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DUAS PALAVRAS 

Se a ovariotomia, praticada com o fim de 
curar certos estados pathclogicos, está sujeita, 
a contestação, não acontece o mesmo quando 
se trata de kystos do ovário, porque n'estes casos 
a operação impõc=se ; mas, devemos confessa,l=o; 

esta imposição não é absoluta. 
Ha- casos em que o pratico deve abster>se 

de operar, porque a sua intervenção é de pouca 
ou de nenhuma titilidade para a doente. 

Foram estas considerações que nos levaram 
a escolher para assumpto da nossa dissertação 
inaugural a ^malignidade dos kystos ovaricos>\. 
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(Devemos expor desde já o que entendemos 
for malignidade dos kystos do ovano. 

Este estudo não se refere ás complicações, 
que podem sobrevir depois da operação, nem 
tão pouco aos accidentes que, espontânea ou 
occasionalmente, podem dar^se no kysto não 
operado, mas sim á generalisação do neoplasma 
ou á recidiva depois da sua extirpação. 

Assim se justifica a importância d'esté 
assumpto para o pratico que, diagnosticando a 
malignidade do kysto, deve intervir immedia= 
lamente ou pôde absíer=--se de operar, poupando 
assim a doente a uma operação de que não 
tiraria beneficio algum. 
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Só depois que Panas, em 1874, relatou pe
rante a Sociedade de cirurgia a historia de uma 
doente que suecumbiu 18 mezes depois da opera
ção com degenerescências em diversos órgãos, é 
que os cirurgiões começaram a dirigir a attenção 
para a generalisação do tecido neoplasico dos kystos 
do ovário. 

Boinet, na mesma sessão, citou um facto aná
logo e Verneuil disse recordar-se dum caso seme
lhante. 

Desde então a observação veiu mostrar que os 
kystos ovaricos, sob a influencia de causas ainda 
desconhecidas, podem revestir o caracter de tumo
res malignos, generalisar-se do lado do utero, do 
recto, da cavidade peritoneal, algumas vezes mesmo 



20 

nos órgãos mais afastados c recidivar depois da 
ablação. 

Assim, tem-se encontrado grande numero de 
casos em que a generalisação se dá antes que o 
tumor tenha sido operado, mas muitas vezes na 
occasião da operação não ha o menor indicio de 
generalisação e passados mezes observam-se sym-
ptomas de propagação do neoplasma aos diversos 
órgãos do economia ainda os mais afastados da 
cavidade peritoneal. 

Outras vezes a recidiva limita-so ao pedículo 
do kysto-, á ferida abdominal, e quando muito ao 
paritoneo. 

Baseando-se n'estes dados, Terrillon, que en
treteve por muito tempo a Sociedade de cirurgia 
com este assumpto, estabeleceu duas classes de 
recidivas : 

i.a — As que apparecem na cicatriz, no pedí
culo ou no peritoneo, ou verdadeiros recidivas. 

2.a — A s que so fazem em órgãos afastados, 
ou generalisações. 

Os casos de generalisação dos kystos do ovário 
não são raros, e se não se apresentam mais fre
quentemente é porque, graças ao bom critério de 
alguns cirurgiões, as doentes soffrem a extirpação do 
neoplasma emquanto que elle não tem adquirido 
propriedade.; malignas. 
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Terrillon, procurando reunir casos d'esta natu
reza, encontrou 46 observações. 

Poupinel pôde reunir, na sua these inaugural, 
160 casos. 

Além d'estes relata, na T^einte de chirurgie, 
de 1886, mais 7 casos; um de Spencer Wells, ou
tro de Goblenz, dois de Marchand, um 5." referido 
por Flaischlen, tio Zeischrift f. Geburishutfe (1882), 
um C>.° operado por Tarnier e emfim o 7.0 observa
do por Segond. 

Hegar e Kaltcnbach assignalam também algu
mas observações. 

Ernst Cohn, no Zeitschrifl f. Gebiirlshulfe, 
cita 71 casos de kystos malignos do ovário opera
dos por Schroeder, de Berlim, e um caso de Òlls-
chewsky. 

A operada de Ollschewsky morreu de recidiva. 
Nos 71 casos de Schroeder, 60 operadas so

breviveram á operação. Destas 60, 17 perderam-se 
de vista -, das 43 restantes, 20 apresentavam no 
momento da operação (incisão exploradora) ou apre
sentaram depois da ovariotomia symptomas de re
cidiva ou de generalisação ; 10 dentre cilas morre
ram d'estas manifestações secundarias. 

O conhecimento prévio de certas formas de 
kystòs; do ovário é indispensável para a interpreta
ção da malignidade d'estas neoplasias, por isso co
meçamos este estudo pela sua anatomia pathologica. 
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PARTE I 

Anatomia patliologica 

No estudo da anatomia pathologica dos kystos 
ovaricos admittimos a classificação de Waldeyer. 

Para este pathologista existem quatro varieda
des : 

i,a — Hydropisias dos folliculos de Graal. 
2.a — Kystos de natureza epithelial. 
3.a — Kystos dermoides. 
4.a —Kystos mixtos, ao mesmo tempo dermoi

des c; mucóides. 
De todas estas variedades aquellas que, sob o 

ponto de vista da malignidade, devem ser estuda
das, são : os kystos de natureza epithelial e os 
kystos mixtos. 
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A malignidade destes últimos é incontestável, 
mas são tão pouco frequentes que ainda não fo
ram estudados. 

Malassez, tendo feito o exame histológico a um 
kysto d'esta natureza, pôde presagiar uma recidiva, 
que teve logar no curto espaço d'alguns mezes (i). 

Os kystos de natureza epithelial formam o 
maior numero dos kystos*bvaricos. Depois dos tra
balhos de Waîdoyer, de Sinéty e Malassez admitte-
se que estas neoformaçÕes são de natureza epithe
lial, epitheliomas. Como o seu revestimento epithe
lial é semelhante ao das mucosas dá-se-lhes o nome 
de epitheliomas mucóides (2). 

A variedade mais commum de kystos ovaricos 
é, pois, o epithelioma mucóide de Waldeyer e por 
conseguinte aquella que fará objecto do nosso es
tudo. Assim exporemos resumidamente a anatomia 
pathologica d'estas neoformaçÕes para melhor se 
comprehender o seu prognostico. 

Os kystos ovaricos podem, ser uniloculares, 
pauciloculares e multiloculares. Para Virchow, Wal
deyer, Malassez e de Sinéty, o typo primitivo é a 
forma multilocular. 

N'um. kysto multilocular temos a estudar a sua 

(1) Gazette hebdomadaire de Médecine et de Chirurgie. 
Dezembro de 1885. 

(2) Arch, de physiologie, 1878, ptig, 132. 
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parede fibrosa, o cpithelio que a tapeta e o con
teúdo das suas différentes cavidades. 

Parede. — Esta é constituída por tecido con
junctive em geral denso, mais rico em cellulas e em 
vasos á medida qua se approxima da sua face in
terna. Os vasos são arteriaes, venosos e h/mpha-
ticos (Malassez). As artérias e as veias oceupam 
sobretudo a parte média da parede. Na visinhança 
e em volta dos vasos encontram-sc numerosas fi
bras lisas. A espessura e a resistência da parede 
fibrosa são extremamente variáveis. A delgadeza 
da parede é algumas vezes tal que esta torna-sc 
transparente e pódc-se romper sob o menor choque, 
o conteúdo do kysto lança-se então quer no exte
rior, na cavidade abdominal, quer na cavidade 
duma outra bolsa. 

De Sinéty e Malassez chegaram a demonstrar, 
pela impregnação de nitrato de prata, a existência, 
na face interna da parede fibrosa, d'uma camada 
endothelial sub-epithelial. 

Na superficie externa do kysto existe um cpi
thelio cubico diiferente do cpithelio chato perito
neal. Na face interna dos kystos o epithelio é cy-
lindrico. Está em geral disposto n'uma só camada, 
mas algumas vezes também é estratificado. As cel
lulas que constituem o revestimento epithelial in
terno apresentam, muitas vezes na mesma cavidade 
kystica, as mais variadas formas. O epithelio or-
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dinariamehte é prismático ; todavia, ein quasi todos 
os casos, ao lado das cellulas, prismáticas ou cy-
lindricas mais ou menos altas, observance ccllulas 
caliciformes, cellulas métátypicns (Malassez),- fre-
quentemente também o epithelio é vibratil. A maior 
Variedade pôde pois observar-se nas cellulas epi-
theliaes do revestimento interno dos kystos. Estes 
elementos epitheliaes proliferam mais ou menos 
activamente, a sua forma a.ltera-se mais ou menos 
completamente -, soffrem as mais das vezes a dege
nerescência mucosa. Do polymorphisrho das cellu
las, da sua proliferação, da sua degenerescência 
mucosa podem resultar considerações prognosticas 
importantes, relativas á actividade neoformativa do 
tumor onde ellas têm a sede. A presença de cellu
las em via de proliferação, de cellulas polymorphas, 
dispostas em muitas camadas, indica evidentemen
te uma maior actividade de neoforrriação cpithetial. 

A degenerencia mucosa das cellulas, mas so
bretudo a presença das cellulas caliciformes, per-
mittc cumprehender até certo ponto o augmento de 
volume d'uma bolsa kystica distendida cada vez 
mais pelo producto da desaggregação e da secre
ção incessantes das cellulas epitheliaes que a tape
tam. A parede do kysto será pois uma verdadeira 
superficie secretora (i). 

