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Resenha histórica 

Conhecidos desde todos os tempos, só muito re
centemente os kystos dermoides foram objecto d'um 
estudo conveniente. Como nas eras hypocraticas as' 
autopsias eram leltra morta e a cirurgia se não aba
lançava a intervir nas cavidades visceraes, compre-
hende-se que só os kystos superficiaes podiam ser 
observados; e, etiquetados com os nomes mais bizar
ros, apparecem-nos na sciencia em verdadeiro calíos, 
pois que só á natureza do conteúdo se atlendia. A lit-
teratura medica relata observações que poderemos, 
sem receio etiquetar de kystos dermoides, embora 
muito outra fosse a opinião dos observadores. Assim, 
Pierre Marchetis refere em 1670 um caso de melicè-
ris sublingual e Jourdain em 1779, dois outros, em 
que, pela forma como os descrevem, parece não ha
ver duvida de que se tratava de ranulas dermoides. 
A pathogenia d'estas neoplasias — como, de resto, de 
quasi todas as doenças — ficava ao sabor de imagi-
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nações mais ou menos férteis c ardentes, creations 
de theorias tão extravagantes, que só interesse histó
rico hoje podem 1er. 

Foi assim, com designações varias e como enti
dades mórbidas de definição enygmatica, que chega
ram, até 1815, data do apparecimenlo da primeira 
memoria em que Meckel dá uma orientação mais 
scientifica ao seu estudo. Em 1831 é descripto por 
Leblanc como dermoide, um kysto pihfero, que á au
topsia d'uni cavallo lhe mostra dentro da caixa cra-
neana. 

Em seguida Lawrance o Velpeau, seguindo o ca- ' 
minho traçado por Meckel, fazem tão judiciosas con
siderações a propósito de novos casos da sua obser
vação, que as hypotheses mais ou menos absurdas 
que até então reinavam na sciencia a propósito da sua 
pathogenia, começaram a cahir por terra pouco a 
pouco. 

E\ porém, a Lcbcrt (1852) que cabe a honra de 
reunir todas as producções dermoides n'um capitulo 
autónomo da palhologia, baptisando-as com o nome 
de kystos dermoides; nome que entrou na pratica cor
rente, acceite por todos. 

Verdade seja que o termo não era novo; já Bi-
chat tinha cm 1801 empregado a denominação de der
moide na sua theoria dos systhemas (systhema der
moide); mas, como se vê, o sentido é bem différente 
d'aquelle em que Lebert o tomou, pois que o esco
lheu pela flagrante analogia —identidade mesmo — 
que offerecem os saccos kysticos com a pelle normal. 
Esta classilicação facilita muito mais o diagnostico, se 
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bom íioo ainda começassem a apparecer kystos ave-
riguadamente dermoides com o rubrica de k. follicu-
iares — entidades mórbidas inteiramente independen
tes e dislinctas—(Wecker). 

Km 1855 dá Verneuil vima descripeão magistral 
dos kystos dermoides do escroto. 

Anteriormente tinha Picard communicado á Socie
dade Anatómica de Paris um caso de kysto bregmati-
co encontrado na autopsia d'uma mulher de 71 armos. 

Depois, as observações publicadas augmentam dia 
a dia. Em 1860 novos casos foram publicados por Gi-
raldès e Hervett. 

, Segue-se llertaux em 1874 e Follet em 1888 que 
novos casos refere no Congr. Fr. de Cirurgia. 

Se é certo que innumcros kystos dermoides teem 
passado com os nomes mais extravagantes, não é me
nos verdade que. o exaggcro opposto se tem obser
vado lambem. Asssim, Berlin ao descrever os kystos 
da orbita, termina por considerar como dermoides to
das as producoões kyslicas d'essa região—opinião 
indemonstravel, pela impossibilidade de a coadunar 
com as antigas descripçòes. Ora este facto leva-nos á 
convicção de que devem ser postos de quarentena 
muitos dos casos por elle descriptos. 

O interesse que estes kystos tem despertado, é 
devido principalmente á natureza do seu conteúdo, 
que pôde ir desde uma simples massa informe, de 
composição mais ou menos complexa, até apresentar 
um corpo fetal perfeitamente desenvolvido e inconfun
dível. 

Nem sempre as producções dermoides estão en-
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kystadas. Devese a Wardrop a primeira descripcão dos 
productos não kysticos, que outr'ora eram designados 
pelos arbitrários nomes de: naevus pilosos, n. lipo-

matosos, lipoma crinosum, etc. 
0 trabalho mais completo que hoje se conhece a 

respeito dos kystos dermoides é devido a Lannelongue 
(1886) em que demonstra, com a eloquência dos fa

ctos, que todas as producpões dermoides são conge

nitaes. 
Os kystos dermoides tem sido encontrados em 

quasi todas as regiões do corpo; havendo entretanto 
algumas que parecem ser o seu lugar d'eleiçao. Pela 
estatisca de Lebert é o ovário que tem a primasia, (*■> 
emquanto que para Hertaux seriam mais frequentes 
no contorno orbitario. Os kystos dermoides do rim são 
tão raros que, além do caso de que tratamos, só co

nhecemos outro referido por Madelung ao congresso 
dos cirurgiões allemães em 1887. Foi por elle encon

trado n'uma mulher que operou. Tinha o volume de 
uma laranja e de conteúdo calcificado; em volta d'esse 
kysto viamse outros mais pequenos, de conteúdo li

quido. 
Lébert não menciona nenhum em 188 que apre

senta e Lannelongue, que no seu tratado apresenta nu

merosíssimas observações, não allude, sequer, aos kys

tos dermoides do rim. 
Será pois o nosso caso y segundo que a sciencia 

tenha a registar? 

(i) Lebert. Traite d'Anatomie Pathologique generate et spé

ciale. Paris, 1837. 



•23 

Assim nos parece. Em Portugal não tem sido vis

tos e na litteratura medica estrangeira não nos foi pos

sível descobrir outro, além do de Madelung, embora 
os nossos esforços fossem auxiliados pelos do nosso 
eminente profesor Roberto Frias que, com toda a boa 
vontade, nos prestou valiosos esclarecimentos. Por isso, 
não podemos deixar de lhe manifestar o nosso profun

do reconhecimento e a nossa admiração pelo seu pro

fundo saber. 
Idade—Se bem que sejam sempre congénitos, es

tes tumores 'podem ser reconhecidos n'uma edade 
mais ou menos avançada. Quando a sua existência 
passa desapercebida durante os primeiros annos da 
vida, ó devido ou á sua situação profunda, ao seu pe~ 
queno volume ou á incúria das pessoas que tratam as 
creanças. 

■ Sexo — Os kystos dermoides superficiaes parecem 
mais frequentes no homem que na mulher ; o contra

rio porém, succède com os profundos. 
Eliminando mesmo os kystos do ovário, ainda é 

a mulher que fornece maior contingente. W A heredi

tariedade parece não intervir cousa alguma no seu 
apparecimento. 

(I) Lebert, Loc. eit. 

. 



Symptomatologia 

Os kystos dcrmoides, em geral, apresentam-se es-
phericos ou ovóides, raras vezes bosselados e de vo
lume variável, segundo são superíiciaes ou profundos. 
Os primeiros são ordinariamente pequenos, chegan
do só excepcionalmente a atliugir o volume d'um ovo 
de gallinha; os segundos podem ficar pequenos indi-
finidamenle, mas, em geral, chegam a tomar propor
ções consideráveis, quer lentamente — quer rapida
mente, por virtude d'um processo imflammatorio que 
accidentalmente se lhe implante. 

A forma dos kystos profundos varia bastante se
gundo a região onde existem e pelas compressões que 
têm de soffrer dos órgãos visinhos. Além d'isso, evo
luem sempre indolores. 

O kysto do rim que nos occupa, apresentou-se com 
um volume superior ao d'uma cabeça de feto e sen-
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sivelmente espherico. Os symptomas porque se tradu
zia, podemos dividil-os em objectivos e subjectivos. 

Symptoir.as objectivos — Ao nível do llanco ê hy-
pocónclrio direilos do doenle, desenhava-se uma tu-
mefacção, estendida até ao umbigo e continuada sem 
demarcação possível com a saliência hepática. 

Á palpação veriíicava-se a existência d'uma massa 
molle/ depressive], não conservando as impressões 
digitaes e dando rima manifesta sensação de llucltiação. 

A percussão fazia ouvir um som massiço, conti-
nuando-se com o som hepático e estendendo-se á 
fossa iliaca direila — em harmonia com os limites co
lhidos pela palpação—. 

Esta tumefacção fora-se tomando mais sensivel ha 
cerca de 4 aimos, se bem que o doente notasse desde 
creança uma ligeira asymetria das duas metades'do 
abdomen. 

A pelle conservava a sua inteira independência 
com o tumor, deslisando sobre elle á menor tracção, 
c mostrava ausência completa de anormal vasculari-
sacão. 

Symptomas subjectivos — Absolutamente indolor 
durante toda a sua evolução, começou no entanto o 
tumor a toruar-se incommode quando nos últimos 
tempos o doente apertava as calças um pouco mais, 
sentindo ao mesmo tempo uma desagradável sensação 
de pezo. Ao flectir o abdomen é que esses symptomas 
se exacerbavam mais. Não eram ainda, porém, esses 
incommodos suíficientes para que recorresse aos be
nefícios que a sciencia lhe poderia fornecer: foi só 
quando se apercebeu de que urinava mais frequen-



27 

temente do que costumava (pollakiuria) tornandose

lhe a micção dolorosa ao expulsar as ultimas got

tas d'urina, que veio buscar á cirurgia a cura da sua 
enfermidade. 

Além da pollakiuria, também havia poliuria—2:500 
gr. d'urina por 24 horas — e as urinas deixavam um 
deposito visivelmente purulento. 

