
encontradas opiniões. Emquanto alguns querem 
que o clima não tenha influencia alguma sobre a 
frequência do cancro, outros como Griesinger, 
Heinemann, Autenrieth e Cloquet admittem, senão 
verdadeiras influencias, ao menos uns simulacros 
de endemias em certas regiões, motivadas pelo uso 
de certas substancias, principalmente dos feculen
tos e dos ácidos, os quaes produzindo a preversão 
das funcções digestivas, criam estados favoráveis 
a génese do cancro—taes como o gastrite, a dilata
ção, a ulcera, etc. 

Excitações psychicas—Accusam-se os desgos
tos e todas as impressões depressivas, como agen
tes favoráveis ao apparecimento das manifestações 
cancerosas. Parece, porém, que o que a tal res
peito se tem notado é meramente casual. 

Profissões—As partes do corpo mais expostas 
aos traumatismos serão, segundo Verneuil, mais ex
postas a esta enfermidade. 
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B—Symptomas funccionaes relativos á evolução da doença 

D o r - A dor, comquanto fácil de apreciar, é um 
symptoma que, só por si, tem pouco valor. Variá
vel na intensidade, na extensão, na duração e na 
sede; yanavel mesmo em relação á funcção estoma
cal, ella, em muitos casos dissimula em vez de re
velar. Como intensidade, pôde ir, desde um sim
ples peso de estômago, até á cardialgia; como ex
tensão, pôde circumscrever-se a um ponto, affectar 
todo o estômago e ir mesmo por irradiação affe
ctar os territórios nervosos visinhos; quanto á du
ração pôde ser continua ou intermittente; pelo que 
respe.ta á séde-póde referir-se ao epigastre, aos 
hypocondries, a um ou a outro, á parte media do 
sterno; e ainda relativamente á forma, pôde ser 
lancinante ou dilacerante, comquanto esta forma 
seja mais propria da ulcera. No que respeita á func-
çao, a dor pôde apparecer, desapparecer, a-gra-
var-se ou imttigar-se com a ingestão dos alímen-
tos. 

A dor epigastrica pode ser. motivada por mui
tas doenças, alem do cancro do estômago. As le
sões, mormente a ruptura do diaphragma, o em
physema pulmonar, certas obstrucções intestinaes 
per.card.te, a cholelithiase, a pleurisia, os abcessos 
hepáticos apresentam muitas vezes este symptoma 
referido ao epigastre. Mas nem a dor carcinoma' 
toza e sempre referida a este ponto, qualquer que" 
seja a sede da lezâo. 

Quasi todos os pathologistas estão de accordo 
para reconhecer, como etiologia da dor, a altera-

http://per.card.te
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ção mórbida das extremidades nervosas, ligada á 
propria doença; e fazem depender a sua intensida
de (i) da importância dos ramos nervosos interes
sados. Brinton reconhecia esta causa, á qual reu
nia e s t a - a distensão exaggerada dos vasos do es
tômago, a qual irritaria os nervos distribuídos nas 
suas paredes. 

Alem do exposto, a dor, como symptoma do 
cancro, pôde deixar de existir. 

Vomito—Nem sob um ponto de vista geral, 
nem referido á materia que arrasta, nem ainda com 
relação a pathogenia, se pôde confiar muito no vo
mito, como symptoma do cancro do estômago. 

Ó vomito pôde de facto ter origem em causas 
muito diversas das lesões ventriculares : pôde ser 
um phenomeno reflexo; pôde ser também o resul
tado de influencias psychicas, ás vezes insignifican
tes; ou pôde ainda ser provocado por ingestão de 
substancias, como o tártaro emético, a ipeca, ou o 
sulfato de zinco; ou ainda de injecção hypodermi-
ca d'outras, como a apomorphina. 

Se attendermos á substancia vomitada, pode
mos notar quatro espécies de vomito: mucoso, ali
mentar, sanguíneo e bllioso. Assim : 

Pôde a lesão estomacal ser acompanhada de ca-
tãrrho e o vomito ser produzido por indigestão;— 
pôde ser produzido por uma irritação dependente 
da lesão immediate mente; pôde ser produzido por 
sténose pylorlca; ou pôde sel-o por Inércia museu-

(1) Brinton—logar citado. 
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lar. No primeiro caso, o vomito não é constante 
nem total e é sempre alimentar; no segundo, pódê 
ser ahmentar, mucoso, sanguíneo ou bilioso pois 
que não depende das substancias e n'este caso ar
rastara as que encontrar no estômago. Esta forma 
é sempre total. 

O vomito por sténose pylorica, não é constan
te, sendo mesmo em muitos casos irregular mas 
nunca total. Quanto ao produzido por inércia mus. 
cular, esse tem apenas logar quando este órgão se 
acha repleto. E também o mais tardio de todos 

Succède em muitos casos que o vomito pára 
depois da primeira hematemese. Isto é então devi
do a desobstrucçâo do pyloro pela eliminação das 
matérias necrozadas. 

A hematemese, ou vomito de sangue é de to
das as variedades de vomito, a que mais tem cha
mado a attenção dos clínicos, a ponto de o terem 
e.to gosar, por algum tempo, as honras de signal 

certo Quer o sangue seja vivo, quer elle se apre
sente com o aspecto de pé de café, isto é, ne^ro e. 
em grumos, não podemos de forma alguma, só 
pek a p p a r e n c i a d'esté elemento, determinar-lhe a 
causa. Na origem todo elle é vivo; apenas depois 
de ter soffndo a acção do sueco gástrico apresenta 
expec to , q u e foi tido como particular e ' e a r a c t 

São quasi innumeras as causas das g-astrorrha 
gias. Produzem-nas: *astrorrha-

Po 7?,LdrÇaS UlCer°SaS dasPa^es do estorna-
go a cujo género pertence-o cancro, a ulcera re
donda, as erosões hemorrhages, a gastrite phle-
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gomonosa e ainda ulcerações tuberculosas das pa
redes do estômago. 

—Irritações traumáticas, chimicas e thermicas. 
—As doenças dos vasos do estômago. 
— A fluxão arterial excessiva da mucosa gás

trica. 
— Stases no domínio da veia -porta. 
—Influencias nervosas, talvez vaso-motor as. 
— Aneurismas e abcessos. 
— Doenças infecciosas. 
— Doenças do sangue. 
— Certos envenenamentos. 
Pois em todas estas variedades d'origem o san

gue pôde apresentar o aspecto da lia de café, para 
o que bastará soffrer por algum tempo a acção do 
sueco gástrico. 

A gastrorrhagia de origem cancerosa é, toda
via, mais frequente do que geralmente se pensa. 
Brinton (r) diz tel-a encontrado 42 % em relação 
ao vomito, mas não podemos aferir, por aqui, do 
seu grau de frequência, se attendermos a que, em 
muitos casos, o sangue segue a direcção normal 
das vias digestivas, constituindo um outro sympto-
ma — a melena —dejecções sanguinolentas, ás ve
zes tão leve que só pelos meios próprios de preci
são se pôde determinar (2). Quanto á gastrorrha
gia cancerosa, Brinton reconhece-lhe três causas 
—a congestão, a ulceração e a destruição dos 
grandes vasos exteriores ao estômago. 

(1) Logar citado. 
(2) Espectro-scopio e reacção de Teachmann. 
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Anorexia—Em maior ou menor grau, a ano
rexia existe em muitas affecções do estômago—na 
gastrite catharrhal, no período marastico das dila
tações, na melanose (i) e em alguns casos de ul
cera, se bem que muitas vezes aos doentes repu
gna a alimentação, pela dor que lhes provoca. 

Brinton, comtudo, confere á anorexia um gran
de valor: 

i.° quando é intensa. 
2.° quando é violenta e continua. 
3.0 quando é concomitante com a cachexia. 
Náo é a anorexia um phenomeno inseparável 

do cancro do estômago, ainda que bastante fre
quente. Para o auctor proximamente referido a sua 
frequência é de 85 %. 

Por si só, a cachexia é um symptoma muito va
go e mesmo muito variável, pois que pôde ir, des
de a simples falta de appetite, até á anorexia abso
luta. 

Em certas formas de cancro latente é, todavia, 
este o único signal, que pôde levar o clinico a pen
sar n'esta espécie mórbida. E' d'esté género o ca
so contado por Laségue na sua Introducção ma
gistral, á versão franceza de Riant, da não mesmo 
magistral obra de Brinton. 

Cachexia—Sob esta denominação comprehen-
dem os pathologistas uma synthèse de symptomas, 
taes como: pallidez d'um verde sujo, ou terroso ca
racterístico da pelle; seccura e perda de elasticidade 

(1) Clinica de Andral. 
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do mesmo órgão; diminuição do tecido adiposo; e 
d'uma serie de alterações intimas, como: atrophia, 
ou degenerescência gordurosa do musculo cardiaco; 
degenerescência gordurosa e amyloide dos rins ; 
alterações lymphoides da medulla dos ossos; throm
bose marastica; e, em alguns casos, tuberculose pul
monar concomitante. 

Todas estas manifestações, acompanhadas de 
uma consumpção profunda,—tal a reunião de phe-
nomenos que constituem a cachexia. 

O aspecto do doente na cachexia,—o resultado 
da inspecção, em summa—é que tem o maior va
lor, principalmente o estado da pelle e a emacia-
ção. A côr da pelle pôde ir, desde o pallido ane-
mico, ao amarello ictérico. E se os dois phenome-
nos,—emaciação rápida e aspecto característico da 
pelle, apparecem na idade electiva, isto é, dos qua
renta a tinos para cima, o seu valor é então muito 
grande. 