(1) Revue de chirurgie, 188G, png. 457. 
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Estes dois elementos constituirdes, parede fi

brosa e seu epithelio, quando entram em activida
de, proliferam produzindo assim vegetações, cuja 
natureza tem grande importância para o prognos
tico dos kystos ovaricos, 

As vegetações que se formam ulteriormente 
nas paredes dos kystos são de duas espécies : umas 
produzidas pelo epithelio que vegeta formando-se 
assim novos tubos glaudulares á peripheral do kys-
to ; outras são devidas a uma exuberância do te
cido conjunctiva da parede que forma projecções 
papillares cobertas de epithelio (i). 

Sob o ponto de vista histológico Waldcyef 
distingue kystos proliférantes glandulares (Cysto
ma ovarii prolifirlim glandulare) e kystos prolifé
rantes papillares (Cystoma ovarii proliferum pa-
pillare) segundo o elemento epithelio ou o elemen
to conjunctivo predomina pelo seu desenvolvimento 
ulterior -, mas na pratica as cousas nãô são tão 
simples e estás descripções anatómicas não corres
pondem aos typos clínicos. 

No interior d'um mesmo kysto oU á sua su
perficie póde-se encontrar ao mesmo tempo produ-
cções glandulares e neoformações papillares. Estes 
dois elementos podem combinar-se de différentes 

(1) Schroeder, Maladies des organes génitaux de la 
femme. 
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modos e darem logar a kystos végétantes que se 
apresentarão sob aspectos e formas excessivamente 
numerosos. Algumas vezes a proliferação é de tal 
modo abundante que o tumor é quasi exclusiva
mente sólido. 

Em vex de servir de simples revestimento, o 
epithelio prolifera ; da sua Superficie vè-se nascer 
prolongamentos epitheliaes de forma variada que 
penetram pouco a pouco na espessura da trama 
conjunctiva. Os mais simples teem a forma de 
capsulas, de dedaes, de dedos de luva, o que os. 
assemelha a glândulas em tubo. Outros, penetran
do mais profundamente, ramificam-se como os 
duetos excretores duma grandula em cacho ou anas-
tomosam-se em fede. Estes tubos glandulares di-
latam-se em certos pontos, apertam-se n'outros e 
formam cavidades epitheliaes de forma e de volu
me muito variados. Quando as cavidades são pe
quenas a vegetação 'tem uma apparência adenóide 
ou encephaloide segundo o tecido conjunctivo é 
mais ou menos abundante. Quando são visíveis a 
olho nú as vegetações tomam a forma vesicular 
areolar ou francamente kystica. Estes kystos se
cundários podem, separar-se completamente da ca
vidade mãe ou conservar com ella uma communi" 
cação muito pequena. 

D'esté modo o revestimento epithelial dá lo
gar á presença, na trama conjunctiva da parede, 
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de massas epitheliaes tubuladas cemo os canalicu
lus d u m a grandula, e á formação de kystos secun
dários. E ' assim que se constituem as vegetações 
glandulares ou adenóides. 

A presença de gomos ôco,s epi thel ial , nasci
dos da tunica epithelial dos kystos, caractérisa os 
kystos proliférantes glandulares ou os kystos com
postos de Paget, por opposição aos kystos végé
tantes papillares (Waldeyer). 

Noutros casos o epithelio de revestimento 
manifesta a sua actividade pela produecão de go
mos cpitheliaes massiços. Se estas massas epithe-
liaes são numerosas e muito desenvolvidas dão ao 
tumor todos os caracteres microscópicos dos car
cinomas. Macroscopicamente estas neofonnações 
apresentam-se quer sob a forma encephaloide quan 
do as cellulas predominam, quer, o que é mais 
raro, sob a forma de scirrho quando é pelo con. 
trario o elemento fibroso o mais abundante. Tal 
é o modo de produecão das vegetações carcino-
malosas. Esta degenerescência cancerosa dos kys
tos pôde tomar uma extensão tal que se julgue tra
tar d u m tumor quasi completamente sólido. Estes 
tumores apresentam em certos casos uma temivel 
malignidade (i). 

(1) Ernst Colm. ÍS8C. Rw. de llmjem, pag. 189. 
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Nïim caso Malasscz c de Sinéty encontraram 
granulações tuberculosas nas vegetações (vegetações 
tuberculosas) exteriores d'um kysto, Estas neofor-
mações eram mixtas, isto é, apresentavam uma 
trama conjunctiva atravessada por tubos epitheliaes 
e cheia de cavidades kysticas. Ora, no tecido con
junctive situado entre as cavidades epitheliaes, exis
tiam grossas cellulas granulosus com um ou mais 
núcleos ; a maior parte estavam reunidas em mas
sas esphericas ou ovóides. No centro de algumas 
d'estas massas encontrava-se uma cellula gigante. 

Estes elementos parecem-se çom as granula
ções do lupus escrofuloso ou da tisica laryngea, 
consideradas como características da tuberculose 
(Poupinel). 

A trama conjunctiva dos kystos pôde dcsei> 
yolver-se isoladamente e algumas vezes d'um modo 
considerável,- se us paredes fibrosas augmentant 
consideravelmente de espessura em. virtude do des
envolvimento de tecido conjunctivo e se esta acti
vidade neoformativa dá logar á formação de vege
tações papilliformes compostas de tecido connectivo 
em diversas phases da sua evolução, ter-se-hão 
vegetações sarcomatosas, fibro-sarçomatosas, con
junctivas, colloides c vasculares. Nas vegetações 
sarcomatosas predominam os elementos ceilulares 
novos arredondados, nas jlbro-sarcomatosas, en-, 
contram-se cellulas fusiformes alongadas mistura-
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das com elementos arredondados; n'este caso as 
partes periféricas da vegetação são habitualmente 
mais sarcomatosas e as partes centraes mais fi
brosas. 

Outras vezes a vegetação é constituída essen
cialmente por tecido conjunçtivo puro no estado 
adulto e tapetada pelo epithelio do tecido ovari-
co; estas vegetações puramente conjunctivas são 
raras. 

Não acontece o mesmo com as vegetações col
loïdes que são transparentes, a ponto de serem to
madas por kystos pediculados; são constituídas 
por uma substancia intersticial mais ou menos 
abundante, transparente, algumas vezes granulosa ; 
estando as granulações algumas vezes dispostas em 
serie. No meio d'esta substancia, distinguem-se pe
quenas fibras conjunctivas cruzando-se em diversos 
sentidos, cellulas munidas de prolongamentos anas-
tamosando-se umas com as outras ; estas cellulas 
cstrelladas existem quer á superfície das libras con
junctivas, quer livres no meio da substancia anlór-
pha ; algumas estão ás vezes em degenerescência 
mucosa ou gordurosa. Encontram-sc ainda na subs
tancia myxomatosa glóbulos brancos, cellulas lym-
phaticas e capillares, uns percorrendo as fibras 
conjunctivas, outros apenas sustentados por alguns 
d'estes elementos. Ricas em substancia fundament 
tal, pobres em fibras conjunctivas., em cellulas e em 
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vasos, as vegetações colloïdes são tambaiîi chama
das falsos kystos. 

E' difficil dizer como se forma a substancia 
mucosa ; é um producto intersticial plasmico cuja 
origem nos escapa (Wacquez). 

As vegetações completamente myxomaíosas 
são raras, muitas vezes a extremidade da vegeta
ção é a única parte myxomatosa, o resto é fibro-
sarcomatoso, a substancia intersticial desappare-, 
cendo pouco a pouco em quanto que as libras e as 
cellulas conjunctivas augmentant. 

Certas vegetações apresentam no seu interior 
um apparelho vascular completo (i) análogo ás 
ansas vasculares próprias ás papillas da derme ou 
das mucosas -, estas vegetações constituem então 
verdadeiros papillomas: se o elemento vascular 
toma um desenvolvimento considerável a vegetação 
reveste uma forma angiomatosa. Emfim todas as 
vegetações de qualquer natureza que ellas sejam, 
mas sobretudo as papillares, teem muitas vezes 
uma tendência para a cretijicação, notada por um 
deposito de corpos semelhantes aos psammomas de 
Virchow. 

Todas estas vegetações que teem por base te
cido conjunctivo são tapetadas por um revestimento 

({) Hugo Goblentz, Zelts, f. Geburts. «. Gijnaelcs. Band 
VIL Heft 1. 
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epithelial cujas ccllulas são as mais das vezes cy-
lindricas. Ora as cellulas são curtas, ora ao con
trario são alongadas, fusiformes, pediculadas; al
gumas d'estas cellulas teem algumas vezes colhas 
vibráteis. No meio d'esté epithelio encontram-se 
algumas vezes cellulas epitheliaes métatypicas que 
cobrem a sós as vegetações ou estão disseminadas 
no meio d'outros elementos cujo nivel ultrapassam. 
Em resumo, n'estas vegetações conjunctivas, a pro-
ducção epithelial é completamente secundaria e li-
mita-se a cobrir a neoformação sobretudo quando 
esta é lisa em forma de cogumelo ; é mais impor
tante quando a vegetação é mamillar, lobular, dis
posta em couve-flôr. 

