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P A L A V R A S P R É V I A S 

E' de sobejo conhecida a grande difficul-
dade que experimenta todo aquelle que tem 
de apresentar uma these como conclusão dos 
seus trabalhos escolares. 

A tarefa que se nos impõe ê árdua e es
pinhosa. Não é no decorrer d'uni 5.° anno que 
se podem adquirir os cabedaes necessários 
para a elaboração d'uni trabalho d'esta natu
reza. Precisávamos, como muito bem disse um 
illustre lente d'esta Escola, de mais um anno 
pelo menos, para podermos, com mais vagar, 
estudar o assumpto. 

Ora durante o ultimo anno ou havemos 
dedicar-nos ás clinicas hospitalares, estudando 
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com cuidado os doentes, seguindo-os nas di
versas phases da sua doença, ou ao assumpto 
que escolhemos para a nossa dissertação inau
gural. 

Porque sendo o a.0 anno, como é, o anuo 
de maior trabalho, c aqucllc cm que o alumno 
mais aproveita e mais somma de conhecimen
tos práticos arrecada, não pode, pois, se qui-
zer ser cuidadoso, desviar a sua attenção das 
clinicas hospitalares, visto ser com a pratica 
adquirida n'essc meio que se tem de haver nos 
seus primeiros tempos de medico. 

Demorarmo-nos mais tempo, era-nos isso 
quasi impossivel, porque já não foi pequeno o 
sacrifício que fizemos para chegar ao termo 
da nossa carreira. 

Não nos sobrou portanto o tempo, nem 
tão pouco os conhecimentos que possnimos, 
n'esta altura, são de molde a podermos apre
sentar um trabalho, já não dizemos bom, mas 
pelo menos regular, como era nosso desejo. , 

Também na escolha do assumpto nos vi
mos bastante embaraçados, porque muitos nos 
vieram á mente, sem sabermos de qual de
víamos lançar mão. 

Veio tirar-nos d'esté embaraço o Ex.mo Snr. 
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Dr. Pires de Lima, dig-."10 chefe de clinica ci
rúrgica, que nos indicou a cystostomia para 
sobre ella fazermos o nosso trabalho. 

Além d'isso dava-se a circumstancia de 
nas enfermarias de clinica cirúrgica ter havi
do dois casos de cystostomia, que logo apro
veitamos como observação. 

Que este trabalho tem pouco ou nenhum 
valor, sabêmol-o demais ; apesar d'isso — res
ta-nos essa consolação •— representa um gran
de esforço da nossa parte, pois que foram 
immensos os obstáculos em que tropeçamos, 
tanto na parte scientifica como na parte litte-
raria. 

Se não conseguimos apresentar um traba
lho que fosse algo proveitoso, foi porque não 
podemos, por ser isso superior aos nossos es
forços. Esta ê que é a verdade. 

Vós, Ex."10 Jury, bem sabeis melhor do que 
ninguém, quantas difficuldades e quantos dis
sabores experimenta, quem tiver de escrever 
uma dissertação inaugural. E' por isso que con
fiado na vossa indulgência, ousamos submetter 
á vossa apreciação e ao vosso elevado critério 
este pequeno trabalho. 

Não tem o cunho da originalidade, confes-
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saiuol-0, e nem o podia ter, visto que serin 
preciso inn grande numero de observações, 
assim como o tempo necessário para podermos 
estudar e apreciar de visu, e detalhadamente, 
os effeitos e os resultados d'esta operação. E 
como não temos um numero bastante de casos, 
tivemos que recorrer aos trabalhos de vários 
cirurgiões que mais de perto teem seguido c 
estudado o assumpto, pelo grande numero que 
lhes foi dado observar. 



Indicações da cystostomia 

Crear na região hypogastrica uma via de deriva
ção permanente ou temporária da urina, um meato, 
uma uretra contra natura, tal é o objecto da cystos
tomia. 

Esta ideia já não é nova em cirurgia, é uma 
applicação particular d'uni methodo geral de thera-
peutica operatória, d'onde deriva o anus contra na
tura, a colecystostomia, etc. 

Mery, em 1701, punccionava a bexiga por cima 
do pubis nas retenções de urinas, onde o catheteris-
mo era impossível. 

Mais tarde, em 1856, Sedillot foi o primeiro a 
praticar a cystostomia propriamente dita ; e pela talha 
hypogastrica procura abrir uma via ás urinas que 
não podiam sahir pela uretra por estar imprcmeavel. 
Foi praticada n'um velho prostatico e hematurico. 
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O êxito foi completo; o doente restabeleceu-se, 
c conservou uma cânula hypogastrica, que o poz 
ao abrigo de novos accidentes de retenção. 

Em 1884 E. Backel publica duas observações de 
dois prostaticos com retenção, nos quaes praticou a 
talha hypogastrica para remediar a este accidente. 

Os doentes succumbiram. Em 1886 Thompson fez 
a abertura da bexiga pelo hypogastro n'uni doente 
que tinha micções frequentes e dolorosas, curando-se. 