A côr ictérica, no cancro do estômago, não é, 
todavia, tão intensa como na cirrhose hypertrophi-
ca; nem as dejecções se apresentam com o aspecto 
branco-cretáceo e cheiro fétido característicos. 

A côr mais pronunciadamente ictérica reconhe
ce as mesmas causas geraes da cachexia: perturba
ções trophicas. em parte; em parte, o resultado de 
uma alimentação insufficiente e perdas sanguíneas, 
por hematemese ou melena. De facto o apparelho 
digestivo, pelo seu mau estado, fornecendo ao or
ganismo pouco e mau; o vomito cerceando a ração 
alimentar; a insomnia e a dôr obstando ao repou
so; as perdas continuas de sangue, por um lado;— 
e por outro o transporte, pelos lymphaticos, de 
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productos cancerosos, hão de produzir, nos appa-
relhos e órgãos a distancia, perturbações funccio-
naes que, compromettendo a assimilação, põem em 
risco a vida da cellula. 

Estado do intestino —Alguns auctores refe-
rem-se ao estado do intestino, mas para confessa
rem que pouco ou nada se pôde inferir d'elle, para 
o diagnostico do cancro do estômago. D'esté re
sulta—só diarrhea, só constipação ou constipação e 
diarrhea alternadas. Brinton crê que em alguns 
casos a constipação não é inhérente á propria doen
ça, senão filha de circumstancias accessorias. Elle 
attribue-a á diminuição dos movimentos peristalti-
cos do intestino, por motivo da retracção do estô
mago, do vomito e da dor. N'outros casos, po
rém, parece que a constipação depende da propria 
doença: não poderia ter logar a razão dada quan
do o cancro evolucionasse com constipação e sem 
vomito e sem dor. 

A constipação, se por si só vale pouco, reunida 
á anorexia e cachexia, deve produzir no clinico 
aprehensões acerca do incommodo, comquanto ain
da não bastem para pôr um diagnostico. 

A diarrhea—é um symptoma tardio e, segundo 
Brinton, resulta da ulceração do tumor, peio ef-
feito irritativo dos productos que se eliminam pe
los intestinos, não só pela sua acção propria, co
mo pela que lhe resulta da decomposição que sof-
frem. Diz mais este auctor que a diarrhea appare-
ce ordinariamente, quando as forças do doente são 
já gastas. 
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O Dr. Trippier (i) não concorda, n'este ponto 
com o medico inglez e affirma ter visto casos de 
cancro de estômago com diarrhea logo no princi
pio, ainda quando o doente se alimenta bem e tem 
boa apparencia. 

N'outras espécies mórbidas, com manifestação 
de cachexia, apparece também a diarrhea. Aconte
ce isso na anemia e na tuberculose. 

Febre — Em alguns casos de carcinoma esto
macal pôde apparecer um movimento febril. 

Como symptoma um tal facto tem tanto menos 
valor, quanto é certo que não offerece nada de 
particular. Crê-seque é motivado por algumas com
plicações, taes como ulceração, ou péritonite, ou 
ainda por enfraquecimento geral. 

S/mptomas physicos 

Dilatação—Muitos cancros do pyloro, produ
zindo a sténose d'esté orifício, arrastam a dilatação 
do ventrículo gástrico a ponto de, em algumas ob
servações, este órgão se apresentar descido abaixo 
do umbigo, onde a palpação vae revelar a existên
cia do neoplasma. 

Mas só a averiguação da dilatação não tem, no 
caso de que tracto, valor algum semeiotico. A di
latação pôde ser pois em consequência do cancro 
de estômago, como que um syndroma, mas é certo 
também que, como doença protopathica, pôde re-

(1) Lyon medical. 
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conhecer estados mórbidos do estômago múltiplos 
e pôde ser uma doença idiopathica uma em oito 
vezes, segundo Bouchard. 

Parece-me até que, sem forçar muito a nota, se 
poderá concluir, com as proprias palavras de Bou
chard, que a existência d'uma dilatação, só por si 
longe de auxiliar o diagnostico do cancro, pôde 
crear duvidas, porque: 

«Outre (i) l'insuffisance digestive, elle exerce 
um spoliation sur la matière digérée, qui se trouve 
reprise avant d'être absorbée pour être livrée à 
l'action des ferments parasitaires.» D'aqui a forma
ção e absorpção de productos tóxicos, cuja acção 
será a adynamia geral, por enfraquecimento ou 
preversão das funcções orgânicas, o que tem, co
mo vimos mais acima, o seu logar, no cancro da 
cavidade gástrica. 

Estado ganglionar—A turgescência e infiltra
ção ganglionar são factos muitas vezes observados 
e sempre tardios. São provas de infecção geral e 
podem servir para corroborar o diagnostico por 
outros symptomas. 

Os primeiros ganglios invadidos são os supra
claviculars, do lado esquerdo, estando a apparente 
singularidade da sympathia pelo lado esquerdo ex
plicada por se acharem, estes ganglios, na visi-
nhança do ponto em que o canal thoraxico se lança 
no systema venoso. Depois outros ganglios são in-

(1) Ch. Bouchard. Gaz. hebdom., maio de 84. 
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vadidos, os mesentericos, os retroperitoniaes e os 
iaguinaes. 

Tumor—A existência d'um tumor duro, irregu
lar, mamelonado, bem circumscripta e movei, tem 
um grande valor semeiotico, mas o valor que o 
zero tera na numeração — á direita d'um numero 
multiplica por dez. 

Não tem valor absoluto, porque pôde ser pro
duzido por qualquer das neoplasias que, alem do 
cancro, elegem para residência as paredes do estô
mago; pôde pertencer a órgãos visinhos, ou ser si
mulado por órgãos deslocados. Dos primeiros teem 
sido notados : polypos, myosarcomas, kystos, papil
lomas, myoma, adenoma, lipoma e lymphangeoma; 
estão no segundo caso as neoplasias do lóbulo di
reito do figado, do pancreas, do colon e do epiploon; 
o rim ou baço deslocados, estão no terceiro caso. 

Mas ainda, suppondo que o emmagrecimento, 
a dor, a perda de appetite e mesmo a cachexia se 
lhe associam, pôde o clinico affirmar sempre e com 
certeza a existência do cancro, com designação da 
sede? Por certo que probabilidades muito grandes 
ha a favor do cancro do estômago, mas não se 
pôde proclamar a certeza absoluta. Justifiquemos. 

«No mez de julho de 1889, diz A. Guinard (1), 
M. Quenu é consultado por uma dama austríaca, 
de 50 annos de idade ; esta senhora queixa-se de 
perturbações digestivas, que duram ha vários me-
zes; tem vómitos frequentes, mas não hematemeses; 

(1) Traitement chirurgical du cancer de l'estomac. 
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o emmagrecimeato é considerável. Ao exame Que-
nu encontra na região epigastrica, um tumor, si
tuado á esquerda da linha mediana; o tumor é duro 
e movei. 

Billroth, consultado, faz o diagnostico de um 
cancro de estômago, propondo ao mesmo tempo a 
resecção. 

Quenu faz o mesmo diagnostico, mas repelle a 
intervenção cirúrgica, em rasão do estado cache-
tico da doente e da sua repugnância em ser ope
rada. Torna mais tarde a ver a doente, em con
sulta com Duguet, que, fundando se principalmente 
em que a despreoccupação e alegria são conserva
das, em que á doente não repugnam as carnes e 
na sua exploração manual, pôz o diagnostico de 
rim kystico deslocado; prescreveu-se um tracta-
mento medico e, três mezes depois, Quenu podia 
notar uma melhora notável no estado geral. 

A. Barker (i) ficou embaraçado em presença de 
um tumor, pela difficuldade do diagnostico, entre 
um cancro movei do pyloro e um rim ectopico. 

Um americano apresenta-se a Billroth (2) para 
ser operado, n'um estado verdadeiramente esque
lético. E' portador d'um tumor do pyloro ha três 
mezes. Como insistisse para ser operado, Billroth 
fez-lhe, «por commiseração;> a gastro-enterostomia 
pelo processo de von Hacker. O doente sobrevi
veu e, dois mezes depois, tinha augmentado oito 
kilos. O que é, porém, mais notável é que, ao fim 

(1) Brit. med. Journ.—1883. 
(% Sociedade dos medicos de Vienna, sessão de 30 de outubro 

de 1890. 
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d'esté tempo, deixou de se perceber o tumor, que, 
todavia, no momento da operação, era do tamanho 
d'um punho. Billroth conclue : «Este tumor, attenta 
a sua duração, não era evidentemente um cancro». 
E, pergunto eu, o que seria attendendo á sua des-
apparição? 

Czerny (i) fazia uma laparotomia para extirpar 
um tumor do pyloro. Introduzindo a mão encon
trou o estômago intacto e o fígado invadido por 
um cancro. 

Sydney Jones (2) tractando de operar um doente 
do Dr. Bristowe, vacilla no diagnostico entre um 
cancro do pyloro, um aneurisma, ou uma affecção 
da vesicula biliar. 

No primeiro caso,—perturbações digestivas,. 
vomito sem hematemese, emmagrecimento consi
derável e um tumor no epigastre illudiram Quenu 
e Billroth. 