Conteúdo. — O conteúdo dos kystos ovaricos 
apresenta uma consistência e um aspecto dos mais 
variados. A variedade das cambiantes depende da 
maior ou menor quantidade de sangue misturado 
com o liquido. Podem observar-se todos os graus 
de consistência desde a fluidez do soro até á con
sistência da gelatina. N'este liquido são tidos em 
suspenção elementos figurados mais ou menos al
terados: cellulas epitheliaes, glóbulos sanguineus, 
cellulas granulosas com duplo contorno (cellulas 
epitheliaes ou elementos lymphaticos em degeneres
cência?— Malassez), cellulas estrelladas e anasto-
mosadas d'origem conjunctiva, corpos hyalinos, 
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granulações hyalinas, gordurosas, hematicas, crys-
taes de cholesterina. 

A composição chimica do liquido é além d'isso 
muito variável segundo contém maior ou menor 
quantidade de sangue. O liquido dos kystos ovari-
cos tem em dissolução, segundo Eichwald, (i) 
muco-peptona, albuminoqDeptona, metalbumina e 
paralbumina-, esta nunca falta (Waldeyer). 

A origem do liquido kystico é attribuida á se
creção da.s cellulas, á sua degenerescência, a hemor-
rahagias dando accidentalmente accesso ao sangue 
no kysto, á transudação do soro. 

Em geral o liquido duma grande bolsa é mais 
fluido que o duma pequena. Esta fluidificação tem 
sido explicada differentemente. 

Para os histologistas (Malassez, Boetcher), é 
devida á transformação do revestimento epithelial ; 
á medida que a bolsa vae aúgmentando de volume 
as cellulas caliciformes, que segregam um muco 
espesso, tornam-se cada vez menos abundantes. A 
theoria chimica, sustentada por Eichwald, explica 
a fluidificação do liquido kystico por uma espécie 
de digestão que soífreriam no interior do kysto a 
rnucina segregada pelo epithalio e a albumina ex

il) Scliroeder, obra cit. 
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halada dos vasos. Esta digestão daria logar á for
mação cada vez mais abundante de duas series de 
peptonas mais fluidas. 

— »«©6h9C*** 



PARTE II 

Breves considerações sobre a malignidade 

Qual a natureza dos kj-stos ovaricos que pre
dispõem para a recidiva ou generalisação ? 

Terrillon, na sessão de 29 d'abril de i885 
communicou á Sociedade de cirurgia a observação 
seguinte : — Uma rapariga tinha um kysto ovarico 
com o cortejo dos symptomas clássicos ; foi opera
da com bom resultado, e o exame macroscópico 
do ovário doente não offerecia nada que se não 
encontrasse em semelhante circumstancia. Uma vez 
restabelecida, a doente sahiu do hospital e passou 
bem durante seis mezes. Mas no fim d'esté tempo 
vcrificou-se uma induração ao nivel da cicatriz. 

Esta induração augmentou rapidamente, so-
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brevicram phenomenos de cachexia, e a doente 
succumbiu ao cabo de um anno á generalisação do 
neoplasma n'algumas visceras e mesmo nos ossos. 

Nicaise, n'essa mesma sessão, apresentou um 
caso análogo ao de Terrillon. Tratava-se de uma 
mulher de 5o annos, operada dum kysto multilo-
cular. Nada de particular se tinha notado, nem nos 
antecedentes, nem no curso da operação, e tudo 
parecia fazer prever uma cura completa, quando, 
seis semanas depois, se notou um tumor ao nivel 
da cicatriz. O estado geral tornou-se máu, e a 
doente succumbiu no fim d'algumas semanas. 

Na mesma sessão disse Lucas-Championnière: 
— «Julgo que até aqui a histologia é impotente para 
nos esclarecer sobre a natureza dos kystos do ová
rio. Considerados pela maior parte dos kystologis-
tas como tumores epitheliaes deveriam, em nome 
da clinica, recidivar e generalisar-se; ora é uma 
excepção da opinião de todos nS clínicos. Estes 
kystos, que recidivam, não são evidentemente da 
mesma natureza que aquelles de que se obtém uma 
cura definitiva pela extirpação; se o histologista é 
impotente para os reconhecer, o clinico não o é 
menos ; todavia n'estes últimos tempos acaba de 
se assignalar um symptoma ao qual a observação 
ulterior daria talvez certo valor, este symptoma é 
a raridade das urinas nos casos de tumores ma
lignos». 
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Terrier diz que Malassez e de Sinéty teem 

feito exames de kystos ovaricos, e um cç$w nume
ro, além do revestimento interno, teem-lhes apre
sentado uma parede formada de elementos diver
sos sarcomatosos ou carcionomatosos não deixando 
nenhuma duvida sobre a malignidade, da produecão. 
Um d'estes foi praticado n u m a operada de Terrier, 
cuja observação foi communicada por este auetor á 
Sociedade de cirurgia, na sessão de 16 de dezem
bro de i885. Esta observação, muilo demonstrati
va, já tinha sido publicada na Union mùJicak 
(março de 1884), é a seguinte : — Tratava-se d u m a 
mulher de 20 annos, tendo um tumor ovarico, com 
péritonite chronica, diarrhea e um estado geral 
muito grave ; depois de ter um pouco levantado as 
forças da doente por um tratamento tónico, opc-
rou-se em outubro de i883. A cura sobreveio, mas 
lentamente, retardada por accidentes tardios, no 
numero dos quaes uma pleuresia muito grave. O 
tumor tinha pezado 6:320 grammas-, compunha-se 
de muitos lobos kysticos, com paredes espessas. O 
exame histológico, praticado por Malassez, mostrou 
que se tratava de um tumor de estruetúra complexa, 
que encerrava os mais variados tecidos : glândulas, 
tecido cartilagineo, tecido ósseo, tecido muscular 
liso, etc., etc., recordando n u m a palavra os tumo
res mixtos do testículo. Malassez exprime a Terrier 
os seus receios a respeito da recidiva. A doente 
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voltou com effeito ao hospital em fevereiro de i885 ; 
apresentava núcleos de induração na cicatriz da 
parede abdominal, massas duras irregulares no 
ventre e fossa ilíaca ; ganglios nas virilhas; anore
xia, vómitos, dôr, emmagrecirnento considerável, 
estado geral muito máu. Depois de restauradas as 
forças da doente praticou-se a laparatomia de novo 
e tiraram-se em parte as massas neoplasicas, a 
maior parte das quaes era inacessível, infiltrando 
as vísceras. A doente supportou muito bem a ope 
ração, mas morreu depois d algum tempo. 

A' autopsia encontraram-se núcleos neoplasi-
cos no mesentério, no epiploon, no fígado, no baço ; 
todos os ganglios abdominacs estavam degenera
dos. Ao microscópio, o exame d'estes tecidos mór
bidos mostrava no seu interior todas as varieda
des de epithelios, glândulas sebaceas, tecidos ós
seos e osteoides, cartilagineos, fibras musculares 
lisas, etc., etc., talvez mesmo cellulas nervosas. 

De modo que, segundo Terrier, o exame his
tológico permitte já difforençar certos kystos do 
ovário que não correspondem ao typo clássico. 

Terrillon, em apoio das conclusões que havia 
formulado relativamente á malignidade e recidiva 
de certos kystos ovaricos, pôde relatar duas novas 
observações á Sociedade de cirurgia, na sessão de 
Kj de maio de 1886. 

A primeira observação era relativa a uma mu-
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lher, que tinha um kysto do ovário direito, com
plicado de adherencias, c um tumor sarcomatoso 
do ovário esquerdo. A histologia mostrou que as 
paredes do kysto, muito espessas, eram constituí
das por elementos sarcomatosos, e que estes ele
mentos estavam revestidos á superficie por um 
epithelioma mucóide. Ainda se náo tinha daJo a 
recidiva porque a operação era recente. Na se
gunda observação, tratava-se d'uma autopsia na 
qual se encontrou um ovário kystico em plena de
generescência maligna. 

Terrilon pretende que os kystos simples em 
apparência também podem recidivar e tomar uma 
marcha maligna. 

Não obstante o desaccôrdo que ainda existe 
entre a histologia e a clinica, podemos admittir 
quasi como regra a recidiva ou generalisação nos 
kystos végétantes, mas o grau de malignidade va
ria ainda segundo a natureza das vegetações e a 
sua sede (i). 

A estatística de Cohn dá para os kystos não 
végétantes com producções carcinoides uma propor
ção de morte por recidiva de 28 0(° e para os kystos 
végétantes cancerosos uma proporção de morte por 
recidiva de 28,6 0|°. 

(i) Cohn, Zeitschrift f. Gebwtshulfe, 1886. 
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Isto vem em apoio do que Poupinel estabele
ce na sua these inaugural (1886), a saber:—«para 
estabelecer a malignidade relativa de um tumor 
végétante com relação aos outros, o único ponto 
importante ú, não a presença das vegetações, mas 
a natureza d'ellas. Quando o tumor végétante é de 
natureza carcinoide, a recidiva é mais provável que 
no caso contrario. A presença em maior ou menor 
abundância de vegetações de natureza conjunctiva 
pura parece pois sem influencia sobre a maligni-
gnade dos kystos que afinal são tumores epithe-
liaes e que tiram a sua malignidade d'esta única 
natureza epithelial». 

N'este interessante trabalho de Poupinel en-
contram-se 17 casos de generalisação com exame 
histológico minucioso, nos quaes se tratava 6 vezes 
de tumores do typo adenóide, 2 vezes de kystos 
em degenerescência colloide, e 5 vezes de kystos 
em degenerescência carcinoide, (Coblanz, Marchand, 
Flaischlin) e um caso pessoal de kysto em dege-
nerecencia colloide. 