0 fígado ficara indifférente a tudo isso, pois não 
accusava a menor perturbação funccional; e, apesar 
do enorme volume do tumor, do lado do apparelho di

gestivo não se manifestava o menor vestígio de com

pressão—digestões normaes, defecacão regular e ópti

mo appetite—. 

■ / 



Anatomia pathologiea 

Em todos os órgãos e regiões do corpo podem os 
kystos dermoides fazer a sua eclosão: por isso, se 
nos apresentam superflciaes ou profundos. No nosso 
caso, trata-se d'um kysto profundo, implantado no rim 
direito por um forte pedículo, fazendo corpo com a pa
renchyma renal. Era livre, pela sua maior parte, na 
cavidade abdominal e comprimia o fígado com quem 
conservava intimo contacto, sem comtudo lhe adherir. 
Os intestinos e a bexiga sofiriam também uma tão 
forte compressão, que só pelo facto do seu lento e 
gradual desenvolvimento se pôde comprehender a au
sência de quaesquer perturbações funccionaes. Verda
de seja que a bexiga ou seja pela sua capacidade 
relativamente pequena e menos fácil acommodacão, 
ou por ser órgão de delicadeza maior, revelara ulti
mamente a sua pezada carga pela pollakiuria, dores 

.... . - '-. 
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á micção e por phénomènes congestivos, a que não 
seriam extranhos uns vestígios d'hematurias que o 
doente referiu na sua historia. A completa ausência 
d'adherencias fibrosas, prova á saciedade que a sua 
evolução se eflectuara sem que traumatismos ou phe-
nomenos inflammatories viessem visitai-o e irrital-o. 

Apenas uma cavidade apresentava, (unilocular) o 
que, de resto, é frequente nos kystos profundos de 
grandes dimensões. Os caracteres exteriores e a es-' 
truetura intima dos kystos dermoides são tão variá
veis, como o é lambem a forma e o seu volume. 
Se 6 certo que se tem observado do tamanho d'uma 
ervilha, não é menos certo que podem attingir a res
peitável cifra de 25,k500, como no caso relatado por 
Péan. 

O nosso, de volume superior a uma cabeça de fe
to, como disse, pesava 3,k300 incluindo o rim, que, 
pela atrophia em que se encontrava, não tinha com 
certeza 100 gr. de pezo. 

No estudo anatomo-pathologico do kysto dermoide 
do rim consideremos separadamente o invólucro e o 
conteúdo. 

Invólucro 

Exame macroscópico — A face interna do invólucro 
tinha o aspecto d'uma pelle normal; era lisa, macia 
e sem os menores vestígios de calcificação—que não 
ó raro observar em tumores d'uma certa edade. Irre
gularmente distribuídos, viam-se pellos curtos e aloi
rados, o que constractava singularmente com a côr 
preta dos cabellos do doente. Esta dissemelhança é 
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bem notada por Lannelongue ao apresentar um facto 
citado por Andral: lratava-se d'um kysto dermoide do 
mesenterio, em que abundantes pellos, d'uma bella 
côr loira, tapetavam a face interna do invólucro, de 
que era portadora uma preta, possuidora dos seus 
negros e lanudos cabellos. 

A côr da parede kystica era normal; de espessura 
muito variável, media 0,m005 na sua parte mais del
gada e attingia 0,m05 ao nivel do pedículo. 

Exame microscópico — A epiderme apresentava-se 
com todos os caracteres da normal, apenas um pou
co menos espessa. A derme, também normal, conti
nha fibras musculares lisas, agrupadas aqui e acolá 
em volta dos folliculos pilosos, pouco abundantes, de 
resto. Não se encontraram glândulas sudoríparas, o 
que na opinião de Gironde é uma das características 
das formações fetaes. Em compensação, numero
síssimas glândulas sebaceas se apresentaram no cam
po do microscópio, annexas ou não aos folliculos pi
losos. Havia uma considerável camada de tecido con
junctive, e abundantes capillares. 

Conteúdo 

Comprehende-se bem que a natureza do conteúdo 
dos kystos dermoides deve estar em perfeita corre
lação com a estruetura da sua parede. Assim, nos 
kystos de parede simples, o conteúdo não passará de 
produetos sebaceos, pellos, substancias de secreção 
cutanea, e pouco mais. Nos de paredes mais comple
xas, o conteúdo apparecer-nos-ha também mais com 
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plexo, podendo observarse desde o simples tecido 
ósseo, até á propria substancia cerebral, ou mesmo, 
órgãos mais ou,menos desenvolvidos—como, globos 
occullares, fragmentos d'iuleslinos, etc. 

E', entretanto, digno de notarse, que os tecidos 
encontrados apresentam sempre os caracteres nor

maes ou quasi normaes; e, se algumas vezes, — em

bora raras—ofie recém alterações histológicas mórbi

das, de bem pouca importância são ellas. 
0 conteúdo do kyslo do rim era liquido e solido. 
A pdiic liquida era transparente, de còr citrino

escura e de 1:300*° do volume. 
Conservava em suspensão uns vestígios (grumos) 

de uma substancia amarellocinzenta, que lhe dava um 
aspecto mais escuro. A analyse qualitativa revelou 
vestígios de gíobulina e serina, com■ predomínio, do 
albuminóide, vestígios d'indican e hemoglobulina. 

Continha por litro: 

Substancias orgânicas . 11,740 
» mineraes . . 7,250 

18,990 
6,213 
0,537 

Phosphatos em (Ph'05) . . . 0,600 
Sulphalos (em SO3) . 0,516 
Enxofre neutro (em SO3) . 0,135 

» Albuminóide (SO3) . 0.050 
5,440 
0,805 
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Pela sua composição se vê que podemos conside
rar este liquido como sendo uma urina diluida. 

A parte solida pezou 1 :G00 grammas. 
Tinha o aspecto d'um magma de consistência da 

lama, de côr amarello-cinzento, tomando o aspecto 
purulento quando se diluia um pouco em agua. 

A analyse qualitativa a que se procedeu, W revelou 
a existência de globulina e serina, mas era constituí
da essencialmente por gordura e tecido organisado— 
reticulo fibroso e elástico d'origem sub-dermica, e nu
merosos pellos de comprimento muito variável e de 
côr análoga aos que foram encontrados na superfície 
interna da parede—. 

0 exame microscópico revelou numerosíssimas 
cellulas chatas, pavimentosas, largas, de lypo epithe
lial cutâneo, fartura de leucocytos, glóbulos rubros, 
e glóbulos gordurosos em abundância. 

Baseados na sua estructura, dividiu Lebert os kys-
tos dermoides em três variedades. Pertencem á pri
meira os que habitam regiões desprovidas de glân
dulas sebaceas. Tem grande analogia com os kystos 
sebaceos, mas diferem d'elles em possuírem uma pare
de muito mais fibrosa e com tão intimas connexões 
e adherencias com os tecidos vizinhos que, para a 
sua enucleação, exigem um trabalho muito mais cui
dadoso. 

A' segunda variedade pertencem os que possuem 
uma parede inteiramente análoga a pelle normal. E' 

(1) Estas analyses foram feitas no Laboratório do Hospital-
Escóla pelo prof. Alberto Aguiar. 

3 
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n'esta variedade que devemos incluir o kysto de que 
nos occupamos, pelos elementos que a anatomia pa-
thologica nos acaba de fornecer. 

A' terceira variedade pertenceriam finalmente os 
kystos de estructura muito mais complexa. Podem con
ter ossos, livres na cavidade kystica ou adhérentes á 
membrana d'involucro, com ou sem dentes implanta
dos, 'earlillagons mais ou menos desenvolvidas — fe-
taes (Robin), cmbryonarias (Chedevergue) ou hyalinas 
e elásticas (IMedlender)—, tecido muscular liso ou 
estriado, tecido nervoso simulando, por vezes, circum-
voluções cercbellosas (Wirchow), e, finalmente, órgãos 
mais, ou menos completos. 

Esta divisão de Lebert, embora outro valor não te
nha, simplifica ao menos a nomenclatura dos kystos 
dermoides. 

Os polios que se encontram na cavidade kystica, 
resultam da queda natural dos que existem na pare
de; podendo, muitas vezes, se o tumor é antigo e a 
parede muito rica em folliculos pilosos, apparecer ver
dadeiras madeixas de cabello, cujo comprimento pôde 
attingir um metro, como n'um caso citado por Broca. (') 
Por análogo processo se explica a existência das cel-
lulas epitheliaes livres que a analyse nos revelou. 

O liquido abundante que o kysto continha, como 
vimos, resultou evidentemente não só d'uma simples 
secreção do sacco, mas também da infiltração urinosa 
que suecessivamente havia de effectuar-se, pois, a par 
de um rim sensivelmente alterado, tínhamos o pedi-

(1) Broca : Traité des tumeurs. T. II, pag. Í30. 
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culo do kysto tão adhérente, que não nos repugna 
admittir que um phenoineno d'endosmose se fosse 
produzindo lenta e gradualmente. De resto, a analyse 
nos diz que o liquido tem todos os caracteres d'uma 
urina diluída. A infiltração que n'essas circumstancias 
se effectuou foi evidentemente diminutíssima e preci
sou de muitos annos para que se tornasse sensível ; 
d'outra forma, o kysto augmentaria consideravelmente 
de volume em bem pouco tempo. Os restantes ele
mentos constitutivos do liquido (chloretos, enxofre, 
sulfatos, etc.) foram sem duvida, segregados pela pa
rede kystica. 

Parte do residuo solido podemos consideral-a de 
origem congenita.. 