No segundo a possibilidade d'um rim deslocado 
deixa o clinico hesitante. 

No terceiro, uma neoplasia (?) do tamanho de 
um punho puzera o portador esquelético. Faz-se-
lhe uma operação palliativa, cura-se o doente e a 
neoplasia desapparece. 

No quarto, é Czerny enganado por um cancro 
do fígado que o cirurgião allemão julgava ser do 
pyloro. 

No quinto, o caso é ainda mais complexo : S 
Jones hesita entre um cancro do pyloro, um aneu
risma e uma affecção da vesicula biliar. 

(1) Maurer—Arch. f. Klin. Chir—1884. 
(2) The Lancet—1882. 
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O facto de, em muitos casos, poder suppor-se 
um aneurisma, vem das suas relações com o tron
co celiaco. Pôde não só ser pulsátil o tumor, senão 
apresentar mesmo um ruido de sopro, quando re
pousa sobre as três artérias, que sahem d'aquelle 
tronco arterial, a que dão o nome de tripé celia
co (i). 

independente das considerações feitas e casos 
considerados, ainda o doente pôde ser victima do 
carcinoma, sem que o tumor se revelle por nenhum 
dos meios physicos, mas principalmente pela cons
tatação do tumor; e isto pôde depender da sua for
ma ou da sua sede. Quanto á primeira pôde reves
tir o caracter degenerativo diffuso ; pelo que res
peita á segunda, pôde existir no cardia ou na pa
rede posterior e furtar-se á acção dos nossos sen
tidos. 

Concluo, pois, como comecei, por dizer que a 
descoberta do tumor, com quanto muito impor
tante, não exclue a possibilidade de erro, porque : 

Pôde pertencer a órgãos visinhos 
Pôde ser uma espécie différente 
E pôde ser um órgão deslocado. 
E da sua ausência não podemos concluir pela 

negativa de cancro de estômago, porque: 
Pôde não ser saliente nem circumscrito 
Pôde existir em pontos não accessiveis. 

Acite—Edema—Os auctores allemães mencio
nam o edema malleolar como podendo ter algum 

(1) Tilhux—Traité de ChirOrg. clin. 
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valor. Parece-me, comtudo, que são symptomas 
muito tardios o que lhes diminue o valor, já de si 
pequeno para diagnosticar por elles um cancro de 
estômago. 

Pelo que respeita ás causas, uns querem que 
sejam obstáculos á circulação da veia porta, outros 
uma alteração do sangue. 

Flegmatia alba dolens—Este symptoma, a que 
Trousseau ligava tanta importância e com o con
curso do qual elle diagnosticou em si mesmo o car
cinoma de estômago, que o victimou, não tem mais 
valor que os antecedentes. 

Para Trousseau (i) toda a difficuldade de dia
gnostico desapparece perante o apparecimento, em 
alguns dos membros, do edema branco doloroso, 
como traduziu Dieulafoy ; mas, se attendermos á 
pathogenia da flegmatia, concluiremos que todos 
os estados discrasicos, que levam á cachexia, pre
dispõe para as thromboses venosas, chamadas por 
Vogel inopexicas. Ora, segundo Dujardin Beau-
metz, todas as perturbações de nutrição, qualquer 
que seja a sua origem, podem desenvolver um es
tado inopexico do sangue, favorável á producção 
espontânea de coalhos. E por isso as gastrites 
chronicas que se acompanham de dilatação do es
tômago, podem, tanto como o cancro, produzir a 
flegmatia alba dolens. 

A investigação microscópica de parcellas do tu
mor nas matérias vomitadas e nas dejecções provo-

(1) Cliniques de Trousseau. 
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cadas, parece já ter sido tentada ; e, se se tornasse 
uma conquista definitiva da sciencia, valeria por si 
só todos os outros symptomas, ou valeria mais que 
todos elles, porque daria a evidencia. Não seria 
também impeccavel, por ser tardio, mas seria pa-
thognomonico, se não de cancro de estômago, ao 
menos de cancro no trajecto das matérias vomita
das, ou das matérias fecaes. 

Infelizmente, se o facto é julgado possível, não 
é ainda de experiência. 

«Eu devo declarar, diz H. Eichorst (i), por mi
nha parte, que, até hoje, nada observei de simi-
lhante (descobrir as parcellas do tumor), comquanto 
tenha prestado uma attenção particular a esta in
vestigação, nos casos que eu tenho observado e 
tractado durante um certo tempo.» 

Gastroscopia — A gastroscopia pelo espelho 
tem merecido da parte de Miculicz uma attenção 
muito especial. Este operador encarece muito este 
processo de exploração do estômago. 

Para tirar algum proveito do exame d'um es
tômago doente, é preciso ter estudado ao gastros-
copiogrande numero de estômagos sãos e conhecer 
perfeitamente o estado da mucosa normal. 

No homem são, o pyloro apresenta-se sob a 
forma de fenda linear. Muitas vezes, porém, os lá
bios d'esta fenda são um pouco desviados, de modo 
que deixam ver uma abertura oval, ou mesmo ar" 
redondada. Os bordos d'esta fenda, ou abertura 

(1) Logar citado. 
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são cobertos por uma mucosa enrugada e rosada. 
E' importante conhecer bem as rugas da mu

cosa, porque no estômago são mudam a meudo de 
logar e de forma, por causa da forte musculatura 
submucosa. Resulta d'aqui que o aspecto da região 
pylorica, vista ao gastroscopio, varia dum instante 
para o outro, não só pelas contracções musculares, 
mas ainda pelos movimentos vermiculares. 

No caso de cancro do pyloro não ha movimen
tos musculares n'esta região apresentando, por is
so, um aspecto différente. A região parece lisa e 
uniformemente unida; as pregas mucosas não exis
tem e a mucosa não apresenta a sua cor normal. 
E' pallida e como que anemiada ou então escura e 
como cyanosada. 

Parece-me que este methodo de exploração não 
poderá generahsar-se muito, porque nada garante 
que as interessantes mudanças na forma e no as
pecto da mucosa serão fixas e se serão peculiares 
ao cancro. E' mais talvez um methodo com cujo 
concurso se chegará melhor ao diagnostico. 



CAPITULO II 

Signaes fornecidos pela percentagem da urêa na urina 
e pela analyse do sueco gástrico 

(Methodos de Bommeliiere e Leabe) 

Em algumas doenças renaes; em certas lesões 
dos centros nervosos; em algumas formas de doen
ças do fígado, etc. a clinica tem-se soccorrido da 
chimica para estabelecer o seu diagnostico. 

Levado por esta consideração ou pelo que expõe 
no seu trabalho, o professor belga Rommelaère (i) 
]embrou-se de descobrir um meio de diagnostico 
dos tumores malignos pela investigação da quanti
dade de urêa existente na urina, excretada nas 24 
horas. 

Para Rommelaère a hypo-azoturia é manifesta
ção d'um desvio nutritivo de todo o organismo; e 
é d'esté desvio que depende a malignidade d'úm 
tumor. Ora uma tal hypothèse, para lhe não cha
mar lei, começaria por nos obrigar a tomar a ex
pressão diatheae sobre o ponto de vista pathologico. 

(1) Du diagnostic du cancer. 
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A diathese seria, pois, um estado mórbido. Visto 
que não será fácil estabelecer qual seja clinicamente 
o individuo physiologico typo, iríamos até á con
clusão de que cada um individuo era um doente. 

Resumirei a theoria em que Rommelaëre baseia 
o seu methodo. 

Diz elle (i) que a anatomia pathologica, tendo 
só em vista a cellulae despresando o meio em que 
ella se nutre e transforma, é incapaz de definir o 
cancro. Pois é n'este meio, terreno de evolução, 
dos tumores, que é preciso procurar a explicação 
da sua benignidade ou malignidade. 

Quando a nutricção do organismo for viciada, 
o tumor será maligno, qualquer que seja o tecido 
em que appareça. 

Certos estados cellulares são transmissíveis em 
toda a serie descendente; e, por isso, se criam es
tados particulares chamados diatheses, expressão 
de alto valor clinico, mas sem sentido, sob o ponto 
de vista anatomo-pathologico. Esta diathese corres
ponde a uma lesão bem definida, localisada na lym-
pha. 

Como se produz tal lesão? A lympha é o vehi-
culo que traz primeiramente aos lymphaticos, de
pois ás veias, os productos da secreção cellular. Se 
a nutrição cellular é defeituosa, o sangue tira parte 
dos seus elementos d'uma fonte viciada: d'esta sor
te a sua composição altera-se. O organismo soffre 
então a acção d'iim estimulo impróprio á sua func-
çao, estimulo que lhe é levado pelo sangue, haven-

(1) Logar citado. 
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do ao mesmo tempo retensão de principios, que, 
physiologicamente, lá se não encontram. Estes ele
mentos novos, actuando d'um modo novo, dão origem 
a productos novos também. E assim, este trabalho 
consome a actividade da economia. As cellulas, que 
entram na constituição dos productos mórbidos, 
affastam-se mais e mais do typo physiologico, dan
do pela sua parte origem a productos cada vez 
mais imperfeitos, que entretém e mesmo aggravam 
o desvio nutritivo. E' a este estado que poderemos 
chamar circulo vicioso do organismo. Logo como 
consequência pratica: E' preciso estudar os pro
ductos da nutrição intima na lympha. Como isso 
é impraticável, faz-se-ha a analyse das excreções. 
E d'aqui para o tumor: 

«Quando se duvidar da natureza cancerosa d'um 
neoplasma, dever-se-ha investigar a quantidade 
d'urëa, existente na urina excretada nas 24 horas. 
Se em analyses, repetidas durante muitos dias, se 
encontrarem quantidades de urêa superiores a 12 
grammas, para cada período de 24 horas, quasi se 
poderá excluir a ideia de cancro, como causa da 
lesão. 