Em resumo, posto que se possa ver sobrevir 
a generalisação do epithelioma no caso de kysto 
prolifero ordinário, esta é incontestavelmente mais 
írequente quando no tumor se observam producções 
adenóides, carcinomatosas ou colloides. 

As vegetações adenóides teem uma tendência 
menor para a generalisação ; n'este c a s o os tumo-

» 
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res secundários teem a sua sede na visinhança dos 
tumores primitivos ; são superficiaes, pouco desen
volvidos e comportam-se á maneira das vegetações 
vulvares que parecem inocular-se dum lábio no 
outro-, a sua malignidade é toda local, parecem 
incapazes de se estenderem em profundidade e de 
generalisarem. 

Os tumores carcinoides ou colloïdes, ao con
trario, propagam-se a distancia, até á pleura e ao 
seio (Poupinel, Annal, de Gynécologie, janeiro de 
i8qo), são mais volumosos, mais profundamente 
enraizados, estendem-se até aos ossos da bacia -, 
teem, numa palavra, todos os caracteres dos tu
mores francamente malignos, são verdadeiros can
cros dotados d'uni processo com acção incessante
mente invasora e destruidora (Malassez e de Siné-
ty, oArch. de physiol., 1880). 

A presença de vegetações num tumor ovarico 
significa, além d'isso, que este epithelioma está em 
plena actividade de desenvolvimento. 

Concebe-se então sem difficuldade que um epi 
thelioma em plena actividade tenha mais tendência 
para generalisar-se do que um epithelioma multilo-
cular ordinário dotado duma actividade menor e 
sobretudo do que um kysto paucilocular ou unilo
cular, estado senil dos kystos precedentes. 

<*j-3-3>-3l£^î>'îx!>ti  
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Pelo que respeita á sede das vegetações, dizem 
Terrier e Lucas Championnière que os kystos com 
vegetações exteriores parecem mais graves. 

Mas a sua recidiva não é fatal, comprehende-
se, depende da natureza das vegetações. Assim, 
em dois casos observados por Terrier, havia vege
tações exteriores, com enxertias peritoneaes e re-
ctaes, e a sua ablação por raspagem com a unha 
foi seguida de cura. 

A este propósito Nicaise insiste na distincção 
que é preciso estabelecer entre as vegetações cance
rosas do peritoneo, tapetando o ovário, e os pe
quenos tumores papillares da mesma região ; estes 
nltimos, diz o auctor, são benignos, salvo a ascite, 
não determinam nenhum accidente (Graft hebd. de 
mèd. et chir., 1885). 

Cohn, comparando entre si 22 kystos com ve
getações internas ou com producções adenóides nos 
quaes não se encontra nenhum caso de recidiva e 
16 casos de kystos com Vegetações externas ou com 
producções carcinomatosas nos quaes a recidiva se 
deu 28,6 vezes / , chega á conclusão seguinte: - -
«A principio, e em summa emquanto as papillas 
não existem senão na parede interna, os tumores 
são anatomicamente benignos. Logo que as papillas 
se mostram na parede externa do kysto, o perito
neo corre risco de infecção». 

Esta conclusão concorda em parte com o que 
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Poupinel pôde observar em 24 casos de papillomas 
seguidos de generalisação. Somente em 16 d'estes 
casos as vegetações estavam limitadas á face inter
na dos kystos CT^evue de chirurgie, 1886). 

Mechanismo da generalisação e da recidiva.— 
Segundo Poupinel (obr, cit.), a infecção do or
ganismo pelo epithelioma póde-se fazer para o 
ovário, como para os outros órgãos, pela via lym-
phatica. 

Os lymphaticos, descriptos por Malassez e de 
Sinéty nos kystos ovaricos, servem evidentemente 
de passagem para o epithelioma do kysto aos glan-
glios visinhos e d'ahi a todo o systema ganglionar. 

A propagação do epithelioma ovarico ao peri-
toneo é devida á penetração, na cavidade d'esta se
rosa, das cellulas do epithelioma dotadas, não se 
sabe porque, de verdadeiras propriedades infectan
tes. Esta penetração das cellulas epitheliaes no pe-
ritoneo pôde resultar da ruptura dum kysto sob 
uma influencia qualquer, o conteúdo do kysto lan-
çando-se assim na cavidade peritoneal, ou da per
furação do kysto por vegetações internas, ou emfim 
da existência de vegetações á superficie externa do 
tumor ovarico. 

Outrora invocava-se como causa da raridade 
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da gencralisação a pequena espessura do pediculo 
e a sua pobreza em lymphaticos, d'onde uma es
pécie de isolamento do tumor, e o facto de que a 
transformação sarcomatosa ou carcinomatosa do 
kysto só se daria tardiamente ; mas não eram senão 
hypotheses. 

As recidivas locaes explicam-se por uma ver
dadeira enxertia, feita durante a operação, quando 
estas seguem de perto a ablação do kysto. Olshau-
sen e Nicaise teem observado casos d'esta natureza. 

Terrillon, ao extirpar um kysto do ovário mul-
tilocular, viu-o romper-se durante a operação e 
inundar o peritoneo com o seu conteúdo gelatinoso. 
Houve recidiva, e a doente, soffrendo uma nova 
operação, apresentava um grande kysto desenvol. 
vido no segundo ovário e uma multidão de peque
nos kystos em diversos pontos da superficie peri
toneal. Terrillon admitto que se trate aqui de en
xertias consecutivas á ruptura do primeiro k}\sto. 

Sede da recidiva. — A sede dos tumores se. 
cundarios é das mais variadas. Quasi todos os ór
gãos podem ser atacados. 

Em io3 easos, observados por Poupinel, o 
peritonoo foi invadido 63 vezes, a pleura 12 e o 
utero 11. 
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Podemos dizer que na immcnsa maioria dos 
casos o cancro, consecutivo ao epithelioma kystico 
do ovário, fica localisado no peritoneo. Exceptional-
mente invade as vísceras abdominaes e a parede 
correspondente. 

Chega a invadir o pulmão e os ganglios do 
mediastino. 

Evolução da recidiva. — A evolução dos tu
mores secundários faz-se muito rapidamente. 

Uma doente do Dr. Duvelius, operada d'um 
papilloma ovarico, morreu duma recidiva 5. me-
zes depois da operação. (Annales de gynécologie, 
1886). 

Numa observação de Ollschewsky, citada por 
Cohn no Zeitschilfc f. Geburtshulfe (188.), a doen
te morreu de recidiva no fim de 7 mezes. 

Nos 68 casos, que Poupinel pôde reunir e nos 
quaes não existiam tumores secundários no tempo 
da operação, os tumores secundários teem evolucio
nado e provocado a morte em menos d'um anno, 
5o vezes 0]°, em menos de 3 annos 90 vezes c[°. 

Nos 46 casos de Terrillon, a recidiva mostrou-
se ordinariamente nos dois annos quo seguiram v, 
operação ; tem-se visto comtudó sobrevir uma vez 
5 annos depois (Ga\. hebd., 1885). 
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Uma mulher, operada por Martin, não apre
sentou nenhum vestígio de recidiva durante 7 an-
nos. Dez annos depois da sua primeira operação, 
foi de novo operada por Schroedcr e viveu ainda 
um anno e meio. (QAnnales de gynécologie, 1886). 



PARTE III 

D I A G N O S T I C O 

CAPITULO I 

Diagnostico da malignidade 

Pelo que fica exposto relativamente á natureza 
dos kystos, cuja malignidade se, deve receiar, se 
deprehende a grande difficuldade que offerece o seu 
diagnostico. 

Já notámos, n'outro logar d'esté trabalho, o 
desaccôrdo que existe entre a histologia e a clinica, 
desaccôrdo confirmado por Monod, Verneuil, Lucas 
Championniere e outros. 

3 
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Vimos, com effeito, que os kystos prolíferos 
simples na apparencia podiam recidivar do mesmo 
modo que os kystos végétantes podiam existir mui
tos annos sem darem logar a nenhum accidente. 

Comtúdo admittimos que os kystos com vege
tações eram em geral os mais malignos e que a 
malignidade dependia mais da natureza das vege
tações do que da sua sede. 

A idéa de benignidade ou de malignidade está, 
pois, ligada para muitos cirurgiões á estructúra 
mais ou menos complexa do kysto, á existência 
ou não de vegetações á sua superficie ou no seu 
interior, á sua evolução mais ou menos rápida e ao 
modo mais ou menos intenso como se reflecte na 
economia. 

A complexidade do neoplasma e a presença 
de vegetações não implicam forçosamente a idéa 
de malignidade; já vimos que podiam existir pa
pillomas anatomicamente benignos, mas estes dois 
estados indicam pelo menos um processo mais 
activo de neoformação e por conseguinte uma ma
lignidade maior. s 

Para Poupinel a natureza végétante ou malL 
gna d'uni kysto ovarico pôde ser suspeitada pela 
reunião dos symptomas seguintes: desenvolvimento 
rápido dum tumor existindo já desde muito tempo, 
emmagrecimento e cachexia rápidos, apparicão de 
ascite e sobretudo de ascite sanguinolenta e de 
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adherencias do tumor á pequena bacia, edema dos 
membros inferiores sem relação com o volume do 
tumor, apparição de pleuresia e de phkgmãtiã. 