Diagnose, mareha e prognose 

Diagnose-Nem sempre é fácil a diagnose d'um 
kysto dermoide superficial; e, direi mesmo que só 
pelo exame clinico é extremamente difficil, senão im
possível. Se, por vezes, uma punccão exploradora é 
sufficiente, outras, porém, só o exame anatomo-patho-
logico pôde estabelecer um diagnostico seguro. 

Apenas duas circumstancias conhecemos que com 
um certo grau de probabilidade nos podem induzir 
ao conhecimento exacto do tumor: o estado congeni
tal e a sede. 

Evidente se torna que, ao apparecer-nos um doen
te portador d'um tumor molle, fluctuante ou pas
toso, sem alteração da pelle e occupando um logar 
de predilecção dos kystos dermoides, podemos com 
certa probabilidade etiquetal-o de kysto dermoide. Mas, 
se além d'isso, accrescer a circumstancia de ter sido 
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verificada a sua existência desde o nascimento ou pou
co depois, então as duvidas não podem ser já admilti-
das. Occupando, porém, uma região diíferente das que 
tem sido assignaladas como de verdadeira eleição 
para os kystos dermoides; se o tumor nos apparece 
inflammado — e pôde ser este o único motivo que 
obriga o paciente a procurar os recursos da clinica—; 
e, finalmente, se por varias razões não foi observado 
desde o nascimento, o diagnostico então pode offere-
cer difficuldades taes, que só a anatomia palholgica 
poderá resolver. 

Pôde -succéder até que nem a propria tumefacção 
se exteriorise, como observou Cruveilhier quando ao 
tratar um doente d'um a fistula nasal, foi, ao desbri-
dal-a, descobrir a causa da persistência d'aquella le
são — um kysto dermoide implantado a distancia d'al-
guns centímetros do orifício externo (seios frontães) —. 

O diagnostico differencial entre um kysto dermoi
de e um kysto mucoso feito com a puncção explora
dora—como querem alguns auctores—não nos pare
ce sufficiente, porque, em qualquer dos casos se pô
de recolher um liquido transparente e mucilaginoso, 
embora habitualmente só exista nos kystos mucosos. 
Um kysto dermoide pôde ser confundido com um li
poma; e, se, admittirmos a possibilidade d'esté ser 
congénito, muito mais difficil será a destrinça. 

Poderíamos n'este lugar, fazer resaltar bem todas 
as circumstancias do diagnostico differencial; não 
o faremos, porém, por inutil. Se nos demoramos um 
pouco com os kystos dermoides superficiaes, foi para 
frisar as ditíiculdadcs da diagnose mesmo com os kys-
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tos mais accessiveis á exploração clinica; e, se com 
um facto quizermos reforçar mais ainda o que deixa
mos exposto, apontaremos o caso citado por Demoulin 
na sua these inaugural. Tratava-se d'um tumor prees-
ternal, que fora incisado c cauterisado sem colhe
rem resultados mais satisfactorios do que com a lon
ga série de tópicos que anteriormente lhe tinham sido 
applicados. ' 

Entregue o doente a Nelaton, fez a extirpação 
do tumor sem, todavia, lhe ter sido possível diagnos
ticado ; e só o histologia, nas mãos de Robin, poude 
verificar a natureza dermoide do kysto em questão. 

Quando dificuldades de tal quilate surgem na dia
gnose dos kystos dermoides superficiaes, dos profun
dos, pôde dizer-se afoitamente que só uma prévia la
parotomia—se são abdominaes —, que nos patenteie 
o tumor e o torne bem palpável, nos poderá esclare
cer convenientemente na diagnose. Do contrario, cons
tituirão sempre verdadeiras surprezas d'autopsia. 

Vejamos ò que suecedeu com o nosso caso. Quan
do nos foi distribuído na aula de clinica, queixava-se 
o doente de pollakiuria, dores á'micção c de ligeiras 
hematurias —que não chegamos a observar—. Foram 
estes os principaes symptomas que o fizeram internar 
no hospital, pois que a tumefacçâo do abdomen a que 
alludimos no capitulo da symptomatologia não o encom-
modava muito e á sua presença já elle se acostumara. 

Em face d'estas perturbações da miecção com a 
circumstancia da existência de pús nas urinas, que 
de prompto verificamos, a primeira ideia que nos oc-
correu foi a de que se trataria de uma simples cystite. 
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De bem pouca duração ella foi, porém, porque, ao re
colhermos cuidadosamente a historia da doença, fica
mos plenamente convencidos de que a cystite, se a 
havia, seria um episodio ou um symptoma. Accudiu-
nos, depois, a ideia de hydronephrose; e ficamos 
quasi convencidos de que estavam desvendados os 
mysteries da diagnose.ao ouvirmos opinião idêntica 
ao nosso illustre professor Roberto Frias. 

Verdade seja que a tumefacção era enorme, de 
longa data e do evolução lenta e gradual; mas não 
temos nós a scioncia a registar casos de hydrone
phroses congénitas, chegando a allingir proporções 
mais consideráveis ainda? 

Dores não aceusava o doente — symptoma habitual 
da hydronephrose—mas, não é certo também que 
doenças d'essa natureza ha, que podem evoluir insidio
samente e indolores? 

O pus das urinas explicar se-hia por uma pyelo-
nephrite por irritação, e até as proprias hematurias 
poderiam perfeitamente subordinar-se a uma hydro
nephrose por obliteração. 

Parece, pois, á simples vista, que a hesitação não 
seria já permitlida; a diagnose impunha-se—-o doen
te soffria de hydronephrose. E, comtudo, hesitava-se 
ainda: é porque a percussão do abdomen não nos 
dava separação entre o tumor e o fígado ; tudo era 
som hepathico desde o hypocondrie direito á fossa 
iliaca, e a palpação não era sufficiente também para 
a verificação do bordo hepathico. Estas circumstan-
cias abalavam um pouco a diagnose provável já quasi 
estabelecida, não tanto por serem incompatíveis com 
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ella, mas por fazerem suggerir a ideia de doença di
versa. Quanto a mira, era a ausência completa de do-
res durante todo o crescimento da tumefacção que 
me fazia vaeillar no diagnostico. 

Se é bem certo, que —como já disse—hydrone
phroses ha que têm a sua evolução indolor, isso cons
titue uma verdadeira excepção; e eu, não sei bem 
porque, não estava disposto a acceitar essa excepção, 
embora não tivesse razões de grande monta a apre
sentar. Se não era hydronephrose, de que se trataria 
então? 

Lembrou o kysto hydatico. E, tão fortemente abalou 
a nossa convicção, que o acceitamos como muito pro
vável. 

Havia som hydrico á percussão e evidentes signaes 
de fluctuação; a sua evolução fora lenta, e nem mes
mo faltava a clássica erupção que, por vezes, resume 
a symptomatologia d'esses kystos. 0 doente lá incluiu 
nos commemorativos, uma erupção pruriginosa nos 
membros inferiores; e, se bem que a erupção reve
ladora dos kystos hydaticos tem no tronco o seu lugar 
d'eleiçào, não nos pareceu extraordinário que d'esta 
vez se limitasse aos membros, pois sabe-se bem que 
de pathognomonic e invariável nada encontramos em 
clinica. Não havia o frémito hydatico, é certo, mas 
não falta elle frequentes vezes ? Faltava a repugnância 
para as gorduras a que Dieulafoy dá um tão subido 
valor; mas, nfigura-se-nos que esse symptoma não 
passa de uma subtileza d'observador, visto que o não 
vimos ainda sancionado por qualquer outro auetor. 

Em gumma : se não estava definitivamente posta a 
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diagnose do kysto hydalico, dava-se pelo menos, eomo \ 
de basfanle probabilidade. Restava localisal-o. Que era 
no fígado a svia implantação, estava a percurssão e a 
palpapao a quererem demonslral-o pelo ininterrupto 
som que se obtinha do hypocondrio ao flanco; mas, 
como explicar os phenomenos urinários? Por adheren-
cia se explicariam elles se o doente accusasse n'algu-
ma occasião qualquer phlogose a esse nivel. 

Explical-os pela compressão, mais fácil se tornava, 
mas seria forcar demasiado o raciocínio. 

Seria mais commodo e racional localisai- o kys-
to no rim e fazel-o, senão adherir, ao menos man
ter contacto com o fígado. Assim (criamos, sem 
grande esforço, a explicação da maior parte dos sym-
ptomas quer-objectivos quer subjectivos. Esta ideia 
que, ora parecia radicar-se fortemente no nosso cé
rebro, amanhã era abalada um pouco, para voltar ao 
primitivo diagnostico d'hydronephrose. O Poderíamos 
tentar como ultimo recurso a puneção exploradora; é, 
se o liquido nos apparecesse claro como agua de ro
cha, com ou sem hydatides, evidente se tornava a na
tureza da affecção: se, por ventura, o aspirador reco
lhesse liquido de natureza urinosa, também as duvidas 
desappareceriam por completo. Sabemos que o liquido 
dos kystos hydaticos pôde tornar-se purulento; mas 
no caso de se nos deparar um foco de suppuração, 
reslava-nos a sua analyse. 

Podia, na verdade, ser um cxplcndido meio de 

(1) Faltava também o varicocele esquerdo, que, na opinião 
de muitos, é patliognoinonico dos tumores renaes. 
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diagnostico entre essas duas entidades mórbidas, mas 
não se praticou por ter sido posta a indicação formal 
de intervenção análoga em qualquer dos casos c não se 
querer sujeitar o doente ás consequências d'uma punc-
ção de pura curiosidade scientifica e nem sempre isen
ta de perigos se penetrasse-mos em cavidade com hyda-
tides. Se, ainda assim, uma d'estas doenças podia ser 
posta de lado, a verdadeira affecção ficaria envolvida 
em mysteriosas sombras, pois que d'uni kysto dermoi-
de tanto se pôde extrahir liquido claro como agua de 
rocha, como de natureza urinosa. 