O próprio auctor é o primeiro a reconhecer 
lealmente que o seu methodo não dá resultados 
infalliveis, por isso que, em casos de tuberculose, 
de nephrite parenchimatosa, em casos de inappeten-
cia ou de demorada abstenção d'alimentos a per
centagem da urêa, no tempo marcado, é também 
inferior a 12 grammas. Não obstante julga este 
symptoma importante. 

Não tendo factos de experiência, por duas ra-
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z5es—falta de meio adequado e falta de tempo — 
eacosto-me á opinião auctorisada de Beaumetz. 

Depois de dizer que, tendo posto em pratica o 
methodo de Roinmelaëre, os factos deram razão 
ao sábio belga contrapõe : que também n'um caso 
de kisto hydatico do fígado, de paredes muito es
pessas e em que se encontravam todos os sym-
ptomas d'um cancro d'aquella viscera, a porção de 
ureia, excretada nas 24 horas, não excedera cinco 
grammas ; e conclue : 

«Je crois donc que la méthode, tout en nous 
fournissant quelquefois de précieux renseigne
ments, ne peut nous donner des indications défini
tives, car come l'a bien montré notre collègue A. 
Robin, le chifre d'urée peut varier chez un cancé
reux, selon la période de la maladie où on l'exa
mine. 

Aux périodes de début, où le diagnostic est 
souvent le plus difficile, si l'alimentation se fait 
encore bien, le chifre de l'urée peut être relative
ment considérable, tandis qu'aux périodes cacheti-
ques, il est extrêmement faible. Usez donc du pro
cédé, mais ne lui attribuer pas une valeur indiscu
table». A. Robin, a quem Dujardin-Beaumetz se 
refere, sustenta que a percentagem da ureia de
pende da maior ou menor actividade nutritiva. 
Assim quando ella diminue, por uma causa qual
quer, diminue também a ureia. E nega valor ao 
methodo. 

Vejamos, porém, se theoricamente a lei de 
physiologia pathologia, ennunciada pelo professor 
Rommelaëre, resiste á analyse. 
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«A hypo-azoturia depende d'um desvio nutritivo 
de todo o organismo.* 

Ora a hypo-azoturia pôde effectivamente de
pender d'um desvio nutritivo de todo o organismo, 
mas não em todos os casos. A nephrite parenchi-
matosa pôde não ser dependente d'um estado ge
ral e, todavia, produzir a hypo-azoturia. Também 
não sei que haja desvio nutritivo, na genuina ac-
cepção da palavra, quando circumstancias extra-
pathologicas forçam um individuo a jejum. Aqui o 
que pôde haver é falta dos elementos nutritivos, 
falta de estimulo, mas não estimulo novo, que é, 
segundo as vistas de Rommelaëre, o agente do 
desvio nutritivo. Pois apesar d'esté se não dar, 
conforme as vistas do auctor da lei, a percentagem 
da ureia diminue consideravelmente. 

«é d'esté desvio (desvio nutritivo) que de
pende a malignidade do tumor.» 

O desvio nutritivo constitue um estado, patho-
logico; uma diathese é um estado physiologico ; 
mas segundo a opinião de Rommelaëre a diathese 
será uma doença geral de que, no caso sujeito, o 
cancro é uma manifestação local. Voltamos assim 
a antigas opiniões. 

As consequências que d'aqui decorrem para a 
cirurgia clinica dos tumores, são graves, mas os 
protestos de tantas curas operatórias, produzidas 
pela ablação do tumor, serão mais eloquentes do 
que tudo o mais que se possa dizer; portanto a lei 
é falsa. 

Por outro lado, parece poder deduzir-se que a 
diminuição da percentagem da ureia no organismo 
é o agente etiológico dos tumores malignos. Quan-
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tos tumores malignos se manifestaram em Tanher, 
em Succi e tantos outros jejuadores? 

Exame do sueco gástrico—Foi Bird, medico 
inglez, quem primeiro se lembrou de analysar o 
sueco gástrico, em um caso do cancro do pyloro e 
d'isso deu noticia (i). 

Este modo de observação, ou tinha escapado 
ao espirito investigador e esclarecido do seu com
patriota Briton, ou então o erudito professor lhe 
não tinha achado valor semeio.tico. 

Desde esta época até 1880, não se fallou mais 
em tal assumpto. N'este anno Von den Velden (2) 
e Edinger (3) occuparam-se d'este assumpto, que 
em 1883 é tractado magistralmente por outro alle-
mão, Leube (4). Data d'esta epocha a importância 
semeiotica de que gosa em Allemanha a hypo e 
anachlorlydria, no diagnostico do cancro do. estô
mago. 

Desde muito que os physiologistas tinham pro
curado determinar a composição do sueco gástrico, 
servindo-se para isso de diversos meios de capta
ção. 

Réaumur e Spallanzani, ahi pelos meiados do 
século passado, fizeram ensaios analyticos ao sueco 
gástrico das aves, servindo-se para a colheita, de 
fragmentos de esponja, presos a fios. Faziam com 
que as aves engulissem esses fragmentos e pouco 

(1) Medical Gazette, 1842. 
(2) D., Arch. f. Klin. med. 
(3) Berl. Klin, Woschensch. 
(4) D. Arch. f. Klin. med. 
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depois, exercendo tracção no fio, retiravam a es
ponja do ventrículo. O sueco era obtido por ex
pressão. No mesmo século Montégre, medico ge-
novez, que possuia a extraordinária faculdade de 
vomitar, por um simples acto da vontade, analy-
sava o vomito próprio. 

Beaumont (i), medico americano aproveita para 
o mesmo fim a fistula gástrica, que a um caçador 
canadeano havia resultado d'um tiro. Schmidt, 
Kretschy, Uffelmann, Ch. Richet e Herzen apro
veitam para o mesmo fim, fistulas gástricas, devi
das a accidentes diversos; e emfim Blondlot (2) 
produz a fistula no cão, para obter o sueco gás
trico. 

Para as necessidades da clinica, conhecem-se 
hoje três processos para a captação do sueco gás
trico, o da esponja, o da lavagem do estômago e o 
do explorador estomacal. 

O primeiro, é d'uma extrema simplicidade : — 
uma pequena esponja, preza por um fio de seda e 
envolvida em gomma para lhe reduzir o volume. 

E muito usado, apesar de ter inconvenientes, 
taes como a acção do fio na pharyngé, despertan
do reflexos e a pequena colheita de sueco assim 
obtida. 

No processo por meio da lavagem, introduz-se 
no estômago vasio de alimentos um litro de agua 
a o.°, deixa-se ali permanecer durante alguns mi
nutos e extrahe-se. E' sobre este liquido que se faz 
a analyse. 

(1) Exper. and observ. on the gastric juice. 
(2) Traite anal, de la degestion. 
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O explorador gástrico é um apparelho construi-
do por Galante. E' de simples manejo ; vou dar 
d'elle uma ligeira descripção. Uma sonda esopha-
gica de caoutchouc fino, munida, no topo externo, 
de uma travessa metallica. Esta sonda, em tudo 
similhante á parte estomacal do tubo Debove, tem 
meio metro de comprimento, por o,"'oi2 de diâme
tro exterior. Uma pequena ampolha de vidro, ten
do nos dois topos collo alongado e orifícios, d'on
de partem dois outros tubos de borracha, de diâ
metro inferior ao do tubo da sonda. Ao collo da 
extremidade externa da ampolha, prendem-se dois 
cordões de seda, que acompanham o tubo fino até 
á travessa metallica e servem para introduzir a am
polha dentro do tubo e para a retirar depois da 
operação. Dos tubos que partem da ampolha, o in
ferior deve exceder em comprimento a sonda de 
o,m02; o superior longo pôde exceder, a partir da 
travessa metallica, a sonda ezophagica de o,m3o 
a o,m4o. Os cordões de seda enrolam se e pren
dem-se á travessa metallica. 

Quanto ao manual operatório, é muito simples. 
Introduz-se no estômago o tubo Debove. Uma pêra 
de borracha, que também faz parte do apparelho, 
é comprimida, em seguida adaptada ao tubo ex
terno, em communicaçao com a ampolha e allivia-
se a compressão. Exerce-se d'esté modo uma ligeira 
aspiração, que faz entrar na ampolha algum liquido 
que possa existir no estômago. 

Retira-se o apparelho, desatam-se os cordões 
de seda e tomando-se o tubo Debove pela extre
midade opposta, exerce-se uma tracção leve, mas 
continua, nos cordões, até á extracção da ampolha, 
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que serve de recipiente ao sueco gástrico. Diz Beau-
metz que, no caso d'esté existir no estômago,, se 
obteem assim proporções consideráveis de sueco 
gástrico. 

E' no momento d4 digestão, como está physio-
logicamente provado, que o sueco gástrico é se
gregado, opinando alguns physiologistas que os 
alimentos azotados são p seu estimulo. 