Desde 1887 M. Tedenat praticava a talha hypo
gastrica nos prostaticos infranqueaveis. Em 1888 M. 
Rhõmer apresenta á sociedade de cirurgia uma obser
vação do mesmo género: trata-se ainda d'uni pros-
tatico attingido de retenção. Este auctor pratica a 
cystotomia supra-pubica, e pelo catheterismo retro-
gado, colloca na uretra uma sonda permanente, que 
não pôde ser tolerada. 

Em vista d'isto, procurou crear uma fistula hy
pogastrica, deixando entre os lábios da ferida uma 
cânula mctallica. Mas é a M. Poncet que devemos 
o mérito de ter feito d'esta intervenção um methodo 
regulado, precisando a technica operatória, indicando 
as consequências e os resultados afastados da ope
ração. A sua primeira cystostomia data de abril de 
1888; no anno seguinte apresenta cinco observações 
á sociedade de medicina de Leão, e depois de ter 
estudado n'uma serie de publicações a operação e 
as suas consequências, expõe o beneficio do seu me
thodo ao congresso de cirurgia em 1892, baseando-
se sobre 35 cystostomisados. Depois d'esté auctor ter 



regulado a operação, outros cirurgiões tem praticado 
a cystostomia em prostaticos com retenção e infecção. 
Como se vê d'estas breves considerações históricas, 
é em prostaticos que todos estes cirurgiões tem pra
ticado a operação. 

Posto isto, entremos no assumpto propriamente 
dito: indicações da cystotomia. Na maioria dos ca
sos, é um accidente de retenção aguda, ou uma in
fecção do apparelho urinário que determinou a in
tervenção. 

E', portanto, nos prostaticos que a operação é 
mais reclamada e empregada, porque são estes doen
tes que apparecem em maior numero. 

Principiemos pois por estes. 
Quaes são os accidentes graves do prostatismo 

para legitimar a cystostomia? 
M. Poncet divide os prostaticos em duas classes : 
i.° Os prostaticos indemnes de toda a manifes

tação de envenenamento urinário, e nos quaes as 
urinas não apresentam alteração pathologica. São 
prostaticos mechanicos, isto é, indivíduos nos quaes 
existe um obstáculo á micção somente ; 

2.° Os prostaticos que offerecem signaes de in
fecção urinaria. N'estes doentes o perigo reside na 
evolução dos accidentes geraes já existentes e no 
seu agravamento progressivo. 

Vejamos os da primeira cathegoria, isto é, aquel-
les em que o catheterismo é impossível, ou particu
larmente laborioso, com ou sem falsos trajectos. 

Eis, por exemplo, um doente, um velho, com uma. 
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retenção aguda vesical sobrevindo-lhe bruscamente, 
que nunca foi sondado, e cujas urinas são ascepticas. 

Naturalmente recorre-se em primeiro logar ao 
catheterismo que depois de múltiplas tentativas e 
feito com diversas sondas, se reconhece ser impos
sível. As uretrorragias apparecem muitas vezes n'esta 
circumstancia, devidas a erosões, falsos trajectos tal
vez, o que é sufficiente para fazer com que a infe
cção appareça. Que fazer? 

Visto o catheterismo ser impraticável, a puncçâo 
da bexiga pôde ser empregada porque como pro
cesso de urgência é o único de que se pôde lançar 
mão. E alguma vez ella é sufficiente para que tudo 
entre na ordem. 

Se a retenção é devida a uma simples congestão 
momentânea da prostata, tendo por causa um desvio 
de regimen ou outro motivo qualquer, pôde com a 
simples puncçâo repetida 2 ou 3 vezes, essa conges
tão diminuir e o doente voltar a urinar como até 
ahi. Mas não podem estes doentes voltarem a ter uma 
nova retenção (e isso é muito frequente) com nova 
impossibilidade de catheterismo ? N'estas condições 
as puncções são um recurso absolutamente passa
geiro, porque demandam a ser repetidas muitas vezes 
por dia, varias semanas e mezes em alguns casos. 
Ora estas puncções, renovadas, por assim dizer, 
sem cessar, irritam pela sua continuação os tecidos 
prevesicaes. Demais algumas gottas de urina se es
coam sempre para fora, e tanto melhor quanto a 
parede da bexiga está mais distendida, adelgaçada, 
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e que portanto não se contrae, não diminue da ca
pacidade, não oblittera o orifício da puneção. E' evi
dente que, n'estas condições, o escoamento da urina 
no tecido prevesical, pôde produzir (e produz quasi 
sempre) uma infiltração n'esse tecido, com formação 
de flegmâo. E o peritoneo não pôde ser ferido ? Com
plicação rara, é verdade, mas que já tem sido reali-
sada, com péritonite consecutiva. 

Assim em presença d'uma retenção prolongada, 
ou d'uma uretra onde nada passa, com hemorrha-
gias, falsos trajectos, uma incisão hypogastrica que 
assegure um escoamento continuo da urina, e que 
ponha a uretra em repouso, parece ser a operação 
indicada. Além d'isso, nos retencionistas com uma 
bexiga augmentada de capacidade, distendida, fa
zendo saliência para diante, a cystostomia é de fácil 
execução, e não se expõe aos perigos da puneção. 