Não lembrou, se quer, a hypothèse do kysto der-
moide, talvez pelo facto da extrema raridade d'essa 
espécie de tumores implantados no rim. Pillimiccão 
não havia — o que seria d'extrema importância—; não 
admirando, todavia, essa prova negativa, pois que para 
o phénomène poder ser observado é necessário que 
tivesse havido ruptura da membrana kystica nos con-
duetos urinários: 

Estava-mos n'esta incerteza — incerteza que era 
compartilhada por todos os que com algum cuidado 
observavam o doente — quando a intervenção se fez. 

Apenas a hydronephrose tinha ganho mais sym-
pathias: de kysto dermoide nem sequer se pensava. 

Marcha — Os kystos dermoides podem evolucionar 
lentamente até um certo ponto, ficando depois esta
cionários; mas, na maioria dos casos, o seu crescimen
to não susta. Verneuil chega a admittir dous períodos 
na sua marcha: aro, latente, de duração muito variável, 
e outro, d'augmento muito rápido, e por vezes, d'in-. 
ílammação, quer expontânea, quer determinada por 

• 
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traumatismo. Esse augmente) de volume é feito á cus
ta dos productos accumulados na cavidade (lamellas 
epilheliaes, gorduras, pellos, substancias liquidas, etc) 
e que, distendendo por sua vez a membrana kystica, 
augmenta assim a superficie productora de novos ele
mentos. Torna-se, pois, muUo mais considerável o 
crescimento à medida que o tumor envelhece. A pu
berdade tem uma influencia bem assignalada sobre o 
desenvolvimento dos kyslos. Tem-sc notado que os 
phénomènes d'exalaeào e desassimilacão tendem a 
tornar-se predominantes com o progresso da idade— 
tanto no tegumento dos kystos dermoides, como no 
tegumento externo do próprio individuo — ; e, assim, 
tentou explicar-se, por esse predomínio crescente, o 
augmenlo de volume do kysto. 0 desenvolvimento dos 
pellos na epoeba da puberdade, actuaria lambem no 
mesmo sentido. 

A principal complicação que pôde sobrevir a um 
kysto dermoide ó a inflammacão. N'csse caso,appare-
cem dores cruciantes a torturar o paciente e a pol-o 
na conligencia de todas as suas consequências. Se o 
kysto é superficial, lá apparcce o quadrilátero de Celso 
a demonstral-o; se é profundo, apenas os symptomas 
subjectivos podem ser apreciáveis. Por vezes, esses 
symptomas são passageiros e a inllammação, que re
solve, deixa apenas para attestai- a sua visita, adhc-
rencias fibrosas mais ou menos fortes. Entretanto, 
pódc o abcesso originar-se, enkystar-se ou abrir tra
jectos, que por vezes Ccam constituindo fistulas peri
gosíssimas, não tanto pela sua rebeldia aos meios the-
rapeulicos, como por constituírem uma permanente 
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porta d'entrada a micróbios de toda a espécie. Quan
do a abertura se opera em cavidades naturaes, pôde 
produzir accidentes diversos; na bexiga, produz o in
teressante phenomeno da pillimicção. De todas as 
complicações, a mais rara, mas, sem duvida, a mais 
grave, é a implantação d'um neoplasma maligno (epi
thelioma, carcinoma, etc) na membrana kystica, como 
tem sido observado. 

Prognose —0 grau de gravidade d'um kysto der-
moide depende do lugar que elle occupa. Sendo su
perficial é d'uma benignidade extrema; se existe nas 
cavidades esplanchnicas, o perigo que o doente corre 
é maior, pelos phénomènes de compressão que o seu 
augmenlo de volume acarreta e, especialmente, pelas 
possíveis complicações a que acima me refiro. Todos os 
órgãos vizinhos devem sentir e soffrer com a sua exis
tência. Assim, por um kysto implantado na cavidade 
orbitaria teve Lyi'ord de praticar a enucleação do glo
bo oceular — o nervo óptico era completamente envol
vido pela massa kystica. 



Pathogenia 

Variadas e mais ou menos interessantes tem sido 
as theorias emittidas em todos os tempos para a ex
plicação da pathogenia dos kystos dérmoides. Muitas 
não passaram de concepção phantasiosas ; e, sem satis
fazerem o espirito, apenas demonstram de que enge
nho é passivel a imaginação, guiada pela absoluta 
ignorância dos factos. 

Entram n'esta cathegoria os malefícios de toda a 
natureza, quer humanos quer sobrenaturaes, maus 
olhados, bruxarias, e até desejos sexuaes não satis
feitos, etc. 

Outras ha, porém, mais racionaes e por isso mais 
scientificas, dignas de maior interesse, por irem bus
car ao desenvolvimento ontogenico os princípios em 
que se baseam. 

Expol-as-hei com um desenvolvimento relativo ao 
valor de cada uma d'ellas. 
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I 

Theoria da diplogenese por inclusão 

Por esta theoria são os kystos dermoides conside 
rados como constituindo um individuo primitivamente 
autónomo, cuja formação seria o resultado d'uma 
monstruosidade dupla. Essa monstruosidade podia ser 
comprehendida de diversas maneiras : ou um embryão 
ficava incluso n'um outro anteriormente concebido e 
por isso mais desenvolvido—por um phonomeno de 
superfetação—, ou o embryão incluso tinha uma con
cepção simultânea com o outro—. N'este caso, o desen
volvimento dos dois teria progredido parallelamente 
até certo ponto; depois, um d'elles ficava estacioná
rio, emquanto que o outro seguia a sua evolução—. 
Assim poderia explicar-se a desigualdade do desenvol
vimento do conteúdo e continente. Podia, ainda/final
mente, pensar-se na existência de germens, origina
riamente monstruosos ou simplesmente anormaes— 
na formação d'um ovo de dois germens—. 

Esta theoria, defendida com -calor por Geoffroy 
Saint-IIilaire, explica bem os casos teratologics em 
que a duplicidade 6 manifesta; e, como cria que a 
série teratologica era perfeitamente natural, achava 
lógico applicar a todos os termos d'essa série, o prin
cipio da duplicidade dos germens. 

Partindo de factos mais complexos, estendeu, por 
audaciosa generalisacão, a sua acção a todos os termos 
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da série—ainda aos mais simples — . E' este o ponto 
vulnerável da theoria. 

Foram Lebert e Broca os seus adversários mais 
temiveis. Baseado na natureza do conteúdo kystieo, 
apresenta Broca o caso relatado por Ploucquet em que 
foram encontrados trezentos dentes. Ora, seria preciso 
admitlir a existência de nove germens inclusos, para 
se comprehender a formação de tal numero de dentes, 
pela theoria da diplogenese. 

Outras objecções que apresentou, fundadas na im
possibilidade da inclusão, em certos casos observados, 
não tem grande valor por falta de base sufficiente. 

Apresenta, finalmente, em opposicão á theoria, as 
conclusões a que chegou Valentin ao explicar as mons
truosidades múltiplas, pela primiliva unidade do gér
men e a sua segmentação ulterior. Para destruir por 
completo a llieoria de diplogenese, baslar-lhe-liia sim
plesmente ter demonstrado essas conclusões; foi isso, 
porém, o que não conseguiu fazer—d'ahi o pouco va
lor do seu argumento. 

No enlauto, só por um hercúleo esforço d'ima-
ginação, poderíamos reconhecer n'uma simples fistula 
congenital em communicação com uma débil cavidade 
dermoide, o representante d'um individuo distincte 
Até mesmo em kystos mais complexos ainda, é abso
lutamente impossível reconhecer o mais pallido esbo
ço d'uma organisação. Podem apparecer órgãos esbo
çados, é certo, mas sem a menor parcella de delinea
mento—de arranjo —que permitiam pensar n'um or
ganismo. 

Não podendo explicar alguns kystos ovaricos, o 
I 
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próprio G. SaintHilaire ■ se viu forçado a incluilos nas 
prenhezes extrautérinas. Não era já o tumor um ir
mão gémeo do portador, mas um producto de conce

pção que nunca chegava a termo. 
Esta scisão da theoria não nos deve merecer maior 

confiança, pois que, além dos kystos dermoides terem 
apparecido em mulheres virgens —fora, portanto de 
toda a hypothèse de fecundação — , como comprehen

der os casos, relativamente frequentes, apresentados 
por Lebert, do apparecimento de kystos nos dois 
ovários? 

Além d'isso, a anatomia pathologica demonstranos 
que o feto enkystado na prenhez extrauterina soffreu 
uma verdadeira atrophia e mortificação, ao passo que 
,o kysto dermoide é formado de tecidos vivos, sucep

tiveis d'augmento, seja emque idade for. Este é, por 
assim dizer, um organismo de vitalidade propria, po

dendo crescer e manifestar a sua actividade por ou

tras formas; o outro, é um cadaver. 
Podemos, pois, considerar a theoria da diplogenese 

por inclusão, não só como não sendo uma theoria ge

ral—pois que não explica todos os factos —mas ain

da em desacordo com varias particularidades impor

tantes que apresentam na estructura e na repartição, 
os kystos dermoides: só convém a certos casos raros 
e excepcionaes, pois que faltam, por completo, os 
vestígios do processo inclusivo. (,) 

(1) Latinolongue. Traité des kystes congénitaux —1886. 
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II 

Parthénogenèse 

Owén designou com o nome de parthénogenèse, 
uma geração produzida sem o concurso dos dois se

xos;1 realisada apenas por um só individuo. Um kysto 
dermoide, seria pois, segundo esta theoria, o producto 
d'uma geração anormal —asexual —. 