Não deve, porém, esta secreção vir inquinada 
de qualquer substancia, que possa falsear a ana
lyse ; e tanta cautella deve de haver, que aconse
lham uma lavagem de estômago, antes de proce
der á captação. Não é, pois, de modo algum apro
veitável o período digestivo para isso. Fora da 
acção digestiva, não ha no estômago mais que 
mucu; e d'aqui a necessidade de descobrir estimu
lantes da secreção gástrica, que não prejudicassem 
a analyse. Ha realmente esses excitantes, que são 
de três espécies ; chimicos, thermicos e mechanicos. 

Excitantes chimicos—.Este processo de excitação 
gástrica consiste na ingestão de substancias, prin
cipalmente bases alcalinas ou saes, como por exem
plo o bicarbonato de soda ; mas, se por este meio 
se obtém sueco gástrico, os agentes empregados 
podem tirar precisão á analyse. 

Excitantes mechanicos—-São agentes materiaes, 
que actuam, por irritação, sobre a mucosa gástri
ca; o bico d'uma sonda, por exemplo, é um exci
tante mechanico. Este meio é, todavia, incerto. 

Os excitantes thermicos são realmente os que 
offerecem mais vantagens, qner sob o ponto de vis
ta de pureza do sueco gástrico, quer sob o da quan-
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tidade d'esté producto. O agente empregado é a 
agua gelada. 

Introduzem-se no estômago, previamente lava
do, ioo centímetros cúbicos de agua gelada e espe-
ra-se alguns minutos, 9 ou 10; fazem-se penetrar 110 
estômago mais 300 centímetros cúbicos, ao fim d'es
té tempo e, em seguida, baixa-se o funil para a ex
tracção do liquido, contido no ventrículo gástrico. 
E' sobre este liquido que recae a analyse. 

Analyse—Dou como ponto assente que o acido 
livre do estômago, aquelle que prepara o meio á 
acção da pepsina sobre os alimentos azotados, é o 
acido chlorbydrico. 

A questão largamente debatida por physiologis-
tas distinctes, realmente nada lucraria por um lado 
e por outro os ácidos láctico e hypurico e o phos-
phato acido de cal poucos partidários contam hoje. 

Posto que é o acido chlorhydrico, e, provado 
que o não era, inutil de todo me seria escrever es
ta parte do II capitulo, vou occupar-me dos meios 
de investigação d'esté hydracido no sueco gástrico, 
reservando para o fim do capitulo a parte que diz 
respeito á potencia digestiva do sueco gástrico, vis
to como Leube, (1) faz incidir as suas investigações 
sobre dois pontos:—percentagem do acido chlorhy
drico no sueco gástrico, e força digestiva respectiva. 

Percentagem do acido chlorhydrico existente no 
sueco gástrico. 

Sob este ponto de vista, dois casos se podem 

(1) Logar citado. 
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dar: ausência.completa do acido chlorhydrico, ana' 
chlorhydria; ou abaixamento simplesmente da per
centagem hypo-cUorhydría. 

No primeiro caso a investigação é simples; os 
reagentes por mudança de coloração revelam, por 
falta de mudança de cor, a não existência do acido 
chlorhydrico. 

No segundo, porém, a analyse torna-se difficil 
porque tem de ser quantitativa. 

Os reagentes de Schmidt tem muito valor, phy-
siologicamente considerados. A reacção é d'uma 
precisão absoluta, mas infelizmente, muito compli
cada para casos clínicos. Para o caso de Irypo-
chlorhydria seria ella preferivel a qualquer outra, 
sem a sua complexidade. Vejamos como operou 
Schmidt : 

Tomou ioo grammas de sueco gástrico puro e 
recente, acidulou-o fortemente pelo acido nítrico 
puro ; e. em seguida, precipitou todo o chloro, 
quer dos chloretos, quer do acido livre, no estado 
de chloreto de prata, desembaraçando o precipitado 
de matérias orgânicas. O licor era filtrado, preci
pitado o excesso de prata, por acido chlorhydrico; 
em seguida, evaporado e o resíduo incinerado. No 
precipitado de chloreto de prata doseava o chloro; 
no resíduo incinerado, as bases. O excesso de 
chloro, sobre o preciso para neutralisar estas ba
ses, corresponde ao acido chlorhydrico livre. Ora, 
o excesso encontrado oscilla entre as quantidades 
precisas para produzir acido chlorhydrico corres
pondente a i ou 1,5 °/o0-

Se, pois, na analyse, para a determinação do 
cancro apparece uma percentagem inferior a 0,7%», 
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podem estabelecer-se presumpções a favor do can
cro—e temos a hypo-chlorhydria, se desapparece 
de todo, maiores devem ser as presumpções e te
mos—a anachlorhydria. 

De que depende este abaixamento, na percen
tagem do acido livre, ou o seu desapparacimento? 

Riegel pretende ter experimentalmente demons
trado, que o tecido canceroso possue a proprieda
de de fazer desapparecer rapidamente os ácidos li
vres, que se encontram em contacto com elle; e 
Koster suppõe, que, o tecido canceroso deve esta 
propriedade aos albuminatos, mas que a neutrali-
sação só tem Jogar no caso de ulceração. 

Isto posto voltemos aos reagentes. Tractarei só 
do violete de methyla e da tropeolina, que são o que 
chamarei reagentes clínicos. 

A reacção pelo primeiro dos reagentes, o vio
lete de methyla, corpo derivado do alcatrão da hu
lha, tem muito valor, por se nao dar em presença 
dos ácidos orgânicos e funda-se em que, do violete, 
este corpo passa, pela acção dos ácidos mineraes, 
á cor azul. 

Eis como se opera: 
Tomam-se dois tubos d'ensaio, com 50 centí

metros cúbicos cada um de agua distillada; em 
cada um d'estes tubos deixam-se cair duas gottas 
d'uma solução a 2% de violete de methyla. Depois 
em um dos tubos lança-se gotta a gotta o liquido 
resultante da lavagem, obtido como fica dicto e no 
outro o mesmo numero de gottas de agua distilla
da. Uma escalla chromatica previamente preparada 
servirá para determinar muito aproximadamente 
a percentagem de acido chlorhydrico no caso de 
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hypo-chlorhydria ; no caso de anachlorhydria o li
cor conserva a côr violete. 

A tropeolina apparece no commercio em três 
espécies—tropeolina o, oo, ooo. A empregada no 
meu caso é a tropeolina oo. A sua reacção é tam
bém chromatica: de amarella, esta substancia pas
sa, sob a acção do acido chlorhydrico, a vermelho 
carmim. A reacção é simples. 

Tomam-se dois vidros de relógio, que se col-
locam sobre papel branco ; toma-se por outra par
te, em uma pipeta, um pouco de liquido retirado 
do estômago e previamente filtrado ; lança-se em 
um dos vidros; e no outro, que deve ser perfeita
mente egual ao primeiro, uma egual quantidade 
de agua. D'uma solução de tropeolina oo a i°/0, 
lançam-se tantas gottas n'uni como n'outro dos vi
dros. Immediatamente apparece, no que tem o li
quido estomacal, a côr vermelho carmim, se lá 
existe acido chlorhydrico. 

Pelo que diz respeito á determinação da força 
digestiva do sueco gástrico, sabese pelas expe
riências de Meissner sobre a fibrina, que ella de
penda da proporção do acido chlorhydrico da tem
peratura e da proporção de pepsina. Ora, o des-
apparecimento do acido chlorhydrico arrasta o da 
pepsina e aquelle é diminuído no cancro, podendo 
desapparecer em muitos casos, o que arrasta a di
minuição ou perda dos dois elementos chimicos da 
digestão. D'aqui demora na digestão e inappe-
tencia. 

Leube pretendeu dar a estas conclusões uma 
feição praccica, aproveitando-as no diagnostico do 



62 

cancro do estômago. Para elle, um estômago sâo, 
deve, dentro em sete horas, ter perfeitamente di
gerido um caldo, um pequeno pão de trigo e um 
beef. 

Em outras doenças do estômago se dá o re
tardamento da digestão, e o que a experiência 
clinica mostra, devia suppor-se pela experiência de 
Meissner. 

Tem-se procurado também pelo estado de ab-
sorpçâo do estômago diagnosticar o carcinoma. O 
corpo empregado é o iodeto de potássio cujo iodo? 
em estômagos normaes, apparece na saliva 10 a 
15 minutos depois da ingestão, emquanto que nos 
estômagos carcinomatoses, levará uma hora ou 
mais. 

Não tenho elementos para criticar este modo 
de investigação, d'uma applicação realmente fácil. 
Não o vejo todavia vulgarisado, o que me faz sup-
pôr que não será também infallivel. 

Diagnostico 

... «le diagnostic du cancer de l'estomac est un 
des problèmes les plus difficiles de la clinique» (1)... 

E, em muitos casos, impossivel, poderia o illus
tre clinico accrescentar. 

Não ha um só signal que, isolado, conduza ao 
diagnostico do cancro, senão a existência do tumor; 
mas este mesmo, se produz suspeitas aprehensões, 
só por si não pôde decidir, muito longe d'isso. 

(1) Dujardin Beaumetz—log. citado. 
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Ha casos mesmo em que o doente sofFre e ao 
clinico não fornece um só dos symptomas apontados. 
Um doente pode ir consultar um medico que, á 
simples vista, pela anasarca, lhe chama um brigh-
tico; se analysa as urinas e não encontra albumina, 
pode suppol-o um rheumatico; e, todavia, pode tra-
tar-se d'uni cancro de estômago. 