E' no dizer de Poncet uma operação de que nada 
se tem a temer porque «vè-se e sabe-se o que se 
faz». Com a abertura a bisturi dos tecidos abdomi-
naes, o peritoneo é respeitado, porquanto é desviado 
para cima, antes de se abrir a bexiga, e a infiltra
ção pôde ser evitada quasi sempre. Parece-nos, por
tanto, seguindo a opinião de Poncet, que nos prosta-
ticos retencionistas agudos, quando o catheterismo 
é impossível, a cystostomia supra-pubica é indicada 
como sendo a operação que menos perigos acarreta 
para o doente. 

Além d'isso a cystostomia nem sempre é perma
nente, a fistula hypogastrida fecha-se em muitos ca-
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sos, o doente retoma a faculdade de urinar pela ure
tra normal. N'esta cathegoria de doentes, a retenção 
é devida a uma congestão da prostata que se hyper-
trophia demasiadamente, obstruindo a uretra prosta-
tica e impedindo, portanto, O catheterismo. 

Mas debaixo da influencia do repouso do órgão, 
produzido pela abertura da bexiga, os phenomenos 
congestivos desapparecem, a hypertrophia attcnua-se 
e passado algum tempo, semanas ou mezes, a urina 
retoma, ou cxpontaneamente, ou por meio d'uma son
da, o seu caminho natural, e o meato hypogastrico 
fecha-sc. 

Mas também ha outra classe de doentes, que de
pois de cystostomisados o meato liça permanente, nem 
uma gotta d'urina se escapa pela uretra normal. 

N'estes, que se podem chamar prostaticos incurá
veis, a micção normal nunca se restabelece, porque 
o catheterismo tica impossível, ou pelo menos difficil 
e perigoso, não só pela hypertrophia da prostata, mas 
também pelo mau estado do apparelho urinário. 

Que os cystostomisados fiquem ou não retendo as 
urinas, isso pouco importa, porque as mais das vezes 
é uma questão de vida ou de morte. Portanto, esta 
impossibilidade permanente da micção normal indica 
absolutamente também a cystostomia permanente. 

Vários cystostomisados de Poncet no fim d'uni a 
dois annos não deixavam escapar uma única gotta 
de urina pela uretra normal, apezar de se ter feito di
versas tentativas n'esse sentido praticando-se a oclu
são da fistula hypogastrica com um tampão, ou com 
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um apparelho quo obstruísse por completo a nova 
uretra. 

Estes factos provam d'uma maneira clara e pre
cisa que a cystostomia era d'uma indicação absoluta. 

Se a cystostomia parece ser o tratamento indicado 
nos retencionistas agudos, não infectados, á fortiori, 
cila deve encontrar a sua indicação quando o medi
co, tendo podido, quasi por acaso, chegar á bexiga 
com uma sonda depois de tentativas laboriosas, e 
que vê ser preciso deixar essa sonda permanente. 

Nos velhos prostaticos, que teem as vias urina
rias quasi sempre, ou sempre, em imminencia patho-
logica, a sonda permanente é uma arma perigosa. 
Assegura a funeção melhor ou peor, é verdade, mas 
é frequentemente mal supportada, irrita a uretra; e 
sobretudo é uma causa de infecção. 

Não se deve esperar pana se retirar a sonda que 
os accidentes por cila produzidos appareçam. Não é, 
como muito bem diz Poncet, quando só o inimigo 
apparece no logar que o devemos combater. Não é 
quando uma pyelo-nephrite apparece que se desin
fecta facilmente o apparelho urinário superior. O me
lhor tratamento das septecimias, das infecções, é o 
que as impede de se desenvolver. Sabemos que a as
sepsia perfeita, indispensável das sondas, dos instru
mentos introduzidos na bexiga, difficilmente pode ser 
realisada, e jamais em hospitaes, onde estes serviços 
correm as mais das vezes pelas mãos do pessoal, que 
nem sempre teem os cuidados que a sciencia manda. 

A uretra d'um prostatico não pôde ser conside-
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rada isenta de germens, tanto mais que a sonda 
permanente serve ainda possivelmente de via aos 
micróbios vindos de fora. Em appoio d'estes factos, 
vários auetores dão-nos algumas obervações curio
sas, em que a sonda permanente tem produzido a 
infecção do doente, e até a morte. Parece, portanto, 
que, como medida mais segura, será a cystostomia o 
tratamento de escolha, n'estes doentes. E tanto mais 
indicada parece, quanto maiores difficuldades houver 
no catheterismo, e quanto mais doloroso e mal sup-
portado elle fòr, e acompanhando-se de uretrorragias. 
E' n'estes catheterismos difficcis que appareeem ero
sões na uretra congestionada, que se produzem fal
sos trajectos, atravessando-se muitas vezes o lobolo 
medio da prostata com o bico da sonda. Quando 
estes falsos trajectos existem, a cystostomia deve ser 
praticada immediatamente, porque toda a tentiva de 
sondagem é perigosa, o risco da infecção é immi
nente. 