Esta ideia é muito antiga; já Bufïbn a exprimia ao 
enunciar a sua theoria das moléculas orgânicas. Tam

hem Meckel attribuia a formação dos kystos dermoides, 
especialmente nas virgens e nos mancebos, a uma 
concepção seni copula prévia — Lucine sine concubitu, 
lhe chamava ellè. Não havia acto venéreo, não havia 
coito, apenas lima superactividade genital —um ex

cilamento contra natura dos órgãos genitaes. 
Embora, como se vê, a theoria seja bastante anti

ga, só recentemente ella foi tratada melhor e cogno

minada com o titulo de parthénogenèse. 
E' a Waldeyer que se deve o maior desenvolvi

mento da parthénogenèse; foi elle que a tirou do es

quecimento a que tinha sido votada, que lhe deu no

vidade, refundindoa. 
Segundo elle, os kystos dermoides dependeriam 

das propriedades especiaes das cellulas epitheliaes do 
ovário, que, derivando do epithelio germinativo, re

presentam cellulas ovulares não desenvolvidas. 
Ora este epithelio, que normalmente dá origem ao 

iiii_,___
:
,;.,.. ■ ■ ■ . . . . . ■ ■ ... .... . 
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embryão, poderia, por particularidades especiaes, dar 
tecidos variados (especialmente epiderme) por um de
senvolvimento parthenogenetico. 

Para a explicação dos kystos dermoides do ovário, 
é realmente seduclora a theoria; adapta-se muito bem 
a certos caracteres desses tumores; dá conta da as
sociação dos kystos variados nas cavidades dermoides 
e até estabelece a transição que existe entre os kystos 
dermoides e os kystos proliferes ou myxoides, reunin
do o desenvolvimento d'estas duas espécies de kystos. 

Apezar d'estas grandes vantagens, é passível d ab
jecções sérias e irrespondiveis. 

Só é applicavel aos kystos localisais em regiões 
que derivem de epilbelio germinativo, deixando sem 
explicação os que existem n'outras regiões. 

III 

Heterotopia plástica 

A' complexa theoria da diplogenese oppoz Lebert, 
est'outra mais simples, que denommoa=heterotopia 
plástica. Dizia que a formação dos kystos dermoides 
não" é mais do que uma applicação da lei geral assim 
formulada:«muitos tecidos simples ou compostos e até 
mesmo onjãos complexos, podem formar-se em regiões 
do corpo onde se não encontram normalmente » W 

Admitte, pois, a formação autogena, expontânea, 
e, como tal, não reconhece limites á sua theoria, es-

(1) Lebert. Joe. cit. 
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tendendo-a a todas as neoplasias. Não desconhecendo 
que factos ha perfeitamente explicáveis pela diploge-
nese, vê-se forcado a admittir essa tlieoria para elles. 

Ora, para assim se deverem conciliar as duas theo-
rias, ha razão para perguntar com Yerneuil=onde ter
mina a heterotopia para dar logar á inclusão? 

Não se encommoda Lebert com a congênitalidade 
doskystos dermoides; podem fazer a sua eclosão em 
qualquer epocha da vida, visto que a sua génese é 
expontânea. Esta produccão autogenica dos tumores, 
seria devida a uma aberração particular da nutrição, 
e portanto da'mesma categoria das verdadeiras neo
plasias. W 

Também não 6 a Lebert que cabe a honra da pri-
mogencidade d'esta ideia. Já Meckel altribuia a for
mação dos tumores a uma exaltação d'actividade plás
tica. Palavras diíferentes que, de resto, traduzem a 
mesma ideia. Mais anteriormente ainda, Ruisch ad-

"mitlia que ossos e dentes se podiam formar cm cavi
dades de kystos simples, e Gambini e Meissner perfi
lhavam opiniões idênticas. 0 próprio Cruveilhier faz 
idênticas declarações. <w 

Embora não caiba a Lebert a prioridade da inven
ção, teve ao menos o mérito de arvorar cm theoria, 
ideias dispersas na sciencia, systematisal-as e pôr-lhes 
um nome. 

Foi vigorosamente combatido por Uepaul, Broca c 
Verneuil. Este ultimo, depois de lhe oppôr argumen-

(1) Lebert. Loe. cit. 
(2) Cruveilhier —Essai sur l'Anat. Pathol. T. II (1816). 
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tos de pezo, não deixou, entretanto, de confessar que 
os kystos dermoides profundos podiam—d falta de 
melhor — ser explicados por esta theoria. 

Regeitando-a como theoria geral, chega Broca a 
admittil-a para a explicação de certos factos, aven
tando simplesmente a duvida se esta heclerotopia 
será embryonaria ou posterior ao nascimento — patho-
logica, por consequência. ") 

Na verdade, esta theoria, não só deixa irrespon-
diveis muitas das obj ecoes que lhe têm sido feitas, 
mas está cm desacordo com os próprios factos. Não 
explica a congenitalidade incontestável para certos 
kystos; deixa sem explicação o facto dos kystos ap-
parecerem em regiões evidentemente eleitas; e, por 
ultimo, não dá conta das adherencias tão frequentes 
com as partes vizinhas- e em especial com o es
queleto, nfiífoí 

Esta génese directa, não só d'um revestimento epi
dérmico completo, mas —com maioria de razões — 
d'um verdadeiro tegumento com pellos e glândulas, 
é contraria a todos os dados histogenicos e presente
mente não pôde defender-se. oj ; 

Apesar de tudo, teve Leberl o mérito de destruir 
os argumentos em pró da diplogenese e inaugurar um 
methodo mais preciso no estudo dos kystos dermoides. 

A's similhanças grosseiras, forcados a admillir por 
absoluta necessidade, substituiu o exame rigoroso dos 
tecidos; á conformação exterior, oppôz a estructura. 
Todavia, a inclusão fetal tinha a vantagem de explicar 

(1) Broca. Traité des tumeurs. T. II. 
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a origem congenital dos kystos e as suas relações com 
as monstruosidades, ao passo que heterotopia era im
potente para fazer comprehender variadíssimas parti
cularidades importantes. 

IV 

Theoria do encravamento 

Esta theoria é baseada sobre dados d'anatomia 
geral e de teratologia. 

É hoje assente em embryologia que a face epescoço 
do feto se formam a custa de gommos que nascem, ou 
da parte média da base do craneo, ou da face dorsal 
do embryão; estes últimos tomam o nome de arcos 
pharyngeos ou branchiaes que,, segundo,a opinião mais 
corrente, se acham separados por fendas branchiaes ; 
havendo, entretanto, quem sustente que são separa
dos por simples sulcos. Que sejam fendas ou sulcos, 
pouco importa, porque em nada prejudica a theoria 
do encravamento. 0 que é indispensável é haver ele
mentos a encravar, e loeal onde o encravamento se 
possa effectuai-. Não desenvolvo o modo de formação 
dos différentes tecidos do organismo por ser assumpto 
exclusivamente embryologico e que, certamente, nos 
levaria muito longe, afastando-me portanto do assum
pto capital. 

Quando, por virtude d'uma anormalidade d'occlusào 
das fendas branchiaes, uma parte da ectoderme é ap-
prehendida nalguma d'ellas, pôde, por um desenvol
vimento ulterior, dar origem a um kysto dermoide. 
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Era esta a summula da primitiva.thooria que mais 
tarde foi modificada; não é já uma parte da ectoder 
me que se encrava para dar origem a um kysto, mas 
a fusão incompleta dos dois bordos da fenda, rcsul" 
tando, com consequência, ou a formação d'iim kysto 
ou d'uma fistula congenital. 

Ainda não está bem averiguado quem seja o au-
ctor d'esta theoria. Os francezes, com o egoismode 
todas as glorias scientificas quererem para si, attri-
buem-na a Verneuil; os allemães reclamam por seu 
turno, para Remak a prioridade da invenção. Seja como 
fôr, o certo é que se deve a Verneuil principalmente 
o trabalho da vulgarisacão, pelos numerosos argumen
tos com que sustenta a sua defeza. 

A ideia do encravamento não se afasta muito das 
de Gonlieim acerca da orjgem embryonaria dos tu
mores. 

E' preciso, entretanto, notar que os kystos der-
moides occupam um lugar distincto entre os tumores, 
separando-se bem das produccões classificadas com .o 
titulo de neoplasias : não têm tendência invasora como 
ellas; são compostos de tecidos normaes, tanto pela 
natureza dos seus elementos, como pela sua evolução 
e arranjo; e de irregular, apenas se pôde considerar 
a sua sede. 

A cavidade dermoide é uma ectopia do tegumento 
externo, que conserva, todavia, n'esse seu habitat 
anormal, todas as suas propriedades, podendo origi
nar— fabricar—todos os produclos habituaes (Lan-
nelongue). 

E', pois, quer por encravamento da ectoderme— 
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ou melhor, da derme embryonaria—quer por fusão 
incompleta dos bordos das feudas branchiaes, que os 
kystos dermoides se originam. 

A experimentação vein cm appoio d'esta maneira 
de vêr, pois que, por meio d'enxertos epitheliaes, sê 
tem podido determinar um encravamento artificial e 
reproduzir verdadeiros kystos dermoides. Foi assim 
que Masse, introduzindo segmentos de membros na 
cavidade peritonial de ratos brancos!, poude verificar 
na autopsia praticada dois annos e meio mais tarde, 
que o peritoneo estava povoado de kystos pillosos de 
conteúdo cascoso, cuja analyse ulterior revelou analo
gia perfeita com o conteúdo dos kystos dermoides. (() 

Estas experiências vieram confirmar a opinião que 
Gross anteriormente tinha emitlido : «qioe a formação 
dos kystos dos dedos, consecutivos a um traumatismo, 
era devida d inclusão d'elementos epitheliaes introdu
zidos por entre os tecidos pelo agente traumatisante ». 