N'outros casos, porem, o diagnostico não é dif-
ficil pela congregação de symptomas. Attendendo, 
porem, ao prognostico, aqui a duvida é prudente. 
Sobre tudo me parece de bom conselho attender á 
evolução de cada symptoma e do seu conjuncto, 
antes de pôr um diagnostico diffinitivo, tal é a opi
nião de Niemeyer, tal a opinião Billroth. o-Não se 
pode diagnosticar um cancro do estômago senão 
quando se tem assistido á sua evolução. 



SEGUNDA P A R T E 

CAPITULO I 

Tractamento medico 

Sem preâmbulos : não ha tractamento medico 
curativo do cancro do estômago. É dizer que a 
therapeut.ca não tem aqui funcções a exercer de
veres a cumprir? Por forma alguma. As perturba
ções de toda a ordem a que este inexorável pade
cimento expõe as suas victimas, reclamam uma 
therapeutica tão activa, em muitos casos, como se 
de facto a sua cura fosse possível n'este campo 

Dar ao doente allivio a uma dor atroz para mi-
tigar-lh'a ou acalmar-lh'a-é, ninguém o contestará 
prolongar a vida ao doente; conseguir-lhe repou
so, depois de largas noutes de forte insomnia-é 
poupar-lhe forças para luctar com a doença e, por
tanto, prolongarlhe a existência; concorrer para 
lhe restituir ao estômago a perdida tolerância - é 
prolongar ao doente a existência; proporcionarão 
doente meios de se não enfraquecer por fortes e 
successes perdas de sangue, -é fortifical-o na lu-
cta e prolongar-lhe a existência. 

5 
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E para isto d'aiguns meios dispõe a therapeu-
tica. 

Dor—Para combater a dor têm sido prospostos 
o ópio, a morphina, o chloroformio e a cocaína. O 
ópio pôde ser ministrado sobre varias formas phar-
maceuticas: em pílulas, em xarope, poções lauda-
nisadas, gottas negras inglezas, elixir paregorico, 
etc. É n'este caso d'um effeito quasi certo do mes
mo modo que a morphina ou melhor o seu chlor
hydrate, que é quasi o único empregado pela sua 
solubilidade. Emprega-se : em papeis, incorporado 
ao subnitrato de bismutho, em solução em agua, em 
xarope ou constituindo as chamadas gottas bran
cas de Gallard. 

O chloroformio pôde empregar-se em poção, ou 
constituindo a chamada agua chloroformada di
luída. 

É um bom medicamento, mas mais incerto que a 
COCAÍNA. D'esta emprega-se também o chlorhydra-
to, só, ou melhor, associado ao chlorhydrato de 
morphina. 

O chloral costuma também ser empregado, mas 
raras vezes os doentes o toleram bem. 

Usam-se também e com alguma vantagem, be
xigas de gelo sobre o epigastre, ou compressas ba
nhadas em agua, a temperatura elevada. 

Vomito—Contra esta manifestação a therapeu-
tica aconselhada é a seguinte: gelo, creosota, tin
tura de iodo e injecções hypodermicas de morphi
na. Parece-me também que seria conveniente en~ 
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saiar o menthol, ultimamente muito preconisado 
como anti-vomitivo. 

O gelo é administrado em pequenos fragmen
tos. Tem valor quando a dôr não é d'uma grande 
intensidade. 

A creosota é usada principalmente pelos medi
cos inglezes, contra o vomito. Pôde dar-se em pí
lulas, ou em vinho. 

A tintura de iodo, aconselhada a primeira vez 
por Lasègue, que a prescrevia na dose de 5 a 10 
gottas, em agua assucarada, dá quasi sempre bom 
resultado. 

O menthol pôde ser ministrado na poção gom-
mosa. 

Cachexia—Contra este symptoma a therapeu-
tica pôde realmente pouco ; mas não está desar
mada. Assim, se ella tem como principal agente o 
mau estado do estômago, a sua incapacidade, ali
mentasse o doente por clysteres de peptona, que 
podem ser assim formulados: 

Leite. . . . . . J 
Caldo apurado. . # j ãa cem grammas 
Vinho do Porto . .—trinta grammas 
Peptona —cinco grammas 

Para um clyster— 
Esta mesma formula pôde ser empregada no 

caso de sténose pylorica. 
Ainda, contra a asthenia cancerosa, teem sido 

aconselhados os compostos de arsénico. Pôde 
usar-se o acido arsenioso em pílulas de 3 milli-
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grammas, ou um dos licores de Fowler ou Pear
son. 

Como a acção dos arsenicaes é lenta e a cache-
cia cancerosa ordinariamente rápida, pouco haverá 
a esperar d'esta medicação. 

Hematemese—Contra esta manifestação sympto
matica pode empregar-se o gelo; o perchloreto de 
íerro; a ergotinina de Tanret, na doze d'um mili-
gramma; pílulas de acetato de chumbo e ópio ou 
de tannino e ópio; o soro de leite aluminado de 
Marc, ou o leite aluminado de Pearson. 

Para combater as diarrheas o salicylato de bis-
mutho associado á magnezia e ao salol, ou melhor 
ao benzo-naphtol. 

Contra a constipação os clysteres e os calome-
lanos. 

Dilatação—Quando o pyloro é a sede da neo
plasia e esta arrasta a sténose d'esté orifício, a di
latação não se faz esperar. 

O tractamento fundamental da dilatação, conse
cutiva ao cancro do estômago,, é o mesmo que para 
as dilatações d'outra causa —.lavagem e regimen. 
A lavagem pode fazer-se com aguas de Vidago, ou 
das Pedras Salgadas e ainda com agua boricada. 
Quanto á alimentação o regimen lácteo, os pós de 
carne e em caso de oclusão completa do pyloro— 
clysteres de peptona. 

No caso de cancro do cardia, com invasão do 
oesophago, pode a dysphagia tornar necessária a 
intervenção —Em tal caso aconselha Krishaber 
a introducçâo, pelas narinas até ao estômago d'uma 
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sonda de gomma ou de caoutchouc, .'para alimen
tar o doente. 

Em todos os tempos o charlatanismo tem pro
curado antepor-se á verdadeira sciencia; mas no 
campo das sciencias medicas tem sido tal a tole
rância, tem sido tão grande o abuso, que á luz do 
dia, nas praças publicas, na presença da policia se 
vendem os afamados elixires panaceas; que ás ha : 
bitações, conhecidas e quasi annunciadas de mulhe
res de virtude, vão ignorantes aos centos, e alli lhes 
preparam e ministram tizanas, com que algumas 
pobres victimas partem para a eterna viagem. Pela 
parte que, como membro da sociedade portugueza, 
me cabe na offensa, o caso pouco me affecta; tanto 
mais que não me sobejaria tempo de chorar males, 
se houvesse de deter-me a contemplar tudo o que 
de immoral nos rodeia á hora presente. Também 
e inutil fora, não tenho em vista recommendar es
tes casos á policia. E'apenas fim meu lembrar, n'es
te capitulo, que também para o cancro do estôma
go teem apparecido elixires curativos, annuncia-
dos na quarta pagina dos jornaes, facto este que, 
se é grato á bolsa dos conspícuos directores de 
emprezas jornalísticas, não abona em nada a sua 
critica ou seriedade. 

Admirar-se-ha alguém que, da parte do doente, 
haja a maxima credulidade. Aqui será melhor jul-
gal-o que experimental-o. Não só a pertinácia da 
doença, como a sua depressão rápida sobre o sys-
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tema nervoso e organismo em geral, tornam o 
individuo incrédulo da therapeutica e tibio do ra-
ciocinio. Eu tenho conhecimento d'um caso de 
cancro de estômago em um individuo, a quem me 
prendiam laços de verdadeira estima ; esse indivi
duo era illustrado e até diplomado. Pois esse 
doente descreu de tudo o que a medicina lhe mi
nistrava e recorreu á virtude curativa das aguas 
de Lourdes ! Escuso dizer qual o milagre que ope
raram. 

Não ha, repito, até á data presente, droga na 
pharmacia, cuja efficacia contra o cancro de estô
mago seja reconhecida. 

Friedreich julgou tel-a encontrado na casca do 
congurando. Infelizmente enganou-se e com elle 
Drczewsky e Erichsen. 

O uso da limonada chlorhydrica, no caso de 
ana ou hypo-chlorhydria, parece racional. 



CAPITULO II 

Tractamento cirúrgico 

Desde muitos annos que o bisturi penetra as 
paredes do estômago; pois não ha muito menos de 
três séculos que Florian Mathis extrahio, por uma 
abertura artificial, um canivete, que um individuo 
havia introduzido na cavidade gástrica. 

Na época presente, são bastante variadas as 
operações que se fazem sobre o estômago e diver
sos os seus fins. 

As que mais ou menos se prendem com o meu 
assumpto são: a gastrotomia, a gastrostomia, a 
gastro-enterostomia e a gastrectomia. 

Gastrotomia—Denomina-se assim a simples 
abertura do estômago com o fim de extrahir um 
corpo estranho, ou outro, conseguido o qual se 
sutura a incisão. 

Gastrostomia—é a producção da fistula gástri
ca. Diffère da precedente, pois, em deixar uma 
abertura, que faz communicar a cavidade do estô
mago com o exterior. 

Gastro-enterostomia—É uma operação que tem 
por fim pôr de novo o estômago e por outro ponto, 
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em relação com o tubo digestivo, no caso de obs-
trucção do pyloro. 