Outro symptoma, assignalado por Lucas Cham-
pionniere e para o qual tem chamado a atenção, é 
a raridade das urinas. 

A edade da doente também parece ter alguma 
influencia sobre a malignidade do neoplasma. 

Com effeito, são as doentes de 3o a 40 annos 
que vêem o neoplasma generaíisar-se mais frequen
temente (Terrillon —: Ga\. heb., i885). 

O toque vaginal permittirá reconhecer as Ve
getações carcinomatosas e sobretudo papillares do 
fundo de sacco de Douglas pela sua depressibili-
lidade característica. Não se poderão confundir se
não com as coagulações fibrinosas que oceupam o 
mesmo logar. 

Poderemos pensar na degenerescência mali
gna do tumor quando uma quantidade abundante 
de liquido ascitico começa a desenvolver-se no 
ventre. O que acontece principalmente quando o 
kysto se rompe e as vegetações papillares prolife
ram, infectam o peritoneo o soffrem a degeneres
cência cancerosa. 

Podem algumas vezes encontrar-se ao micros
cópio no liquido ascitico crystaes de cholesterina e 
cellulas características d'estes neoplasmas malignos 
(Schroeder). 
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De modo que o diagnostico da malignidade 
dos kystos ovaricos é extremamente difficil. 

CAPITULO II 

Ascite 

Attendendo á frequência e ao grande valor 
semeiologico da ascite nos kystos ovaricos parece-
nos que não será fora de propósito fazer algumas 
considerações sobre este symptoma antes de esta
belecermos o diagnostico differencial das diversas 
variedades de kystos ovaricos. 

Quenú, num estudo sobre a ascite nos tu
mores abdominaes que apresentou á Sociedade de 
cirurgia em i883, formula as conclusões seguintes: 
— ((T^ara nos tumores do utero, qualquer que seja' 
a sua natureza, frequente nos tumores sólidos do 
ovário, a ascite pôde observar-se nos kystos multi-
loculares, especielmente nos kystos cuja superficie 
externa está coberta de vegetações; a ascite é a 
regra nos tumores papillomatoses do ovário, que 
nao são senão epitheliomas végétantes da mesma 
família que os kystos. Muito abundante n'este ulti
mo caso, a ascite nos parece déverser attribuidaá 
secreção especial das vegetações e á acção que 
esta secreção exerce sobre a serosa peritoneal». 

A ascite é pois frequente nos casos dos kystos 
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végétantes do ovário, é por assim dizer a compa
nheira inseparável dos pequenos tumores papilla-
res do ovário. N'este ultimo caso, o liquido é al
gumas vezes de tal modo abundante que o ventre 
adquire o mesmo volume como se contivesse um 
kysto dos mais volumosos. 

Os derramamentos peritoneaes são ás vezes 
sorosos, muitas vezes hématicos, algumas vezes'ge-
látinosos, raras vezes biliosos e chyliferos. Em 
152 casos, Poupinel encontrou 17 vezes uma ascite 
sanguinolenta e em 54 observações de Duret encon
tramos a ascite hématica assignalada 8 vezes. 

Sebileau, na sua these (1889), admitte duas 
grandes classes de ascite: as ascites simples e as 
ascites compostas, ou melhor as ascites vulgares e 
as ascites especiaes. 

A pathogenia das ascites tem sido diversamen
te interpretada. 

Certos auctores admittem que os tumores da 
pequena bacia podem exercer sobre a veia cava e 
seus ramos uma compressão capaz de provocar a 
ascite. Esta theoria só c applicavel a um certo nu
mero de casos muito raros. Para outros a ruptura 
dos kystos ovaricos, seria a causa do derramamen
to peritoneal. 
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A ascite ligada á presença de kysto do ovário 
não se desenvolvo ordinariamente a não ser que a 
parede d'esté esteja coberta de vegetações exter
nas. E' um facto clinico certo invocado por Quenú. 
Segundo elle as vegetações externas são como as 
internas formadas de verdadeiros tubos epítbeliaes, 
são pseudo-glandulas que segregam uma substan
cia que se espalha na cavidade abdominal. Esta 
substancia que é colloide provoca ao ni vol do pe-
ritoneo phenomenos de osmose que augmentam a 
quantidade do liquido peritoneal (T^eviie de c/m\, 
1887). 

Podemos assignalar também a ascite produzi
da pela irritação peritoneal. Esta theoria é admit-
tida por Duplay para os casos em que a parede 
externa do kysto está degenerada, desprovida de 
epithelio ou coberta de vegetações. A innammação 
da serosa teria as mesmas consequências. Ha ca
sos, diz Terrillon, em que a superficie doperitoneo 
visceral e parietal está rubra e tomentosa. Neste 
caso o peritoneo seria a causa principal do derra-
mento. # 

Algumas thoorias teem sido invocadas para 
explicar a producção da ascite gelatinosa que com
plica certos tumores da pequena bacia. Uns que
rem que o liquido seja produzido pelo peritoneo 
sob a influencia da irritação ou da ínfiammação 
chronica. Outros pretendem que a substancia col-
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loidc não é outra cousa senão o liquido ovarico 
caído no peritoneo em seguida á ruptura do kysto. 

Para outros o pseudo-myxoma do peritoneo 
não é senão uma espécie de métastase, sendo a 
serosa atacada da mesma degenerescência que o 
ovário e secundariamente a elle. 

Quanto á ascite hématica é devida as mais das 
vezes á ruptura dos vasos superrkiaes que existem 
nas vegetações epitheliomatosas do cancro ou dos 
kystos ovaricos. E' por isso que este signal tem 
sempre sido considerado pelos medicos e cirurgiões 
como um signal de malignidade. 

A pathogenia das ascites chyliformes ainda nos 
é desconhecida. Para uns o liquido é chylo derra
mado consecutivamente á ruptura dos vasos chy-
liferos ; para outros é pus modificado e lentamente 
transformado pela liquefacção dos leucocytos n'uma 
emulsão (Letulle); para outros emfim as gorduras 
que contém o liquido provêem da degeneração das 
cellulas endotheiiacs da serosa ou das d'um tumor 
abdominal. 

ASCITES SIMPLES 

O liquido da ascite vulgar é claro, limpido, 
transparente, citrino, raramente amarello esver
deado e turvo. 

E' fluido, mais unctuoso que a agua, sem cor-
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rer em fio nem ser viscoso ; a sua densidade varia 
entre i ,oo5 e i ,024 ; torna-se espumoso pela agi
tação. 

A reacção d'esté liquido é ordinariamente al
calina, algumas vezes neutra, e só excepcionalmente 
acida no momento da puncção. 

Contém agua, substancias mineraes, matérias 
albuminóides, fibrina e elementos figurados. 

E' principalmente aos trabalhps de Mehú que 
se deve os conhecimentos sobre a composição chi-
mica da ascite. 

Fibrina. —Pouco abundante, forma no fim de 
alguns dias um ligeiro coagulo que se liquefaz e 
cae em flocos esbranquiçados no fundo do vaso. 
Esta fibrina espontaneamente coagulavel pôde fal
tar no liquido ascitico, mas nunca falta no liquido 
dos kystos ovaricos (Quenú, <I(ev. de chi?., 1886). 

Matérias albuminóides. — No liquido asci
tico póde-se encontrar a serina e a hydropisina, 
mas nunca, segundo Dumonthiers, a paralbumina. 
Todavia factos excepcionaes (Dumonthiers, these 
de 1886) teem mostrado que esta lei é muito ab
soluta. 

Quenú, num caso observado por elle, encon
trou paralbumina no liquido ascitico, o que attribue 
ao derramamento de liquido kystico no peritoneo. 

Matérias fixas. — A sua quantidade é variá
vel entre 14 e 17 gr. por litro; em todos os casos 
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não passa nunca de 70 gr. ; se isto acontece, pôde 
suspeitar-se e segundo Mehú affirmar a origem ova-
rica do liquido. Para Quenú esta proporção maior 
de matérias fixas provém de que a substancia es
pecial segregada pelo tumor epithelial é lançada no 
peritoneo (Rev. de chii\, 1887). 

Esta regra comtUdo soffre excepções visto que 
frequentemente o liquido dos kystos do ovário dá 

. um resíduo inferior a 65 gr. 
Cholesterina.— E' muito rara n'estas espé

cies de ascite visto que MehU não a encontrou se
não duas vezes em cerca de trezentas observações. 
Nas 54 observações de Duret, encontra-se seis ve
zes a cholesterina mencionada no liguido ascitico. 

Terrier, em oito litros de liquido, n'um caso 
de ascite symptomatica de papillomas dos dois 
ovários, encontrou crystaes de cholesterina. 

No liquido abdominal pódem-se ainda encon
trar saes de soda, corpos gordos, uréa, leucina e 
tyrosina e algumas vezes elementos figurados : leu
cocytes, hématias, cellulas endotheliaes, etc. 

ASCITES ESPECIAES 

a) cAsátes sanguinolentas. — Encontra-se mui
tas vezes no liquido ascitico glóbulos de sangue 
que não são em numero sufficiente para o corar ; 
se vêem a augmentar de numero póde-se vêr este 
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liquido tornar uma côr que varia de côr de rosa 
até ao vermelho escuro. 

Nas observações de Duret, encontram-se sete 
casos de ascite hématica,. 