Admittindo a possibilidade da formação dos kystos 
dermoides por este mecanismo, indica Lannelongue as 
condições especiaes que intervêm em cada tecido ou 
órgão para dar logar ao encravamento que ha-de pro
duzir o kysto dermoide. Interpreta, em seguida, pela 
theoria, os kystos que apparecem nos logares das fen
das branchiaes, indo depois explicar os que tem sido 
observados em regiões que no embryão apresentam 
depressões ou soldaduras do tegumento. 

Para os kystos cuja sede nada tem de fixo, invoca, ou 
causas accidenlacs —baseado na opinião de Oross, jus-

(1) Revue de Chirurgie —1885 —. 
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liílcada pelas experiências de Masse — ou uma adhe-
rencia de tegumento ás partes profundas que deter
mina o encravamento d'iima pequena massa epithelial 
no seio dos tecidos. 

Dos kystos mais complexos — tomando por typo os 
do ovário, explica elle a génese por accidentes de 
desenvolvimento, que determinem a inclusão dos ele
mentos do folheto córneo no corpo de Wolff, pois que 
são d'uma estruclura análoga á ectoderme, nos pri
meiros tempos da vida embryonaria. 

Explica lambem os kystos do escroto por meca
nismo idêntico, apezar da diversidade apparente das 
suas relações com o testículo. Para a formação dos 
kystos abdominaes, não ovarianos, lambem evoca um 
accidente d'evolução do corpo de Wolff (kystos dos 
ligamentos largos, epiploon, mesenterio, ele.) 

Para os outros kyslos fixados a órgãos diversos, 
lá estão as causas accidentaes, que, por ignoto molivo 
ou mecanismo, os fizeram adherir a esses mesmos ór
gãos; mas, acerescenta, que é muito dilficil procurar 
nas suas relações, ensinamentos úteis acerca do seu 
ponto de partida. E visto que, n'esta altura, a lheoria 
já lhe não pôde valer na interpretação d'esses casos, 
contenla-se em os declarar extremamente raros; o 
que, de modo algum, pôde servir d'argumento para 
invalidar a lheoria do encravamento que tão bem 
explica a palhogenia dos restantes kyslos. Não nos 
oceupamos da lheoria de Conheim por a considerar
mos incluída n'esta; para isso, basta-nos dar ao encra
vamento a latitude que é forçoso conceder-lhe para a 
interpretação do maior numero de factos. 
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V 

Theoria das cellulas noclaes ou da arvore 
histogenica 

Não podendo explicar a pathogeuia dos tumores 
pelas diversas theorias que correm na sciencia, creou 
Bard uma nova, a que deu o nome de = T. das cel
lulas notiaes ou da arvore histogenica=. 

Considerando o ovulo como uma cellula complexa 
por excellencia, admitte que a sua proliferação se não 
faz por multiplicação, mas por um processo de desdo
bramento. Os produetos immédiates d'esse desdobra
mento, não são eguaes entre si, nem á cellula que 
lhe deu origem. Estas duas cellulas filhas ainda são 
extremamente complexas, se bem que menos do que 
a cellula mãe. 

A' medida que o desdobramento progride, a com
plexidade vae sendo cerceada pouco a pouco, até que 
ao chegar a cellula do tecido adulto, réalisa o typo da 
cellula simples. E' então que cessa o desdobramento, 
para dar íògar á multiplicação propriamente dita, em 
que, como se sabe, começam as cellulas a ser eguaes 
entre si, e á que lhes deu origem. E' este o terminus 
da vida embryonaria cellular, cuja duração é maior 
ou menor, segundo o grau de differenciação dos diver
sos tecidos. Assim se comprehende que no próprio 
embryão possa haver tecidos adultos em promiscuida
de com outros ainda formados de cellulas embryo-
narias. 
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Fica, segundo este modo de vêr, bem fiizante a 
diflerenca entre cellula embrionária e cellula do era

bryào, em que Bard insiste particularmente com o fim 
de evitar falsas interpretações. * 

Cellulas embryonarias podem existir—e existem 
realmente no adulto; as outras, como o seu.nome in

dica, fazem parle integrante .do ombryão. E' a essas 
cellulas complexas, que por desdobramentos ulterio

res, vão originando outras de complexidade cada vez 
menor, qne Bard chama cálidas nodaes. 

A constituição dos próprios tecidos énos explicada 
por essa longa serie de desdobramentos, que do ovulo 
pcrmitle passar aos diversos elementos de tecidos 
simples da economia adulta. Ë. como este compara 
esses desdobramentos aos ramos suecessívos d'uma 
arvore, assim lhe chama -tlworia da an-ore Jiislir 
genica. (*í 

Para que um kysto dormoide seja constituído por 
elementos epidérmicos, com pellos e glândulas, e ne

cessário, segundo a theoria, que elle provenba d'uma 
cellula nodal, coeva do revestimento epidérmico não 
diferenciado ainda, e que a cellula nodal seja anterior 
ao apparecimento do apparelho glandular. 

Ensinanos a embryologia que só pelo terceiro mez 
da vida iutrauterina é que as glândulas começam a 
esbocarse; hade, por consequência, a cellula nodal—■ 
origem do kysto — remontar ao terceiro mez dá vida 
intrauterina, pelo menos. 

Ora, se isto succède com um kysto dermoide dos 

(1) ' Bard. Anat. Palhôlogica — 
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mais simples—visto que o suppozemos apenas com
posto d'epiderme com glândulas c pellos—, tratando-
se dos mais complexos, era que apparecem ossos, 
cartillagens, dentes, músculos, esboços d'orgaos, etc., 
a cellula nodal deve remontar a uma epocha mais 
afastada —epocha em que a sua diíFerenciação seja 
menor ainda —. Esta theoria é- deveras seductora, e 
revela uma concepção verdadeiramente extraordinária. 
Com ella, facilmente se chega á razão porque um tu
mor é simples ou complexo. Entretanto, como Ioda a 
medalha tem o seu reverso, é passível de sérias ob
jecções. Um embryão é composto d'um certo numero 
de cellulas ; supponhamos que uma d'ellas se subtrahe 
ao seu desenvolvimento normal, o embryão ficará de
feituoso, pois não evolucionará da mesma forma por
que o faria se todos os seus elementos constitutivos 
cooperassem simultaneamente para o mesmo fim. Fal-
tar-lhe-hão, mais tarde, elementos essenciaes que pro
viriam da cellula nodal subtrahida; será, pois, não já 
um exemplar normal, mas um caso de teratologia. 
Ora ninguém se lembrou ainda de dizer que todos os 
portadores de onkoplasias eram exemplares teratolo-
gicos; a não ser quo se fizesse a teratologia d'uma 
elasticidade d outrance. 

Constitue este, um dos argumentos contra a theo
ria de Bard, que se nos afigura irrespondivel. Além 
d'isso, também não explica a theoria o motivo porque 
os kystos dermoides tem uma verdadeira predilecção 
pelas regiões em relação com as fendas branchiaes e 
com a gotteira dorsal do embryão. 

Mas ha mais ainda; porque é que os kystos der-
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moides cervicaes e craneanos são sempre simples e os 
do ovário, testículo, ele, ordinariamente complexos? 

Vejamos agora se alguma das theorias ciladas po
derá explicar-nos a pathogenia dos kystòs dermoides 
do rim. 

A parthénogenèse não pôde ser invocada, pois que, 
como já fiz sentir, não pôde comprehender-se bem, 
por ella, o apparecimento d'um kysto dermoide fora 
dos tecidos derivados do epithelio germinativo, e o 
rim não deriva d'elleififiïi 

A theoria da âiplogenese também não pôde satisfa-
zer-nos, visto que só um numero restricto de casos 
ella explica, e esses mesmos são dos mais complexos. 

Seria, na verdade, extremamente ridículo o con
cedermos, no nosso caso, foros d'irmao gémeo a uma 
produccão gordurosa com pellos, agua e saes diversos 
à mistura ! 

A heterotopia plástica também não pôde ser chama
da para a interpretação dos kystos dermoides do rim. 
Não admiitte a congenitalidade d'estes kystos e no 
caso da nossa observação tudo nos leva a crer que o 
tumor era congénito. 

A theoria de Bard, não nos parece mais feliz. Essa 
tal cellula nodal —eixo sobre que giram todas as hy
potheses por elle formuladas—parece-nos uma ver
dadeira concepção phantasiosa, pois que ainda nin
guém conseguiu vêr tão decantada cellula, e não as-
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senta sobre facto algum d'observaçao, o que era scien-
cias medicas julgamos de todo o ponto indispensável, 
para a legitima interpretação dos factos. Talvez seja 
por estas razões que até hoje não conseguiu crear pro-
selytos. 

Vejamos, finalmente, a chamada theoria Remak-
Verneuil. Esta tem sobre as anteriores, a grande van
tagem de ser passível de generalisação, por explicar 
o maior numero de factos; por ser sancionada pela 
clinica, e baseada em dados positivos fornecidos pela 
embryologia. 

Sabemos que o rim é formado á custa do corpo 
de Wolff. Este deriva da mesoderme; mas, encontran-
do-se o seu segmento proximal em connexão com o 
epithelio do cœloma, e o segmento distai com a ecto-
derme, forma assim um tubo que vae da cavidade 
pleuro-peritoneal (cœloma), à superficie externa do 
corpo. 

Mais tarde, começa a accentuar-se uma dilatação 
na sua extremidade posterior, para dar origem ao ure
tère, d'onde depois se desenvolverá o rim difinitiva-
mente. 

Ora, pôde admitir-se que um accidente de desen
volvimento determine o encravamento do folheto cór
neo nos rudimentos do corpo de Wolff, visto que nos 
primeiros tempos da vida embryonaria está muito pro
ximo da ectoderme. 

Os elementos da ectoderme, que no embryão nor
mal estão aptos a produzir—por differenciações suc-
cessivas—todos os tecidos da economia, poderão, 
assim deslocados, encontrar na producção anormal, 
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todas as. condições particulares que normalmente de
terminam essas diferenciações. 