Gastrectomia ou resecção do estômago — é a abla
ção d'um retalho da parede estomacal, alterado em 
virtude do cancro. Quando incide sobre o pyloro, 
toma o nome particular de pylorectomia. 

Não me occuparei da primeira sob o meu ponto 
de vista, pois que apenas seria utilisada no caso 
de divulsão digital, sobre o pyloro, cujos resulta
dos não são por forma alguma animadores; e por 
outro lado uma simples laparotomia basta para a 
dilatação forçada do pyloro, segundo o processo de 
Hahn. N'este processo, o dedo, coifado com a pa
rede anterior do estômago, basta a produzir a di
latação. Desde que se conhece a gastro enterosto-
mia não se usa destes processos. 

A gastrostomia, no cancro, pôde ser feita por 
motivo de cancro de qualquer dos orifícios, se bem; 
que no caso de cancro do pyloro, com sténose d'es
té orifício, só foi empregada por James Russel (i),. 
com o fim de deixar alli uma sonda permanente, 
para poder alimentar o paciente. 

. O mesmo fim, por modo différente, se tem em 
vista no cancro do cardia, com obstrução do orifí
cio, pois que só se tem por fim fazer chegar os ali
mentos á cavidade estomacal. 

Esboçarei aqui a operação, segundo o processo 
de.Terrier (2). 

São três os pontos que o caracterisam. 

(D Brit Med. Journ—1884. 
, (%). Kevue de Chirurgie- 1890. 
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i.e Fixar o estômago ao peritoneo por suturas 
sero-serosas; 

2.° Fazer no estômago um orifício táo pequeno 
quanto possível; 

3.0 Suturar a mucosa á pelle para bordar a fis
tula. 

Faz-se em cinco tempos: 

i .° 

Incisão cutanea, dois centímetros abaixo do re
bordo costal esquerdo e parallela a elle, tendo de 
extensão 6 a 8 centímetros e limitada superior
mente pelo som baço hepático. 

Reconhecimento, por meio do dedo, de bordo 
do fígado, cuja face inferior se segue, afim de re
conhecer o epiploon gastro-hepatico, por baixo do 
qual se encontra o estômago, cuja prehensão se 
faz por meio d'uma pinça. 

3-° 

Fixa-se o estômago á parede, comprehendido 
n'esta o peritoneo parietal, por seis pontos de su
tura: dois penetram a parede estomacal e o fio é 
reconduzido á superficie externa, a distancia de al
guns centimetros, de forma que os pontos de en
trada e sahida da agulha ficam do mesmo lado da 
sutura e n'uni plano parallelo ao lábio correspon
dente da incisão.—Os fios assim conduzidos são 
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chamados n'esta operação fios lateraes. Dois outros 
estão em planos perpendiculares aos bordos da in
cisão, passando d'um ao outro. São os fios termi-
naes. 

D'esta forma o estômago acha-se exposto em 
uma extensão de 3 a 4 centímetros de comprimento 
por dois de largura. Ora, esta superficie deve ser 
tanto mais extensa, quanto mais espessa fôr a pa
rede abdominal. 

Feitos os pontos de sutura, como fica dicto, 
acaba-se de suturar abaixo e acima do ponto fixado. 

A ° 

4-

Incisão do estômago. Esta incisão não deve ex
ceder um centimetro a centímetro e meio. 

'5' 

Sutura da mucosa á pelle, por forma que borde 
bem o orifício da fistula. 

Cuidados consecutivos 

Deve, depois da operação, ministrar-se ao 
doente algum alimento liquido. 

N'esta operação devem evitar-se as suturas 
perfurantes, que expõem a infecção. 
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Gastro-enterostomia — Esta operação tem por 
fim, como já disse, anastomosar, no caso de estrei
tamento considerável do pyloro, um ponto do es
tômago, ordinariamente (i) a parede anterior, a 
uma ansa do intestino delgado. 

Faz-se em dez tempos. 

i .° 

Incisão mediana de io a 15 centímetros. 

2. 0 

Levanta-se o grande epiploon e o colon trans
verso, para ir ao lado esquerdo da columna verte
bral, buscar, na sua origem, o intestino delgado; 
afim de trazer ao contacto do estômago a ansa a 
anastomosar. 

Na operação de Wõlfler a ansa do intestino le-
va-se ao contacto da parede anterior do estômago, 
passando-a por diante do colon transverso. 

3-° 

Faz-se uma ordem de suturas sero-serosas em 
uma extensão de 7 a 8 centímetros, reunindo o 
estômago á ansa delgada. 

4-° 

Faz-se uma outra ordem de suturas sero-sero
sas por diante da primeira. 

(1) No processo de von Hacker é a parede posterior 



7 6 

5-° 

Incisão estomacal a thermocauterio, de 7 a 8 
centímetros. 

o.» 

N'este tempo fazse a sutura e hémostase da 
lábio posterior. A hémostase provisória é feita por 
meio de pinças em T, de cremalheira, brandas, 
para não mortificarem a mucosa. A hémostase de

finitiva obtemse por uma serie de ligaduras em 
cadeia, que reúnem as mucosas estomacal e intes

tinal dos lábios posteriores, como se se tractasse 
d'um largo pedículo vascular. As agulhas a empre

gar devem ser finíssimas, para evitar as hemor

rhagias sempre perigosamente abundantes, na mu

cosa do estômago. As suturas fazemse com fio de 
seda. 

7° 

Sutura e hémostase dos lábios anteriores. 
Este tempo tem difficuldade. Fazse uma serie 

de ligaduras em massa, fixando as duas mucosas 
dorso a dorso. Em virtude da situação dos lábios 
deve assim operarse : 

Com uma agulha curva atravessase a mucosa 
do lábio superior, de deante para traz, fazendo de

pois sair a ponta da agulha de traz para deante, a 
um centímetro e meio mais longe, parallelamente 
á incisão. Retirase a agulha arrastando o fio, re

petese a mesma manobra no lábio inferior, en

fiando na agulha a porção esquerda do primeiro 
fio e atase, ■ ",:; 
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Duplo plano sero-seroso nos lábios anteriores. 

9.° 

Collocam-se fios de segurança nas extremida
des da incisão. 

IO. 9 

N'este tempo tracta-se de evitar a subida da 
bilis para o estômago. 

Tem sido propostos vários artifícios. O que me 
parece mais racional é o que consiste em obliterar 
em um ponto o topo periférico da ansa intestinal, 
entre a ampolha de Vater e o estômago, e fazer 
uma entero-anastomose entre este topo e o central, 
para esgoto da bilis e sueco pancreatico no tubo 
intestinal, visto que n'esta parte os movimentos sao 
os nor mães. 

A gastrectomia, que já defini, faz-se em oito 
tempos. 

i.° 

Lavagem do estômago, com uma agua mineral 
alcalino-gazosa e em seguida com agua boricada. 

2.° 

Incisão cutanea de quinze centímetros, podendo 
augmentar-se, na linha-mediana. 
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3-° 

Exploração do estômago, que permitte decidir 
da grandeza do retalho a reseccar. 

4-° 

Incisão, entre duas pinças, do epiploon gastro-
hepatico e grande epiploon, em toda a extensão 
correspondente á resecção. 

5-° 

Secção estomacal e duodenal, que se faz entre 
duas pinças de cremalheira, de leve pressão, afim 
de não produsirem mortificação nos pontos pinça-
dos. 

6.° 

Ligadura em massa das porções da mucosa in
testinal, que sangra abundantemente; invaginação 
d'uma porção do duodeno em si mesmo, fechando-o 
em seguida com duas ordens de suturas. 

7-° 

Obliteração e hémostase do estômago. A muco
sa do estômago sangra abundantemente. A hémos
tase faz-se como para a gastro-enterostomia, mas 
aqui, as ligaduras em cadeia são feitas ao mesmo 
tempo sobre os dois lábios e em seguida oblitera-
se o estômago, por duas ordens d2 suturas sero-
serosas. 
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8.° 

Anastomosa-se uma ansa intestinal com a pa-
rede do estômago, como na gastro-enterostomia. 

Precauções consecutivas 

Durante 48 horas a alimentação do doente con
sistirá apenas em clysteres alimentares. A partir 
do terceiro dia, um pouco de alimento liquido pela 
bocca. 

Indicações 

Na ablação dos tumores malignos são regras 
clinicas—que a operação seja larga e que seja pre
coce; e para o cancro do estômago ha attender ao 
volume, natureza e mobilidade do tumor. 

Subordinando ao caso especial de que tracto as 
duas primeiras, occorrem as seguintes considera
ções: 

Operação larga—Quando se evidencia o dia
gnostico do cancro do estômago, é geralmente tar
de, por isso que os symptomas mais certos são ge
ralmente os mais tardios. D'aqui concluo eu que a 
infecção ganglionar, e invasão considerável da pa
rede do estômago são também já, senão certas, ao 
menos muito possíveis. Ora, emquanto á grande 
porção da parede estomacal a reseccar, parece não 
haver grande duvida. Os physiologistas não repu
tam o estômago indispensável para a digestão e 
fundam-se, para assim pensar, em experiências 
feitas em cães. 
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A clinica, é verdade, não tem factos com que, 
em absoluto, diga o mesmo do homem. Grandes 
porções, todavia, a maior parte mesmo do estôma
go, tem sido reseccadas, com bons resultados ope
ratórios; e o que é mais admirável ainda é que, 
depois da cura, o estômago redusido, digere tão 
bem, como digeria antes do seu tumor e em plena 
integridade. 