A grande indicação é deixar a uretra cm repou
so, ficando o canal ao abrigo da infecção, o que so 
se pôde fazer pela derivação da urina. A cystostomia 
permittindo a sahida fácil da urina, supprime toda a 
espécie de manobras que constituem uma causa de 
irritação local, capaz de abrir d'um momento para o 
outro a porta aos agentes infecciosos, e dá aos doen
tes uma tranquilidade e bem estar que não tinham 
até ahi. 

Chegamos á segunda cathegoria de prostaticos; 
aquelles a quem, além das perturbações mechanicas, 
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se juntam accidentes infecciosos. N'estes é que a cys-
tostomia encontra uma indicação absoluta, porque é 
esta operação que a maior parte das vezes, salva os 
doentes d'uma morte certa. 

N'esta segunda classe, é a infecção, quer seja agu
da ou chronica, que domina a scena; são os pheno-
menos infecciosos que ameaçam a vida ao doente. 
A cystostomia permittindo uma sabida fácil, cons
tante, da urina, assim como grandes lavagens ve-
sicaes, faz parar na sua marcha a infecção, e a into
xicação do organismo, que com outros meios thera-
peuticos se não consegue, a maior parte das vezes. 

Temos por exemplo um velho que, já de tempos 
bastante remotos, soffre das vias urinarias. Não ob
stante, nunca recorreu ao catheterismo até um dado 
momento em que vê sobrevir-lhe uma retenção de 
urinas. 

Fazem-se catheterismos que são mais ou menos 
difficeis; mas de repente apparece uma febre urinosa 
aguda com cystite. Que fazer? Collocar uma sonda 
permanente com lavagens repetidas por essa sonda? 
Recurso que as mais das vezes é seguido, mas que 
nem sempre dá os resultados desejados, pois a infe
cção, a intoxicação e a cystite, longe de desappare-
cerem, augmentam na sua intensidade. Nestas con
dições o doente pôde considerar-se como perdido se 
se não recorre á cystostomia supra-pubica; com e!la 
faz-se uma drenagem completa e efficaz, o escoa
mento da urina é constante e fácil, muito mais do 
que pela sonda uretral. 
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Pela abertura hypogastrics não existe o perigo de 
infectarmos de novo a mucosa vesical alterada, o 
que não acontece com a sonda permanente, que sem
pre é uma via aos micróbios, por mais cuidados que 
se tenha. Outras vezes, num retencionista incomple
to, faz-se uma serie de catheterismos, todos os dias ; 
mas a partir d'um certo momento vê-se que as uri
nas sâo turvas, purulentas, com cheiro fétido, ammo
niacal, signa! de cystite que antes não existia. 

O doente, embora mio apresente os symptomas 
d'uma infecção aguda, faz ainda assim uma febre li
geira, com diminuição progressiva das suas forças, 
cachetisando-se a olhos vistos. A lingua é sècca, 
existe somnolcncia, signaes evidentes de intoxicação 
chronica urinaria. São estes doentes os infectados, 
intoxicados chronicos, sem que tivesse apparecido 
ataque agudo da intoxicação. 

Recorre-se também as mais das vezes á sonda 
permanente com lavagens; mas, como no primeiro 
caso, longe de se obter melhoras, pelo contrario o 
estado do doente aggrava-se cada vez mais. E a 
que attribuir este aggravamento do seu estado ge
ral ? Com certeza aos progressos da infecção e á sua 
generalisação. N'estes também a cystostomia é d'um 
grande beneficio, porque, posto não cure algumas 
vezes, pelo menos demora por bastante tempo a mar
cha da doença. Mas quasi sempre o êxito da aber
tura da bexiga é completo, pois que, com as grandes 
lavagens que se fazem pela uretra supra-pubica, e 
pelo repouso do órgão, a infecção pára na sua marcha. 
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Além d'isso, sabemos que em todos os retencio-
nistas prostaticos o baixo fundo da bexiga forma um 
sacco por detraz da prostata, onde as urinas se ac-
cumulam, sendo portanto muito difficil esvasiar por 
completo a bexiga por meio da sonda. 

Ora, segundo as observações de vários cirurgiões, 
entre os quaes citaremos Delore, Lagoutte e Bonan, a 
bexiga, depois da cystostomia, diminue de capacida
de, transformando-se em alguns casos n'uni verda
deiro canal nos incontinentes. 

E um facto também, como dissemos já, que mui
tos dos cystostomisados, depois d'uni período de tem
po mais ou menos longo, retomam a faculdade de 
urinar pela sua uretra normal. Ora, diminuindo a 
bexiga de capacidade, com certeza esse baixo fundo 
desapparece, e, retomando os doentes a funcção nor
mal, é evidente que é de grandes vantagens para 
elles esse facto, porque deixam de reter no futuro 
uma certa porção de urina, que lhes seria prejudi
cial. 