Isto não passa de mera hypothèse, é certo, mas 
perante as theorias existentes é a que melhor 
satisfaz o espirito, sem todavia a considerarmos ao 
abrigo de qualquer critica. Até mesmo estamos con
vencidos que a pathogenia dos kystos dermoides do rim, 
bem como a de todos os outros, está longe de ser de
monstrada; e, como não é nosso intento crear qual
quer theoria para juntar á série das já existentes, ape
nas confessamos que é esta ultima a que mais sympa-
tia nos disperta, pelas razões que ficam expostas. 



Therapeutica 

Uma vez estabelecido o diagnostico de kysto der-
moide, não ha hesitação possível—a indicação é sim
ples : intervir cirurgicamente, praticando a extirpação 
completa do tumor—Deve ser completa a extirpação, 
porque os kystos dermoides recidivam com facilidade, 
e, não poucas vezes, deixam fistulas rebeldes a todo o 
tratamento. Esses tumores, como muito bem diz Lau-
nelongue, M podem ser comparados a parasitas que 
se desenvolvem á custa do organismo, e são capazes 
de oppôr sérios obstáculos ao seu funcionamento. Mes
mo d'entre os kystos superficiaes —que, em regra, 
somente deformidade produzem — , se observam al
guns capazes de provocar sérios accidentes, como a 
dyspnêa, para os kystos do pescoço, exophtalmia para 
os da orbita, etc. 

Os profundos, mais prejudiciaes se tornam, não só 

(I) Lannelonguè, loc. cit. 
S 
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pela sua maior complexidade, como também por se
rem implantados em delicados órgãos. 

Do modo porque elles podem crear obstáculos ao 
funccionamento dos órgãos vizinhos, já nos occupamos 
ao tratar do prognostico. 

Gomo no caso da nossa observação o diagnostico 
foi hesitante, hesitante se tornou também, a principio, 
a escolha da operação. Intervir-se-hia por via lombar 
ou abdominal? 

E no caso da intervenção ser transperitoneal, far-
se-hia a nephrotomia ou a nephrectomia? 

Que a operação devia ser por via peritoneal, esta-
va-o indicando o enorme volume do tumor com as 
suas adherencias. prováveis. Além d'isso, o campo ope
ratório ficava .demasiado restricto atacando o tumor 
pela região lombar, e nada nos indicava que o rim 
não estivesse' englobado pela onklopíasia ou mesmo 
degenerado. 

Não pareceu ao nosso illustre professor bem indi
cada a nephrotomia, porquanto, embora nos fossemos 
defrontar com uma hydronephrose, não nos oíTcrecia 
grande garantia tal operação, attendendo ás suas con-, 
sequencias, por vezes desastrosas, como sejam as fis
tulas consecutivas e permanentes, e sobre tudo, impos
sibilidade de cura radical em grande numero de casos. 

Ficou assente que só depois da laparotomia se .po
deria determinar a operação d'escolba, quando se exa
minasse o estado do rim e a natureza do tumor. A 
operação foi feita como vae descripta na observação, 
e a verificação da existência d'uni kysto dermoide do 
rim, foi uma verdadeira surpreza para todos nós. 



Invólucro do kysto dermoid e fazendo corpo com. o rim 

I—I Rim. 
II Abertura do uretère. 

Ill Superficie externa do sacco kystico. 
I V Superficie interna com pellos disseminados. 



Observação 
(PESSOAL) . 

M. C, natural de Ramalde, concelho do Porto, 22 
annos d'edade, solteiro, trolha. Entrou para a enfer
maria n.° 1 de que sou externo, no dia 1-1-900 e foi 
transferido para Clinica Cirúrgica no dia 13 do mes
mo mez. 

Antecedentes heriditarios — O pae tem 45 annos. 
Teve a variola em creanca e soffre do rheumatismo. 
E' sujeito a dores de garganta. 

A mãe morreu lia cerca de 15 annos com o sa
rampo;, tinha 20 annos d'edade. 

Eram 5 irmãos: 3 rapazes e 2 raparigas. 
Dois d'elles —mais velhos que o doente —mor

reram em creanca, e pouco sabe a seu respeito; ou
tro, morreu ha 1 anno com doença de peito. O restan
te é saudável, e apenas conta que tivera o sarampo 
na occasião em que a mãe morreu. : 
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Nada sabe dizer a respeito dos outros. 
Antecedentes pessoaes — Teve o sarampo em cre-

ança. lia 3 annos appareceram-lhe nas pernas umas 
papulas avermelhadas, do tamanho de grãos de milho, 
extremamente pruriginosas. Desappareceram por com
pleto passados 3 dias, sem medicação. Ha 2 annos 
começou a nolar, no fim da micção, um corrimento 
esbranquiçado, por vezes misturado de sangue com li
geiro prurido na urethra. No intcrvallo das micções 
também começou a sentir dores na bexiga. Mais tar
de, appareccu-lhc pollakiuria, acompanhada de poliuria 
com urinas esbranquiçadas. Em agosto de 1899 teve 
umas perturbações visuaes extremamente interessan
tes: de noite, embaciavam-se-lhe os olhos, impedindo-
lhe a visão, mesmo sob acção de uma intensa luz; de 
dia, não accusava a menor perturbação. Ha já bastan
tes annos que sente o abdomen augmentar de volume. 

Estado actual — 0 aspecto 6 bom. Tem appetite. 
Accusa uma sensação de pezo no flanco e hypocondrio 
direitos e um certo mal-estar quando flecte o abdomen 
ou apporta' as calças um pouco mais. 

Os phenomenos urinários — pollakiuria, poliuria e 
dores á micção, persistem. As urinas são turvas. 0 ap-
parelho pulmonar "nada revela d'anormal, bem como 
o apparelho digestivo. Do lado do abdomen, faz ouvir 
a percussão um som massiço, em continuidade com 
o som hepathico, estendendo-se á fossa iliaca di
reita. 

A fluctuação é nítida ao nivel da tumefacção. A pal
pação não provoca dores. 0 baço normal. Não tem fe
bre e o pulso é normal também. 
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Procedendo-se á analyse das urinas, encontrou-se o 
seguinte : 

Volume (em 24 horas) . . . . 2490"" 
Côr amarello-pallido turvo. 
Deposito . . . . pouco abundante. 
Reacção . .• .; . acida. 
Densidade (a 16°) —1,0097. 

Verificou-se a existência de numerosos glóbulos 
purulentos, bastantes cellulas epitheliaes da urethra 
profunda e da bexiga, e ausência de cylindros e de 
crystaes de phosphato ammoniaco-magnesiano. 

Elementos anormaes —Não contem glucose. 
Tem 0,sr5 d'albumina por litro. Não contem pig

mentos biliares e pouca abundância d'indican. 

Por litro Por 24 h. 

0,448 gr. 
7,193 » 
7,297 »' 
0,202 » 
0,630 » 
0,030 » 

1,115 gr. 
17,913 » 
18.169 » 
0,503 » 
1.618 » 
0,124 » 

Acidez (em Ph2()5) 
Chloretos (em Nael) 
Urôa 
Acido úrico 
Acido phosphorico (em Ph 205) 
Urobilina 

Conchosão: Urina caracterisada pelo augmenta de 
volume e pela leve albuminuria, á qual parece dever 
attribuir-se apenas uma origem pyelica. Deve notar-se 
ainda a leve phosphaturia relativa, com diminuição de 
grande parte dos elementos normaes. Como se vê, 
se algum diagnostico a analyse nos pôde indicar, 6 o 
de pyelite ou pyelonephrite. Nada indica a existência 
d'um kysto dermoide. 
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Diagnose—Da diagnose já nos oócupamos n'um 
dos capítulos precedentes, por isso não repetiremos 
o. que então dissemos. 

Operação 

A operação foi feita no dia 23 de janeiro de 1900 
pelo Ex."10 Sur. Professor Roberto Frias, auxiliado pelo 
Ex.n'° Snr. Professor Clemente Pinto e aluirmos assis
tentes—Felisberto Rebordão c Casimiro Barbosa. 

Cliloroformisado o doente e feita a toilette abdomi
nal, procedeu o distincto operador á incisão da pare
de, aonivel do bordo externo do grande reclo direito. 

Chegando ao peritoneo, corlou-o e suturou os dois 
folhetos a todo o comprimento da abertura - cerca de 
0T

rai5 — com o fim de por o tumor fora da cavida
de peritoneal e fazer em seguida a marsupialisacão, 
caso fosse defronlar-se com um kysto hy latico. Feito 
isto, (Icon o tumor liem visível; punecionou-o em 
seguida, por ser impossível a sua delimitação attentas 
as extensas adherencias e enorme volume, c a cânula 
deu sabida a um liquido branco- amarellado, trazendo 
em suspensão' uma substancia amarello-escnro de 
consistência mollc. Evacuado o liquido, fez a sutura 
da capsula á parede abdominal, tencionando deixar a 
abertura drenada por se suppor agora, em virtude 
do aspecto do liquido, que se tratava d'hydronepbrose. 
Procedendo á incisão da capsula e introduzida a mão 
dentro da cavidade kystica, extrahiu uma massa homo-
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genea, em tudo análoga aos grumos quo pela cânula 
tinham sahido e em tal quantidade, que pezou 1:600 
grammas. 

A face interna da capsula apresentava o aspecto 
da pelle normal com os seus respectivos pellos. N'es
ta altura, já não era permitlido duvidar, impunha-se 
a diagnose verdadeira: estava á vista um kysto der-
moide. 