Uma única vez, que eu saiba, foi feita a resec-
ção da totalidade do estômago, mas o doente mor
reu nas mãos do operador (i). 

Ha, porém, um inconveniente á operação larga, 
além do que vimos de expor e talvez mais grave, 
e vem a ser o grande numero de suturas a empre
gar, as quaes vêm augmentar a contingência da 
operação. 

Emprehendida, porém, a gastrectomia é indis
pensável cortar pelo são. 

Operação precoce —Duas cousas se conspiram 
contra este preceito —a difficuldade do diagnostico 
do cancro em principio e reluetancia do doente, em 
consentir n'uma operação tão grave. Ordinaria
mente, mesmo quando os desarranjos são grandes, 
o doente, vive da esperança n'um erro de diagnos
tico, ou n'um milagre, se mesmo não o deixam 
ignorar a natureza do seu soffrimento. 

Volume do tumor—Os tumores, apreciados 
atravez das paredes abdominaes, nunca são bem 

(I) Connor—Med. News—1884. 
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avaliados, volumetricamente fallando. Ha sem pre 
um erro para menos, ás vezes considerável. Regra 
geral, deve sempre contar-se com um tumor do 
volume duplo do accusado pela palpação. 

Natureza do tumor—O cancro do estômago é 
commumente uma das três variedades seguintes: o 
encephaloide, o fibroso e o colloïde. 

Mas nós vimos que além do cancro outros tu
mores podem ter por sédè as paredes do estômago. 

Ora, as únicas indicações que pela palpação po
demos obter a este respeito são — que o tumor é 
duro, mamelonado, irregular e se é doloroso á pres
são. Ê nada mais. 

. Mobilidade—As adherencias do tumor a ór
gãos visinhos, tats como o pancreas, o Jigado e o 
colon ; as metastases cancerosas, são contra indi
cações formaes de gastrectomia. 

Trabalhos recentes de Adamkiewicz, preten
dem fazer crer que este professor polaco (i) des
cobriu uma substancia, denominada—cancroina—, 
que, injectada nos tumores cancerosos, lhes né
crosa e dissocia os elementos, sendo em alguns 
casos arrastados os productos pela torrente circu
latória (2); n'outros eliminar-se-hiam directamente; 

(1) Adamkiewicz é professorjiafunivers. de Cracóvia. 
(2) Semaine Médicale, n.° 14—1892. 

6 
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n'outros ainda elles poderiam determinar uma irri
tação nos elementos visinhos, cuja intensidade) 
comquanto variável, pôde ir até á suppuração e eli
minação d'esses elementos. 

Adamkiewicz começou as suas experiências, 
segundo affirma, em cancroides dos lábios, mas em 
communicação á Academia de Sciencias de Vien
na (i), cita a cura d'um cancro do estômago. 

Resumirei a sua communicação: 
O seu doente atacado de cancro do estômago, 

tinha cincoenta e nove ânuos e havia quatro que 
soffria. A região epigastrica era dolorosa e nota-
va-se um tumor ao nivel do rebordo costal esquer
do; os ganglios supra claviculares esquerdos en-
gorgitados. O doente havia tido hematemeses e es
tava cachetico, amarello e d'uma magreza notável, 
tendo, além d'isso, edema malleolar. 

A 27 de abril Adamkiewicz começa a fazer-lhe 
injecções com a sua cancroina, vendo dois dias de
pois desapparecer o engorgitamento ganglionar e 
o edema. Nos dias seguintes o doente começa a 
ter appetite, cessaram as dores e, ao fim de mez e 
meio, o doente pesava mais quatro kilos. A 16 de 
junho julgava-o curado, ou seja em um período de 
tempo inferior a 2 mezes. 

Em sessão de 5 de fevereiro do anno corrente 
o mesmo professor apresentou, na sociedade Im-
perio-Real dos Medicos de Vienna, uma doente 
que, em setembro do anno passado, havia sido ope
rada no serviço de Albert de carcinoma d'um seio. 

(1) Outubro de 1891. 
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Vista por Adamkîewicz em janeiro d'esté anno, 
foram-lhe encontrados por elle très ganglios engor-
gitados : um do tamanho de uma batata por cima 
do acromion; um outro, do tamanho d'uma avellã, 
ao nivel do bordo anterior do trapesio ; o terceiro, 
mais pequeno, um pouco por baixo do segundo. 
Oito dias de tractamento pela cancroina produziram 
o amollecimento dos ganglios; e, ao fim de quinze, 
tinham quasi desapparecido. 

Ha depois d'estas, que eu saiba, mais duas com-
municações, uma na Sociedade Império-Real, tam
bém, outra na Academia. Na primeira tracta-se 
d'uma segunda reproducção carcinomatosa, no an
gulo do maxillar direito. As injecções produziram 
a inílammaçâo do tumor que veio á suppuração. 

O producto d'esta suppuração, em investigações 
microscópicas, averiguou-se conter cellulas carci-
nomatosas mortificadas. 

A esta communicação objectou Kundrat que se 
podia tractar d'um ganglio, com tendência á sup
puração espontânea. Affirmou, porem, Adamkie-
wicz que o facto era constante, com as injecções 
de cancroina. 

Na segunda tracta d'um insuccesso por erro de 
diagnostico. Uma induração no lábio, supposta a 
principio carcinomatosa, verificou-se ser de natu
reza syphilitica. 

Conclusões 

A gastrectonna feita segundo rigorosas indica
ções, escrupulosamente determinadas, é uma ope-
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ração que me parece viiavel, que pôde conduzir 
á cura do cancro. 

Nos paizes allemães e affins, na Inglaterra e 
Estados Unidos, mas principalmente na Austria, 
tem-se usado e talvez abusado da pylorectomia. 

As estatísticas porém vão dando uma mortali
dade menor o que é talvez motivado pelo aperfei
çoamento dos processos. Ao passo que Le Fort na 
Q.a edição do seu livro de operações repelle «iner-
gicamente» e olha como uma operação detestável 
a resecção do estômago canceroso, dando-Ihe uma 
mortalidade de 80 °/0> vemos nós os cirurgiões al
lemães, Billroth e Czerny á frente, adestrarem-se 
nos processos operatórios, a ponto da mortalidade 
vir para 52 p/°, numero ainda assim pouco para 
animar. Eis uma estatisca : 

Em 112 pylorectonnias os resultados foram : 
40 morreram dentro em 24 horas ; 18, no es

paço de oito dias ; 1, dentro d'um mez ; 6 durante 
um anno ; houve 8 reproducções, cinco casos du
vidosos e 34 curas. 

E' grande, pois, a mortalidade pela gastrecto-
mia, mas, reflectindo um pouco, apura-se que ella 
é muito maior pelo cancro. Se a operação é peri
gosa, o cancro é fatal. 

Deixo ao futuro illucidar-nos se a gastrectomia 
é ou não uma conquista da cirurgia, emquanto 
francezes e allemães a repellem e a executam. 

Das operações palliativas a única em voga é a 
gastro-enterostomia, reputada uma grande opera
ção. Eu creio todavia que vale tanto como a pylo
rectomia. De facto a mortalidade n'ella é igual ou 
maior. Vejamos *. 
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Em 38 casos os resultados foram: 6 mortes em 
24 horas; 6 em 8 dias, 3 em um mez, 3 casos du
vidosos e 16 bons. Ou sejam 56% que se vão d'esta 
para melhor, mais 4% que na gastrectomia. 

A cancroima, se corresponde, em verdade, ao 
que o seu auctor pretende, é a maravilha do século, 
superior a essas torres fabulosas cuja flecha devas
sa o infinito. Se estas enchem de admiração quem 
as contempla, a cura d'uma doença horrorosa, en
che de gratidão a alma do que a experimenta. N'es
ta parte, porém, Adamkiewicz não se apressa. Vae 
fazendo as applicações por si só, não confiando, 
nem o seu segredo, nem o seu producto a ninguém. 
Ora, se o seu segredo é o remédio do cancro, como 
segredo pertence a Adamkiewicz, mas como remé
dio pertence á humanidade; e, por tanto, reputo 
sensuravel o procedimento do medico polaco. Não, 
o seu procedimento não é scientifico nem humani
tário. 



PROPOSIÇÕES 

Anatomia — O endocardo é um simples se
gmento da membrana com mum do systhema vas
cular sanguíneo. 

Physiologia—O acido normal do sueco gás
trico é o chlorhydrico. 

Anatomia pathologioa—Reconheço aos tu
mores uma causa microbiana. 

Materia Medioa—A narceina não é um hypno-
tico. 

Pathologia geral—Não reconheço signal pa
thognomonic do cancro de estômago. 

Operações—Na enterorraphia circular prefiro 
a sutura Lembert—Czerny—Wõlfler. 

Pathologia externa—Na impossibilidade de 
pylorectomia julgo util, na sténose pylorica por 
carcinoma, a gastro-enterostomia. 

Pathologia interna—Náo são conhecidos em 
therapeutica agentes modificadores do cancro do 
estômago. 

Partos—Só é physiologica a primeira posição 
da apresentação franca de vértice. 

Medicina legal—A forma do processo no de
licio de exercício illegal da medicina é inadequada. 

V i s t o . 
O Presidente, 

P ô d e l m p r l m l r . s e . 
O Director, 

2/iòconct0 d (Duvena. 
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