Se se deixa o liquido em repouso, fórma-se no 
fundo do vaso uma camada de espessura variável, 
que adhere ás paredes e cuja côr varia segundo a 
quantidade das hématias. 

A presença do sangue nas ascites pôde, ter 
origens diversas. 

Figueyra da Sylva, na sua these (1879), relata 
algumas observações em que os glóbulos rubros do 
liquido ascitico não eram devidos á presença d u m 
cancro abdominal e não podiam ser considerados se
não como o resultado da ruptura das neomembranas 
vasculares. Pondo de parte estes factos excepcio-
naes e alguns outros muito raros a presença do san
gue nas escites é devida á ruptura dos vasos que 
sulcam as paredes das vegetações dos tum<_>res 
ovaricos. Assim, a ascite hématica desde muito 
tempo foi considerada pelos medicos e cirurgiões 
como um signal de malignidade : ascite sanguino
lente e cancro seriam dois termos correlativos. 

Este principio não é absoluto -, não se podo 
considerar a presença do sangue no peritoneo como 
signal pathognomonico. O sangue misturado com 
a ascite não se pôde considerar como um critério 
absoluto, como o indicio certo d u m cancro do ab-
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domen,- comtúdo, deve ser considerado como o 
indjcio frequente dum tumor maligno da pequena 
bacia. O seu valor diagnostico é ainda maior se o 
liquido hématico, em vez de ser cor de rosa é 
muito vermelho, muito escuro e contém grande nu
mero de glóbulos sanguíneos. 

Nos sete casos de Duret, em que a ascite es
tava corada pelas hématias, tratava-se ou de pa
pillomas ovaricos numa phase de proliferação 
muito activa, de kystos com vegetações exteriores, 
ou de cancros do ovário que se tinham propagado 
ao peritoneo. Em todos os casos a ascite sangui
nolenta era symptomatica d'um tumor maligno do 
ovário. 

A propósito da ascite hématica, diz Sebileau: 
— «Rappelons seulement que l'ascite sanguine nous 
paraît devoir faire soupçonner un caractère spécial 
de gravité â la tumeur dont elle dépend. Gunde-
lach signale neuf hydropisies hématiques ; il y en a 
sept qui appartiennent a des cancers ou à des sar
comes de l'ovaire; deux a des kystes multilocu-
laires». 

b) cAscites gelatinosas. — N'este caso o der-
ramento é espesso, viscoso, semelhante a geléa ou 
colla de peixe. E' ordinariamente amarello e algu
mas vezes côr de rosa -, tenaz, correndo em fio, ad
hérente ao peritoneo e aos órgãos da pequena ba
cia de que é difficil destacar. 
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No liquido gelatinoso, amórpho, Hontang fBul-
letins de la Soe. anatomique, junho de 1887) en
controu um grande numero de cellulas umas arre
dondadas, a maior parte cylindricas e caliciformes, 
livres ou reunidas em series, provenientes da des-
camação das cavidades kysticas. 

Péan, no seu tratado sobre o 'Diagnostic des 
tumeurs de l'abdomen (1880), escreve : — «Dans un 
examen fait par Ranvier, et Malassez on trouvait 
dans la substance gélatineuse dos débris de cellules, 
des noyaux plus on moins altérés avec protoplas-
ma en partie disparu. Dans un autre examen pra
tiqué por Cornil, il y avait, au milieu de la subs
tance gélatineuse transparente et réfringente, des 
cellules rondes plus petites dont le protoplasma 
était finement grenu : quelques cellules libres, sphé-
riques ou ovoïdes dune dimension colossale avec 
un noyau granuleux, rond ou ovoïde: quelques cel
lules étaient transformées en corps granuleux». 

c) dAscites chyliformes. — A ascite chylifor-
me tem dado logar a um certo numero de traba
lhos, sendo os principaes os de D;bove, Weill, 
Gendrin, Letulle, etc. Estes auctores teem reco
nhecido n'estas hydropisias caractères especiaes; a 
sua côr recorda a do leite ou melhor a do café corn 
leite, ou então é análoga ao chylo ou a uma emul
são de amêndoas (Lancereaux). Umas vezes abso
lutamente claros, estes líquidos também se podem 
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tornar turvos ; em repouso deixam depositar no 
fundo do vaso uma camada contendo glóbulos ru
bros e brancos. 

Este liquido é constituído por gordura emul
sionada apresentando-se sob a forma de grossos 
glóbulos ou finas granulações. Geralmente alcalina, 
algumas vezes neutra, de densidade variando de 
i,oo5 a i,o35, a ascite chylosa existe em maior ou 
menor abundância na cavidade peritoneal. 

No n.° de 18 de julho de 1888 dos 'Bulletins 
de la Soc. de Chirurgie, Terrillon cita um caso 
de ascite chyliforme observado n u m a mulher de 
29 annos. 

O liquido tinha a côr do café com leite. Den
sidade 1,021. Reacção acida, i i o grammas de ma
térias fixas para 1.000 grammas, 76 gr. de matérias 
albuminóides, 3 gr. 5o de saes e 21 gr. de matérias 
gordas. Ao microscópio* era uma verdadeira emul
são gordurosa. 

Este liquido não continha nem albumina, nem 
glóbulos sanguíneos, nem crystaes de cholesterina. 
Todavia a fibrina, os glóbulos de gordura, os crys
taes de cholesterina foram assignalados por Nic-
kerson (Rev. de médecine, 1885). 

Letulle, que fez um grande numero de ana
lyses, exprime-se assim : — «En fait de matières 
grasses, de tous les liquides épanchés dans les sé
reuses, c'est l'épanchement chyliforme que se rap-, 
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proche le plus de la composition du pus, et après 
le pus c'est lui qui est le moins riche en matières 
albuminóides». 

a) oAscites com elementos epitheliaes e corn 
micro-or■i>\inïs>nos. 

o 
1."—Elementos ep i t l i e l i aes . — Ainda se não 

sabe nada do positivo sobre a natureza e o valor 
dos elementos epitholiaes cahidos nos líquidos pe

ritoneaes. 
Drysdale, cirurgião americano, foi o primeiro 

que chamou a attenção para o liquido contido nos 
kystos ovaricos e que descreveu os caracteres his

tológicos do que se chamou depois a cellula ovarica 
de; Drysdale. 

Esta cellula apresenta os caracteres seguintes : 
é uma pequena cellula redonda, cheia do granula

ções brilhantes, d'um volume variável, mas tendo 
as mais das vezes as dimensões d'um glóbulo bran

Co ; o que a distingue do glóbulo branco, é que 
resiste á acção do acido acético e do ether. 

Estas substancias não alteram em nada os 
seus caracteres, a não ser que, todavia, o ether 
torne mais ditinctas as granulações que estão irre

gularmente disseminadas no sou interior. Para o 
seu auetor esta cellula seria caractcritisca dos líqui

dos ovaricos ; o corpúsculo de Bonnet não seria 
différente do elemento procedente. 
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A cellula descoberta por Garrigues seria a 
unica symptomatica dos tumores ovaricos. 

Em summa até aqui, desaccòrdo entre estes 
auctores. 

Um cirurgião de Edimburgo, o Dr. Foulis, 
considera o exame microscópico do liquido perito
neal como um maio de esclarecer o dignostico dos 
tumores abdominaes. 

Este clinico viu, em dois casos, que o liquido 
ascitico tinha em suspensão massas epitheliaes cu
jas cellulas se pareciam com as que revestem os 
novos kystos do ovário. 

Knowsley Thornton, que reclama a priorida
de, descreveu duas variedades distinctas de ele
mentos cellulares : cellulas endotheliaes por uma 
parte, cellulas proliférantes por outra parte. E' a 
estas cellulas atypicas que Thornton se refere para 
precisar o diagnostico do tumor maligno. 

Os conhecimentos actuaes sobre esta questão 
ainda são muito pouco precisos para constituir um 
elemento infallivel de diagnostico ,• não são até aqui 
senão um util adjuvante e nada mois. 

2.° — Micro-organismos.— Em 1887, Gal-
lippe e Landouzy encontraram e descreveram no 
liquido dos kystos ovaricos organismos inferiores, 
micrococos esphericos reunidos dois a dois ou em 
cadeias. 

Para estes auctores, estes micro-organismos 
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seriam os primeiros instigadores cTuma proliferação 
dos elementos ovaricos (Ga\. des hóp., fevereiro 
de 1887). 

e) Ascites biliosas. — O derramamento peri
toneal as mais das vezes critino, raramente héma-
tico, excepcionalmente chyloso, pôde ter uma cor 
verde que o faz parecer com a bilis. A coloração 
especial doliquido fez-lhe dar o nome de ascite bi-
liosa, mas nem sempre é symptomatica duma doen
ça do fígado. Tem-se visto estas ascites desen-
volverem-se nos casos de tumores da pequena 
bacia. 

A côr especial do liquido não é um indicio 
certo da presença de bilis e o reagente da Petten-
kofer fica muitas vezes inefficaz. 

^Diagnostico das ascites. — Algumas vezes é 
muito difficil estabelecer o diagnostico da ascite, 
a mulher apresenta-se com um ventre volumoso ; o 
augmento de volume faz-se progressivamente. Ne
nhuma dôr a não ser um pouco de peso no ven
tre, um pouco de obstáculomechanico á respiração; 
a saúde é muito boa ; não existe nem affecção car
díaca nem hepática. A idéa que nos vem ao es
pirito é que se trate ou de um kysto do ovário ou 
de um derramamento do peritoneo. 
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Existem meios de investigação que permittam 
chegar a um diagnostico preciso ? 