A bolsa revirava-se quasi em dedo de luva, exce
pto ao nivel do seu pedículo, cuja inserção ainda se 
não tinha descoberto. Tornou a libertar o sacco dos 
pontos de sutura com que anteriormente tentara fazer 
a marsupialisação e só depois se verilicou que o pe
dículo era inserido ao rim direito. E, como a sua atro
phia era manifesla c além d'isso, o paronchima renal 
era friável, resolveu praticar a nephreclomia, pois que 
de nada serviria deixar no seu logar um rim impró
prio para o desempenho das suas funeções normaes. 
Corlou-se o uretère entre duas ligaduras de seda; se-
parou-se a capsula gordurosa e a suprarenal, fi
cando o rim prezo, apenas, pelo seu feixe vasculo-
nervoso. Este foi laqueado por dois fios entrecruzados 
e cortado, por lim. 

Suturou, depois, os dois lábios peritoncaes que 
no começo da operação tinham sido «tzidosle fixados á 
parede abdominal, deixando perdidos os tios de sutura; 
e, por ultimo, fez a occlusão da parede abdominal por 
dois planos de sutura — o primeiro com seda e o se
gundo cem crina—, deixando uma pequena abertura 
na parte superior da-incisão, por onde introduziu um 
dreno de gaze, para dar vasão aos exsudâtes que 
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viessem accumular-se na cavidade que fora occupada 
pelo kysto, que, como disse, fieoti fora do peritoneo. 
A operação correu sem o menor incidente desagra
dável, se bem que bastante morosa, em virtude dos 
múltiplos pontos de sutura e laqueacões que tiveram 
de effecluar-sc. 

Diário 

Na tarde do dia da operação o thermomctro marcou 36.°3. 
Como tivesse muita sede, foi-Ihe dada uma limonada cítrica para 
tomar ad libitum Queixou-se de retenção d'urinas, que lhe pro
duzia horrorosas dores. Não sem grande difficuldade, consegui al-
galial-o com uma sonda de pequeno calibre ; e, depois de evacua" 
da a bexiga —que continha cerca de 400.gr. d'uiïna—-as dores 
calmaram por completo. Pouco duradoira foi a retenção, pois 
que no dia immediate) urinava já expontaneamente. Creio que 
não seria extranho a este phenomeno, a descompressão brusca que 
soffreu a bexiga depois da ablação do kysto. 

Dia 24 —Sente dores'no abdomen, motivadas pela com
pressão da ligadura. Foi substituída a ligadura por uma faxa de 
ílanella e o doente socegou. O pulso era normal. A lingua apre-
sentava-se saburrosa. Não defecou. De tarde, queixava-se de dores 
ao nivel da incisão abdominal. Recolhida a urina das 24 horas, 
mediu 2750.0C Parece, pois, que o rim esquerdo começa a soffrer 
um processo d'bypertrophia, pois que, só por si, seggrega urina em 
maior quantidade do que dias antes da operação (2490Cl5). 

Temperatura: de manhï 36,'9; de tarde 38,"8. 

Dia 25 — Ao levantar-lhe o penso, correu pelo orifício do 
dreno, um liquido soro-sanguineo. As dores que accusava de vés
pera, attenuaram-se um pouco. Como estivesse constipado, foi-lhe 
administrado um purgante, que não produziu efteito. Esta atonia 

http://400.gr
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intestinal — que, como se verá, se tornou persistente — encontra 
a sua explicação no mecanismo de descompressão brusca, que a 
massa intestinal soffreu com a ablação do kysto. Já vimos que 
idêntico phenomeno se operou na bexiga, apenas mais fugaz. 

Temperatura : de manhS, 38,'l ; de tarde 38,°9. 

Dia 26 —Toma 30 gr. d'oleo de ricino. As dores persistem, 
se bem que attenuadas. Continua a sahir liquido soro-sanguineo-

Temperatura: de manha 37,"'J ; de tarde 38,»l. 

Dia 27— Nota-se a sahida de liquido um tanto purulento. 
Substitue-se o dreno de gaze por outro de cautchú. 

Temperatura: de manhS, 37,«4; de tarde, 38,"7. 

Dia 28 — Mesmo estado. 

Temperatura: de maDhi, 38,°9; de tarde 38,»i 

Dia 29 — Queixa-se de dores pelo corpo. O estado geral 
é bom. 

Temperatura : de manhS, 39,"7 ; de Urde 40,°4. 

Dia 30 — Como a temperatura persista elevada, começa no 
uso de pílulas de quinina e da poção d'aconito. Constipação 
pertinaz. Toma 100 gr. d'agua de Loeches. 

Temperatura : do manhã, 39,°7 ; de tarde 40,»l. 

Dia 31 — A elevação tbermica permanente não pôde expli-
car-se senão pela estila das matérias fecaes, consequentes á ato
nia ; por isso, eomeça no uso de benzo — naptol. O pus que corre 
da ferida tende a diminuir. 

Tem appetite. Os pontos suppuram. 

Temperatura : de manhã, 40,» ; de tarde 40,°1. 

Dia 1 de Fevereiro—Mesmo estado. 

Temper»tura; de manhi 38,°f ; de tarde, 38,"S. 
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Dia 2 — 0 pus toma-se cremoso e esverdeado. 

Temperatura : de manha, 37,°S ; de tarde 38.»5 

Dia 3 — Suspende as pillulas do dia 30. Começa a tomar 
vinho de quina. 

Temperatura : do manhS, 37,°5 ; de tardo 39». 

Dia 4 a 8 — Conservou sensivelmente o mesmo estado, bai
xando um pouco a temperatura. 

Dia 10 —A suppuração diminue. O estado geral eonserva-se 
bom. As urinas lornam-se escuras e depositam uma substancia 
azulada e viscosa. Medem 2:600°" em 24 horas. A analyse revelou 
a existência de 0,gf- 5 d'albumina e no campo do microscópio 
appareceram numerosos crystaes de phosphato aminonio-magne-
siano, de sulfato e carbonato de cálcio. Reacção alcalina. Urina 
fortemente ammoniacal, com sedimento abundante de muco-pús, 
pobre em phosphato e em todos os elementos dissolvidos. A cór 
azul-escura da urina e do sedimento, resultava d'um adeantado 
estado de fermentação (alteração do sangue e puz, devido á pre
sença de bactérias chromogeneas — talvez o bae. pyocyanico—). 
Esta composição anómala da urina tomava-se deveras suspeita ; 
mas attribuia-se o facto ao exaggero funceional, que certamente 
produziria irritação no rim esquerdo, visto o estado geral de nada 
se resenlir. 

Temperatura: de manhã 35,»5; de tarde 36,°6. 

Dias, 11 12 e 13 —Mesmo estado. Toma diariamente 125 
gr. de agua de Loeches. 

Temperatura : no dia 12 subiu a 39,«C e no dia îminediato a S»,^. 

Dia li — Passou mal a noite. Suspende o benzo-naphtol. De
jecta quatro vezes. 

Dias 15 e 16—Mesmo estado. Volta a fazer uzo da quinina, 
A temperatura sobe, de novo, a 38.° 

Dia 17—Como persista a poliuria e a albumina, são-lhe 
prescriptas pillulas de tanmno. 

Temperatura: de manhl 36,°5; de tarde 38,»8. 
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Dia 18 — A lingua torna-se saburrosa cm extremo. A urina 
mede 1650." 

Temperatura: de manhã 37,°2; de Urde 38/3. 

Dia 19 — A ferida operatória aeha-se quasi cicatrizada, con-
tervanrlo apenas o orifício, que dá passagem ao dreno. Continua 
constipado. A urina mede 1:90o.1"5 Injectei-lho 40 gr. de soro 
physiològico, por se encontrar bastante prostrado. 

Temperatura : de manhã 36»5 ; de tardo 36,»9. 

Dia 20 — Toma novamente óleo de rícino. A urina mede 
1:810 ; é escura e levemente hemorrhagia. Nova injecção de soro. 

Temperatura : de manhã 36,»4 ; de tarde 38/9. 

Dia 21 — Accusa dores ao nivel do rim. 
Pulso fraco. A suppuração é quasi nulla. Urina 1:420.°o Op-

põe-se terminantemente a nova injecção de soro. 

Temperatura: de manhã Zt),"i; de tarde 38°. 

Dia 22 — 0 estado geral aggrava-se 
Urina 1:425.0" com augmento de deposito azul. 

Temperatura : de manhã 35, °2 ; de tarde 38,-» I. 

Dia 23 — Nova recusa de injecção de soro. 
Exigiu alta, apesar de todas as instancias e conselhos. (') 

Tímperatura : de manhã 35,"7. 

r:i;i;y 

(1) Apesar do estado grave em que sahiu do hospital, encon-
tra-se actualmente restabelecido por completo. 

> 
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Anatomia — O chamado ligamento pisi-metacar-
piano não é um ligamento. 

Physiologia — 0 ovário é uma glândula de secre
ção interna. 

Therapeutica—Longe de ser diurético, o leite é 
antes um regulador da funccão urinaria. 

Pathologia geral—Em hereditariedade, a ama 
representa, por vezes, um papel superior ao da mãe. 

Anatomia pathologica—A inflammação simultânea 
de varias serosas, é devida a uma toxemia por deffi-
ciencia de depuração urinaria. 

Pathologia cirúrgica — Em pathologia abdominal, 
só a laparotomia exploradora nos pôde conduzir a um 
diagnostico certo. 

Pathologia medica—A anesthesia das hystericas é 
- de natureza psychica. 

Medicina operatória—Em caso de tumor maligno, 
toda a operação conservadora é contraproducente. 

Obstetrícia —A mulher gravida não deve ama
mentar. 

Medicina legal — 0 transmissor consciente de 
doenças infecciosas, é um criminoso que o código 
deve punir. 

Visto. Pode imprimir-te. 

C-arwA <j>ima, @. Z/flontetro, 
Pmidentt, Director interim. 
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