N'outros casos ainda, ha doentes que teem per
turbações urinarias, urinando as mais das vezes por 
regorgitamento, e que nunca recorreram ao cathete-
rismo. 

Ora acontece que bastantes vezes estes doentes, 
por não poderem esvasiar a bexiga por completo, se 
vão intoxicando lentamente, sem que os symptomas 
que apresentam nos levem a crer que haja intoxica
ção urinaria. 

O que é verdade, porém, é que cm muitos casos 
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declara-se uma retenção completa, sendo o cathete-
rismo impraticável ou quasi impossível, recorrendo-
sc por isso ás puneções vesicaes, mas o doente 
morre. 

A que attribuir esta morte ? Evidentemente a uma 
infecção urinosa que evolucionou surdamente, ou en
tão a uma infecção aguda, que foi tão rápida na sua 
marcha, que não deu tempo a exteriorisar-se por 
symptomas nítidos e claros. 

É o caso d'um doente que esteve na enfermaria 
de clinica cirúrgica, a respeito do qual o ex."10 snr. 
dr. Pires de Lima, digníssimo chefe da mesma clini
ca, escreveu um artigo no Porto Medico de mar
ço d'este anno, e do qual passamos a transcrever 
parte : 

«J. O., de 70 annos de idade, lavrador, era um 
antigo prostatico, a quem os excessos de alimenta
ção c o alcoolismo produziam, de vez cm quando, 
crises de retenção urinaria. Um dia, depois de se en
tregar a grandes abusos alcoólicos, vicio que era tra
dicional na familia, encontrou-se impossibilitado de 
urinar; as tentativas de algaliação, feitas repetida
mente por três medicos da localidade, foram comple
tamente infruetiferas. 

«Passados três dias de grandes soffrimentos para 
o doente, um d'aquelles medicos procedeu ao esva-
siamento da bexiga, por meio da puneção supra-pu-
bica. Depois d'esta intervenção, porém, a retenção 
urinaria persistiu, e as tentativas de catheterismo 
eram, por igual, coroadas de insuecesso. 
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«Como este estado de coisas se demorasse inde

finidamente, um outro clinico praticou de novo a 
puncção vesical, quatro dias depois da primeira, e 
aconselhou a remoção immediata para o hospital de 
Santo Antonio, onde deu entrada na tarde de 27 de 
janeiro d'este anno, sendo internado na enfermaria 
de clinica cirúrgica. O estado geral do doente era 
regular; estava apyretico, bem disposto, e apenas o 
incommodava a repleção vesical. 

«No dia 28, á hora da visita, tinha a bexiga 
muito dilatada, a ponto de chegar quasi até ao um

bigo. 
«Depois de alguns esforços, pôde fazerse o ca

theterismo, com uma grossa algalia de gomma, e es

vasiouse a bexiga, conservandose a algalia perma

nente. 
«O doente ficou apparentemente bom, com tem

peratura axillar 36,3. Á noite, porém, estava ligeira

mente agitado, 38,2 de temperatura; como a algalia 
se deslocasse da uretra, introduziuse outra vez, 
saindo n'essa occasião alguns coágulos pelo meato 
urinário. Durante a noite conservouse o doente em 
relativo socego, mas pelas 5 horas da manhã suo 
cumbiu inopinadamente. 

«A autopsia, feita no dia 29 ás 10 horas da ma

nhã, deu o seguinte resultado : 
«O penis apresentavase violáceo e ecchymosado, 

principalmente na glande e no prepúcio. A bexiga 
estava muito distendida, e continha bastante urina, 
levemente corada de sangue ; a sua mucosa era nor
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mal, e notavam-sc-lhe na face anterior do órgão os 
dois orifícios das puneções. 

«As glândulas cervicaes submucosas estavam mui
to hypertrophiadas, tornando muito saliente o impro
priamente chamado lóbulo médio da prostata, que 
era muito duro e pediculado em forma de uropygio 
de gallinha. 

«A prostata era enorme, do tamanho de uma pe
quena laranja, com os dois lóbulos sensivelmente 
iguaes c symetricos; ao corte era dura e fibrosa. 

«Abaixo do lóbulo médio, na parede inferior da 
uretra prostatica, notava-se um sulco, cheio por um 
coagulo adhérente, denunciando um falso trajecto in
completo, feito pela algalia. Os rins eram grandes e 
estavam fortemente congestionados ; ao corte saía em 
abundância sangue fluido escuro, que enchia os ba-
cinetes, cuja mucosa apresentava petechias. A gor
dura central dos rins era anormalmente abundante. 

«Havia muitos kystos urinários á superfície do 
rim direito. O baço estava hypertrophiado e muito 
molle. O fígado apresentava-se igualmente muito au-
gmentado de volume e congestionado, e o seu tecido 
era molle e friável, a ponto de em algumas zonas se 
desfazer n'uma polpa còr de sangue. 