Num grande numero de casos a palpação e a 
percussão fornecem ensinamentos suficientes. 

Sabe-se, com effeito, que o ventre duma as-
citica é volumoso, saliente não globuloso ; se o li
quido é abundante os flancos alargam-se e tem-se 
o ventre de batracio. A pélle está distendida, sêc-
ca, algumas vezes torna-se espessa, infiltrada de 
serosidade e sulcada por numerosas veias que a 
percorrem nas partes lateraes. 

A cicatriz umbilical desenrola-se e eleva-se, 
formando uma pequena saliência que seria, segun-
gundo Péan, um sáceo herniário distendido pelo 
liquido ascitico. 

A' palpação, a parede abdominal é mais ou 
menos tensa, difficil de deprimir se o liquido está 
derramado em abundância, senão é mólle, depres-
sivel e permitte o exame das regiões profundas. 

A ascite é fluctuante : as duas mãos enviam 
reciprocamente o liquido que deslocam, mas este 
signal induz em erro ou pelo menos é muito obs
curo se a parede é espessa e está muito dis
tendida pela ascite. A sensação de onda produz-
se mais facilmente: é o abalo da massa liquida que 
se transmute a um ponto diametralmente opposto 
ao ponto percutido. 

A percussão de um ventre de ascitica dá na 
4 
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região anterior do abdomen um som claro e nos 
flancos um som basso ; para obter nitidamente este 
resultado Wells (i) recommenda fazer deitar a 
mulher de modo que as espáduas fiquem baixas e 
o assento elevado. 

Se, pelo contrario, a parte superior de corpo 
está elevada o som basso occupa a região abdo
minal inferior subindo para o umbigo e descreve 
uma curva de concavidade superior. 

Outro ponto importante é a mobilidade dos 
limites das zonas de som claro e de som basso 
segundo a posição occupada pela doente : este si
gnal é de um grande valor, não é constante na 
ascite, mas só o derramamento do peritoneoo apre
senta. Todavia Sebileau, na sua these, diz que 
Markham Skerrit e Lawson Tait foram algumas 
vezes enganados por este signal. 

No caso de kysto do ovário, principalmente 
de kvstos com bolsas volumosas, uniloculares ou 
pauciloculares que signaes clínicos nos fornecem 
os meios physicos de exploração ? 

O ventre também está volumoso, saliente, glo-
buloso e não estendido lateralmente. 

Se a pélle se acha fortemente tensa e se o 
kysto é unilocular pôde egualmente obter-se a sen-

(1) Wells. Des tumeurs de l'ovaire et de l'utérus, p. 03-
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sacão de onda a ponto de se julgar que estamos 
em face de uma ascite. 

A palpação permitte, além d'isso, reconhecer 
so o tum:r apresenta n'algum ponto de suas pare
des uma parte mais espessa, sólida, que nos guiará 
no caminho do diagnostico. 

A percussão ainda nos esclarece melhor, por
que no caso de kysto ovarico os limites das zonas 
de som claro e de som basso não se modificam, o 
som basso é anterior qualquer que seja a posição 
que se dá á doente e a zona de som claro descre
ve uma curva de concavidade inferior ; a zona so
nora occupa os flancos, os hypochondrios e a re
gião epigastrica. 

Segundo esta descripção, parece que o dia
gnostico se devia impor ; mas nem sempre acon
tece assim e tem-se visto cirurgiões eminentes he
sitarem e commettêrem erros de diagnostico : é por 
isso que se tem proposto outros modos de investi
gação. Gallard diz:— «Quand l'existence du li
quide n'est plus douteuse, qu'il soit intra-kystique 
ou intra-péritonéal, il est indiqué d'évacuer afin de 
rendre plus faciles la palpation abdominale et l'exa
men complet de la région». 

Esta pequena operação permitte, além d'isso, 
fazer a analyse dus líquidos obtidos. Depois dos 
trabalhos de Mehú, a analyse dos diversos líquidos 
extrahidos pela paracentèse abdominal fornece pre-
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ciosas indicações para o diagnostico differencial dos 
kystos ovaricos e dos derramamentos asciticos. 

Se no liquido se reconhece a existência da 
paralbumina e um resíduo sólido de matérias fixas 
superior a 8o gr. para i .000 gr. tem-se alguma ra
zão para pensar num kysto ovarico. 

Puncções successivas podem dar um liquido 
ascitico différente, 

A evacuação permitte além disso fazer uma 
exploração minuciosa da cavidade abdominal, es
tabelecer um diagnostico mais precioso e muitas 
vezes encontrar a causa do derramamento peri
toneal. 

Imaginemos que a puncção não teve logar e 
que nos encontramos em face dos signaes clássi
cos dos kystos do ovário, poder-so-ha affirmar 
dum modo absoluto a existência d'esta ultima af-. 
fecção ? Não. Existem exemplos de ascite que teem 
sido tomadas por kystos ovaricos. Gallard, na Ga-
lelte médicale, (i883), relata uma observação em 
que o som basso apresentava uma curva de conve
xidade dirigida para o epigastro, a sonoridade in
testinal existia ao nivel das partes declives. As mu
danças de posição da doente não modificavrm sen
sivelmente a distribuição das zonas do sem basso 
e do som claro. Em face d'esté caso emba.-açôso 
duas hypotheses foram emittidas : um kysto multi-
locular com uma bolsa enorme ou um tumor ova-
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rico polykystico ou ramoso. Pozzi, que tinha ob
servado alguns factos análogos, pendia para a se
gunda hypothèse, emquanto que Gallard dava a 
preferencia á primeira. A operação veio demons
trar que se encontravam, no caso particular, em 
presença de um derramamento ascitico symptoma-
tico de um tumor ovarico \ mas, cousa importante, 
a ascite estava enkvstada e cercada pelas ansas 
intestinaes repellidas para o epigastro e hypochon-
drios. 

CAPITULO III 

Diagnostico dos tumores ovarioos 

Depois do diagnostico da malignidade dos kys-
tos ovaricos, estabelecemos o diagnostico differen
cial entre os kystos do ovário e a ascite e resta-
nos agora fazer o mesmo estudo das diversas va' 
riedades de neoplasias que podem mais frequente
mente atacar os ovários. 

a) Os tumores polykysticos apresentam-se sob 
aspectos muito variáveis ; podem ser constituídos 
por um grande kysto e por uma massa lateral po-
lykystica, ou então serem compostos exclusivamen
te de massas sólidas carnosas cavadas de pequenas 
bolsas kysticas. No primeiro caso os symptomas 
não differem d'aquelles que apresentam os kystos 



7o 

do ovário, mas a palpação permitte sentir uma 
massa sólida, dura, irregular n'um dos pontos da 
parede emquanto que na segunda hypothèse a re
sistência na totalidade do tumor, as desigualdades 
e os relevos de toda a parede dão fortes presum-
pçoes em favor de um tumor kystico em que a 
proliferação das paredes excede a tendência para 
a formação kystica. 

Todavia, n'estes casos, a ascite concomitante 
pôde ser senão uma causa de erro, pelo menos a 
causa de dificuldades maiores para o diagnostico; 
o derramamento peritoneal revela-sebem pelos seus 
signaes : fiuctuação, sensação de onda, limites mo
veis das zonas de som claro e de som basso, e se 
deprimirem mais profundamente as paredes é raro 
que não se encontre n'algum ponto do tumor uma 
massa resistente, de volume e de consistência va
riáveis. 

Foi assim que Duret fez o diagnostico do tu
mor polykystico do ovário com ascite em dois ca
sos que foram relatados por Ballenghien, em i88q, 
no 'Bulletin de la Société anatomique et clinique. 

Acontece algumas vezes que se pôde afastar 
uma camada de liquido com a mão que explora e 
perceber mais profundamente o contorno, a dure
za, a elasticidade do tumor fluctuante que consti
tue o kysto. «Encontra-se então, diz Schroeder, no 
seio do liquido accumulado no ventre tumores pro-
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eminentes fáceis de deslocar que recordam a sen
sação que dão os membros da creança no amnios». 

Uma mão prática pôde ainda obter, quando a 
ascite cobre um tumor liquido, o que Barnes cha
mou a dupla íiuctuação: «Tocando ligeiramente o 
abdomen vé-se e sente uma ondulação que corre á 
superficie -, se se comprime mais forte e mais brus
camente por um choque vivo um outro ponto do 
ventre, sente-se uma íiuctuação mais profunda, a 
do tumor». Lawson Tait, no seu tratado das Ma
ladies des ovaires, chama a este signal a dupla on
da de íiuctuação. 

Acabamos de indicar os meios de reconhecer 
os tumoras polykysticos mesmo quando são acom
panhados de ascite. Já fizemos notar que a hydro-
peritonia é rara no caso de kysto do ovário typo e 
em todos os casos- raras vezes é muito abundante. 
Terrillon operou três doentes atacadas de kysto do 
ovário com ascite considerável, duas vezes o kysto 
era simples e o terceiro tinha paredes espessas e 
apenas representava á sua superficie uma pequena 
saliência papillar. Duplay, na mesma sessão (4 de 
novembro de 2885) da Sociedade de cirurgia em 
que Terrillon relatou estes casos, affirmava ter 
visto um grande numero de kystos ovaricos com
plicados de ascite, e todas as vezes que assim 
acontecia ou o kysto estava coberto de veget-ações 
ou as suas paredes eram duras, espessas a ponto 
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de simular um tumor sólido. Terrier e Reclus são 
d'esta opinião. 

Mas se a ascite é um facto excepcional no caso 
de kystos e de tumores kystos do ovário, é a com
panheira habitual dos tumores végétantes e dos pa
pillomas do ovário, apresenta mesmo muitas vezes 
o caracter hématico como já dissemos noutra parte. 

A marcha rápida, a generalisação ao abdomen 
e á cachexia cancerosa são sobretudo o apanágio 
dos tumores végétantes do ovário. 

b) Os kystos dormoides são as mais das vezes 
tumores pequenos, attingem algumas vezes o volu
me de uma laranja, mas podem comtudo tornarem-
sc do tamanho da cabeça d'um adulto ou ainda 
maiores. O nosso illustre professor de clinica o 
Ex.1"0 Snr. Dr. Azevedo Maia extirpou, em junho 
d'este anno, um kysto dermoide que posava 10:000 
grammas. 

Estes kystos são pois de tamanho moderado, 
arredondados, muito tensos, com paredes espessas, 
duras, extremamente resistentes, da nenhum modo 
depressiveis e algumas vezes calcareas (Schroeder). 
Encontram-se muitas vezes nos dois ovários ao 
mesmo tempo ; podem estar unidos ao ligamento 
largo por um pedículo comprido e estreito, mas 
em regra geral a sua inserção é larga e teem uma 
tendência para contrabir adherencias sólidas e ex
tensas com os órgãos vizinhos, assim de tempos a 
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tempos acontece tornarem-se a séde de uma iiiflaffl-
mação purulenta sem puncçáo prévia. Estes kystos 
raras vezes são acompanhados de ascite ; o seu 
desenvolvimento é muito lento. Sabe-se quanto é 
extravagante o conteúdo que apresentam os kystos 
dermoides -, a este propósito Schroeder diz : — «J'ai 
diagnostiqué deux fois des kystes dermoides parce 
que je pouvais sentir distinctement les os qu'ils 
contenaient et que je pouvais exclure la possibilité 
d'un lithopédion». 

Os kystos dermoides ficam muitas vezes esta
cionários e as mais das vezes passam desaperce
bidos durante a vida. Em alguns casos soiírem, 
n'um momento dado, um desenvolvimento muito 
rápido e offerecem então os mesmos symptomas 
que os kystos propriamente dictos. 

Vimos que os tumores dermoides podem pas
sar á suppuraçao -, Thibaudet, no ^Bulletin de ia 
Société anatomique et clinique (1889), cita um caso 
de kysto dermoide suppurado e aberto na parede 
abdominal: podem egualmente lançar o seu con
teúdo nos órgãos vizinhos, as mais das vezes no 
recto e na bexiga. Encontram-se então massas 
atherômatosas, cabêllos e mesmo fragmentos de 
ossos na urina A ruptura pôde ainda efféctuar-se 
atravéz das paredes abdominaes e muito raramen
te na vagina. 

A ruptura e o derramamento do kysto na ca-
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vidade abdominal com terminação fatal são feliz
mente raros. 

A ruptura é pelo contrario a regra no caso de 
kysto végétante e de tumores papillares que a pal
pação permitte facilmente distinguir dos kystos 
dermoides. 

Um accidente, que, segundo Rokitansky e Ols-
hausen, é mais frequente nos kystos dermoides do 
que nas outras espécies dos kystos ovaricos, é a 
torsão do pedículo ; que parece ser devido ao pe
queno volume do tumor. 

Esta torsão determina lesões do pedículo, do 
tumor e do peritoneo, que differem segundo o es
trangulamento se produz brusca ou lentamente. 

Passaremos em silencio a descripção d'estas 
lesões, aliás muito interessante, porque nos levaria 
longe afastando-nos muito do assumpto da nossa 
dissertação. 

c) O sarcoma é extremamente raro, ataca as 
mais das vezes a duas glândulas ao mesmo tempo 
e pôde attingir um volume considerável. E' difticil 
estabelecer o diagnostico. O desenvolvimento rá
pido, a ascite precoce e a sensibilidade indicam 
somente que o tumor é de natureza maligna. 

Quanto ao diagnostico differencial do sarcoma 
com o cancro e os tumores végétantes, poder-se-ha 
quando muito suppòr que se trata do primeiro 
quando não haja metastases, núcleos cancerosos no 
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peritoneo, generalisação á pleura e aos pulmões e 
que o tumor seja muito movei. 

Nos casos em que o diagnostico está indeciso 
entre estas diversas neoplasias, é preciso ligar mui
ta importância aos anamnesticos e á exploração do 
ventre depois da puncção. 

No 'Bulletin de la Société anatomique et clini
que de 1887, Vanheuverswyn exprime-se assim: — 
«La main deprime alors facilement la paroi abdo
minale et sent au niveau de l'hypogastre une tu
meur dure du volume du poing, oblongue, á grand 
diamètre á peu près vertical». 

N'outros casos a palpação permitte descobrir 
uma massa volumosa irregular, mamillar, occu-
pando toda a parte da pequena bacia, ou pequena 
e coberta de innumeraveis papillas. 

Coblentz diz : — «Le diagnostic des kystes pa-
pillaires est très difficile ; on devra soupçonner leur 
existence lorsqu'on aura affaire à des tumeurs bi
latérales, lorsqu'on trouvera un épancbement asci-
tique abondant avec une petit tumeur, lorsque le 
développement sera rapide, interrompu, lorsqu'on 
observera de bonne heu reles signes de rupture du 
kyste. 

«L'apparition hâtive des phénomènes aigus de 
la compression est la conséquence du rapide ac
croissement de la tumeur. La sensation de crépi
tation analogue à celle que dnone la pression sur 
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un sac de riz est caractéristique ; on l'obtient par 
le combinaison du toucher vaginal et du toucher 
rectal.» 

Por si só o toque vaginal pôde mesmo per-
mittir reconhecer as massas papillares no fundo do 
sáceo de Douglas ; estas producções deixam-se de
primir d um modo particular e crepitam debaixo 
do dedo como uma bola de neve. 

Nos casos muito difficeis o methodo mais se
guro, mas não o mais racional como pretendo Hugo 
Coblentz, para chegar ao diagnostico consiste em 
praticar a laparotomia exploradora com o fim do 
fazer á vista o exame do tumor. 

Resta-nos ainda considerar a péritonite tuber
culosa com forma ascitica que se pôde confundir 
com o kysto papillar generalisado ao peritoneo. 

Num e noutro caso o signal característico da 
ascite resultante de que as ansas intestinaes sobre
nadam no liquido, pódc faltar, quando os intesti
nos estão agglutinados entre si por adherencias in-
flammatórias, como acontece muitas vezes na pé
ritonite tuberculosa. Os intestinos assim agglutina
dos encontram-se então contra a colúmna vertebral, 
emquanto que todo o ventre está uniformemente 
distendido pelo liquido. No caso de kysto végétan
te a massa intestinal está repellida para cima e 
para os lados e obtem-se pela percussão os mes
mos signaes que no caso precedente. 
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Na infecção tuberculosa do peritoneo, todavia, 
poder-se-hão descobrir tubérculos em outros órgãos 
e além d'isso há febre, 

A sensibilidade á pressão é um signal que não 
se deve desprezar posto que possa ser muito fraco 
c mesmo faltar -, existem as mais das vezes pheno-
menos intestinaes anteriores, pleuresia concomitan
te, um aspecto que faz pensar na tuberculosa -, 
além d'isso o augmente de volume do ventre é em 
geral parcialmente devido ao metéorismo intestinal 
c a palpação do ventre provoca então ruidos que 
Gueneaude Mussy descreveu sob nome de gritos 
intestinaes. 

Seja-nos permittido patentear aqui, antes de 
terminar, o nosso profundo reconhecimento ao 
Ex.m0 Snr. Dr. Maximiano Lemos pela honra que 
S. Ex.a nos dêu, acceitando voluntariamente a pre
sidência da nossa these. 



PROPOSIÇÕES 
Anatomia. — A anatomia normal cxplica-nos 

a maior frequência de certos estados patholocicos 
no ovário esquerdo. 

Physiologia. — A menstruação depende da 
ovulação. 

Tnerapeutica. — O salol tem grande valor 
therapeutico na blennorrhagia. 

^ Pathologia externa. — Rejeitamos a pun-
cçao, seguida de injecção, como tratamento dos 
kystos do ovário. 

Medicina operatória. — Preferimos a hvste-
rcctomia total á parcial no cancro uterino. 

Partos.—Preferimos o fórceps de Tarnier ao 
de Pajot. 

Pathologia interno. —A uremia é um sym-
ptoma das nephrites e não uma complicação. 

Anatliomia patiiologica. — Os tumores se
cundários são sempre constituídos pelo mesmo te
cido fundamental que o tumor primitivo. 

Medicina l e g a l . - A publicidade dos casos 
de suicídio é a causa mais poderosa da sua fre
quência. 

Pathologia geral . — A glycosuria, num dia
bético, deve ser considerada como um phenomeno 
iavoravel. 

i o d e í i n p r u u u - s e . 

dïïaximkmc Xtmm. # < W i b'Ctiviha. 
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