«Os pulmões prendiam-se ás paredes do thorax 
por adherencias que se desligavam facilmente; de 
toda a sua massa saía ao corte sangue bem arejado, 
e na metade posterior de ambos havia intensa con
gestão hypostatica. 

«O pericárdio continha cerca de 50 grammas de 
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liquido citrino; havia alguma sobrecarga gordurosa 
no coração e uma placa de atheroma na raiz da aorta. 
A válvula mitral tinha nódulos muito duros. Existia 
sangue liquido no coração esquerdo, e no direito 
coágulos fibrinosos, que se estendiam, moldados pe
los grossos vasos. 

«Colheu-se, com todos os cuidados requeridos 
para as investigações bacteriológicas, sangue do co
ração, do baço, d'um pulmão e d'um rim. 

«Como se vê, trata-se d'um caso de morte súbita, 
que a clinica não previu nem explicou, e cuja causa 
a autopsia não esclareceu sufficientemente. 

«Essa causa descobriu-a, porém, a analyse bacte
riológica, que foi feita sob a direcção do professor 
Sousa Junior. As preparações directas com sangue 
do coração, baço, pulmão e rim, revelam a existência 
de bacillos curtos, que não tomam o Gram, dispos
tos por vezes em diplobacillos, mostrando alguns 
d'elles espaço claro central. 

«Culturas feitas em tubos e placas de caldo e gé
lose, permittiram destrinçar duas espécies distinctas, 
cujo estudo minucioso em vários meios culturaes 
chegou a identifical-os com o colibacilli) e o woâacil* 
lus liquefaciens septicus de Krògius. 

«Um pouco de sangue do cadaver, diluído em cal
do e inoculado na cavidade peritoneal d'um caviá, 
do peso de 350 grammas, matou-o em 24 horas; no 
sangue d'essa cobaya appareceram em abundância os 
mesmos elementos microbianos. 

«O doente morreu, pois, d'uma infecção urinaria 
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generalisada, que, ou evolucionou d'uma maneira ex
cessivamente rápida, ou então foi torpida na sua mar
cha, de modo a não extériorisai- uma symptomato-
logia que elucidasse o clinico.» 

Ora em face do que fica dito, julgamos que, se 
se tivesse empregado a tempo a cystostomia, o doente 
não suecumbiria. Era este, parece-nos, um caso onde 
a operação tinha uma indicação formal. 

Quer a intoxicação fosse aguda ou chronica, os 
benefícios da abertura hypogastrica da bexiga deviam 
salientar-se. 

Qual a causa d'esta intoxicação n'este doente? 
Evidentemente deve procurar-se na infecção as

cendente produzida, pela accumulação da urina na 
cavidade vesical. Desde o momento que a urina ti
vesse uma sahida fácil, a infecção attenuar-se-ia, ou 
nem mesmo chegaria a existir. 

* 

É agora occasião de dizermos algumas palavras 
sobre uma outra operação que muitas vezes tem sido 
empregada nos prostaticos — a prostatectomia. 

Não é nosso intento fazermos aqui uma compa
ração entre as duas operações — cystostomia e pros
tatectomia. Nunca a vimos praticar, não temos dados 
de observação que nos possam dizer das suas quali
dades. 

Apesar d'isso, pelo que lemos, muito á pressa, 
ficou-nos a convicção de que é uma operação de 
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grandes difíiculdades, bastante perigosa para os doen
tes, pelos accidentes que pôde acarretar. 

A ablação total da prostata demanda uma grande 
pericia operatória, por causa da visinhança de órgãos 
que podem ser lesados. O recto varias vezes tem sido 
ferido, estabelecendo-se uma fistula recto-perinal pri
meiro, retro-uretral depois, quando a fistula do peri-
neo está cicatrizada. Esta fistula já por si mesma 
apresenta inconvenientes, pois que ella é muito diffi-
cil de obliterar. 

Em certos casos a ferida do recto pôde acarretar 
accidentes ainda mais graves: é quando ao seu nível 
se forma uma espécie de sacco, onde se vão deposi
tar as matérias fecaes e a urina, fazendo-se a este 
nivel reabsorpções pútridas. 

M. Proust viu um seu operado morrer por estes 
accidentes. 

I'm outro accidente da prostatectomia, é a perda 
da potencia genital. Esta complicação é devida, se
gundo alguns auetores, a secção dos canaes ejacula-
dores. Pôde também produzir-se a orchite, o que não 
é muito raro. 

Assignalemos ainda a persistência de fistulas uro-
perineaes; a incontinência de urinas; a difficuldade 
de catheterismo, devido á viciação ou a cicatrizes 
viciosas da uretra. 

Bem sabemos que a melhor therapeutica em to
das as afíecções é a que se dirige á causa, a que 
cura. E a prostatectomia, destacando o obstáculo á 
micção, réalisa estas condições. Mas sempre ? 
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Muitas vezes, mesmo com ÍI ausência de qual
quer complicação, os resultados não são aquelles 
que se desejavam. 

Ha prostaticos nos quaes a retenção é produzida, 
não por uma hypertrophia considerável, mas por 
uma deformação da uretra no seu trajecto atra vez da 
glande. 

Alguns auctores admittem que n'outros casos a 
retenção é devida não a um obstáculo, mas á scle
rose de todo o apparelho urinário. 

K nós sabemos que ha prostaticos, assim consi
derados, com prostatas muito pequenas. 

Claro está que n'estas condições a bexiga perde 
as suas propriedades de contratibilidade, sendo a re
tenção devida não a uma grande prostata, mas á 
atonia vesical. 

N'estas condições parece-nos que a prostatecto-
mia não traz vantagens algumas, pois que a causa 
não está só na prostata, mas também na bexiga. 

E certo que em muitos casos a retenção é devi
da unicamente ao obstáculo prostatico, principalmen
te ao lóbulo médio. N'este caso já a prostatectomia 
pôde ser empregada com mais vantagens, porque se 
se conseguir fazer a ablação da prostata sem outros 
accidentes, o doente pôde curar-se. Alas toda a gente 
sabe que os velhos urinários somente reclamam o 
auxilio da sciencia, quando um ataque agudo, um 
aggravamento do seu mal os impossibilita. 

N'estas occasiões, quando se resolvem a deixarem-
se operar, então já mais ou menos infectados, ento-
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xicados,. existindo muitas vezes uma cystite por ca-
theterismo anteriores. Ora n'estas condições penso 
que a cystostomia deve ser preferida á prostatecto-
mia, porque com aquella obtemos mais effkazmente 
o que desejamos do que com esta. E senão vejamos: 
O que pretendemos, quando fazemos uma intervenção 
n'estes doentes? Evidentemente dár uma sahida fácil 
ás urinas, e por largas lavagens obtermos o retrocesso 
da infecção e da cystite. Com a prostatectomia, além 
da sahida da urina não ser tão fácil, podemos ainda 
abrir uma nova via á infecção, porque vamos prati
car feridas bastante profundas, que não são de fácil 
desinfecção. Além d'isso, a sonda que se colloca, é 
não só uma via para os micróbios, mas também uma 
causa de irritação constante. 

A ferida hypogastrica sendo mais superficial, e a 
bexiga mais accessivel por este ponto, a drenagem 
é mais fácil e rigorosa, e a urina escóa-se com mais 
facilidade, deixando a bexiga em repouso. Parece-
nos portanto que a prostatectomia, só pôde ser reser
vada para os prostaticos relativamente novos, que es
tejam no principio da sua affecção, sem symptomas 
alguns de intoxicação, e que sejam portadores d'uma 
grande hypertrophia da prostata, principalmente do 
lóbulo médio. 

Bem sabemos que a cystostomia é uma operação 
paliativa as mais das vezes. Mas em todos os casos 
de prostaticos com infecção, é d'um grande beneficio 
para os doentes. Tem ainda a grandíssima vantagem 
de ser de fácil execução, e sem perigo algum para o 
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operado. Em todas as observações publicadas até 
hoje, ainda nenhum morreu de accidentes operatórios. 
Se alguns teem succumbido, foi devido á infecção já 
existente, e não que a cystostomia n'isso influísse, 
antes pelo contrario, n'esses casos desesperados pôde 
prolongar-lhes a existência por mais algum tempo. 

Julgo que vale mais deixar o doente com uma 
pequena enfermidade, do que sujeital-o a uma ope
ração em que corre maior risco. 

A cystostomia é ainda indicada em casos de tu
mores insuperáveis da bexiga e da prostata, na cys
tite dolorosa e na cystite tuberculosa. 

Em todas estas affecções é pelo repouso, que se 
dá á bexiga, que os doentes obteem grandes benefí
cios. 

Na cystite dolorosa, em que os doentes teem 
dores insupportaveis e quasi constantes, rebeldes a 
todo o tratamento, o único recurso c a abertura da 
bexiga, pelo hypogastro, fazendo assim com que as 
urinas saiam expontaneamente, sem ser preciso o 
concurso da contracção vesical, ficando portanto a 
bexiga n'uni repouso absoluto. 

Com a cystostomia os tumores da bexiga e da 
prostata, assim como a tuberculose, evolucionam mui
to lentamente, com menor soffrimento para o doente, 
porque deixam de ser irritadas pelas contracções ve-
sicaes e pelo contacto da urina com essas affecções. 

E indicada ainda, nos tumores inoperaveis da 
uretra, principalmente da mulher. 

Nos homens, se é na uretra anterior que o mal 
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existe, a amputação é o processo de escolha radical. 
Mas nas mulheres, o único meio de impedir que o 
tumor evolucione rapidamente, é desviar-lhe o curso 
das urinas, deixando portanto de irritar pela sua pre
sença essa producção mórbida. Como dissemos, a 
passagem c o contacto da urina com esses tumores, 
é uma causa constante de irritação e portanto de 
aggravamento e de dores, algumas vezes intoleráveis. 

Além d'isso, os tumores são causa de retenção 
de urinas, e fazer o catheterismo é contribuir ainda 
mais para a sua irritação, e por consequência para 
uma marcha mais rápida. Ainda mais, os tumores 
são susceptíveis de se inflam m arem, e o catheterismo 
repetido, é, como se sabe, muitas vezes a causa de 
inflammação das vias urinarias. N'estas condições o 
único recurso therapeutico é a cystostomia, porque, 
derivando as urinas, deixa ficar o processo tumoral 
em descanço, não é irritado e portanto demorado na 
sua marcha. Uca por assim dizer n'um estado laten
te, podendo o doente viver mais algum tempo e com 
muito menos sofírimento. 

Na nossa observação i.a, a doente quando deu 
entrada no hospital, tinha uma retenção de urinas, 
sendo preciso fazer o catheterismo repetidas vezes, 
o qual era doloroso e quasi insupportavel. 

Terminando diremos que: a cystostomia é uma 
boa operação em todos os casos de retenção de uri
nas, principalmente nos infectados; em todos os doen
tes que precisam d'um repouso absoluto da bexiga e 
da uretra para fazer retardar ou parar na sua marcha 
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uma doença, que pur outros meios therapeuticos não 
conseguimos. 

E uma operação innocente, bem regulada c me-
thodica, porque «vè-se e sabe-se o que se faz». Com 
ella não ha perigo de infectar as vias urinarias, antes 
pelo contrario permittc uma larga drenagem das be
xigas infectadas. 

, Em conclusão: A cystostomia bem que não seja 
uma operação radical, é todavia um recurso precioso 
de que podemos lançar mão, pois que as suas indi
cações são bem precisas c claras. 



Manual operatório da cystostomia 

Esta operação é d'uma fácil execução, durando 
pouco tempo, e pôde considerar-se d'uma grande be
nignidade. Os dois únicos perigos, são com efteito, a 
ferida do peritoneo e a infiltração de urina. Mas esta 
ultima não é tão grave como alguns auctores affir-
mam, pois que na nossa observação I." deu-se a 
infiltração dos tecidos prevesicaes, com formação 
d'uni flegmão, que desappareceu por completo em 
pouco tempo, dez dias apenas. Por isso pôde dizer-
se que o perigo maior é a ferida do peritoneo, mas 
que deixa de existir desde o momento que o opera
dor conheça bem as disposições do fundo do sacco 
peritoneal ao nivel da face anterior da bexiga, e que 
siga principalmente o methodo de Poncet. 

Vários cirurgiões teem empregado diversos meios 
para tornar a bexiga mais accessivel. Um d'elles é a 
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injecção intravesical, que tem por fim distender e le
vantar a bexiga para deante. Ora este meio somente 
pode ser empregado nos casos onde não haja reten
ção com impossibilidade de catheterismo. Quando se 
entrevem em casos de accidentes urinários, com o 
canal livre para a passagem da sonda, não ha incon
veniente algum em distender moderadamente a bexi
ga com uma injecção d'uma solução de agua bórica. 
Mas, segundo affirma Poncet, é um erro julgar-se 
que somente se pôde attingir a bexiga, sem perigo 
para o fundo do sacco peritoneal quando ella estiver 
distendida. Este auctor tem feito a cystostomia com 
a cavidade vesical completamente vasia, sem ferir o 
peritoneo. A posição inclinada da cabeça, é de grande 
utilidade, e é por isso que é o Jeito de Trendelenburg 
que se emprega sempre para executar esta operação. 

OPERAÇÃO PROPRIAMENTE DITA. — Parece-nos util 
expormos o manual operatório de Poncet, visto as 
numerosas operações por elle praticadas, e os resul
tados obtidos serem dos mais satisfactorios. 

A operação comprehende cinco tempos : 
i.° tempo: Incisão cutanea. — E' feita segundo a 

direcção da linha branca, começando-se ou termi-
nando-se no bordo superior do pubis 6 a 8 centíme
tros no sentido vertical. Comprehende a pelle e a ca
mada gordurosa subcutânea. 

2° tempo: Incisão da linha branca. — Reconhece-
se, com a polpa do index esquerdo, a linha branca, 
que está tensa como uma corda, por um gancho col-
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locado na cicatriz umbelical e que um ajudante puxa 
para cima; faz-se a incisão com a ponta do bisturi, 
e pôde dar-se-lhe o mesmo comprimento da incisão 
cutanea; mas para mais seguramente não attingir-
mos o peritoneo, e ulteriormente evitar uma possível 
eventraçâo, é preferível parar em cima alguns milli
metres da ferida superficial. 

j.° tempo: Procura da parede anterior da bexiga, 
elevação do fundo do sacco peritoneal. — A linha bran
ca e o facias transvesalis cortados, penetra-se com a 
extremidade de cada index fazendo papel de gancho, 
atravez da botoeira muscular, que é mais ou menos 
resistente segundo os indivíduos, e que é constituída 
pelos bordos musculares dos rectos. 

Quando a aponévrose não tem sido cortada no 
bordo superior do pubis, o que acontece ordinaria
mente, completa-se a incisão para baixo, ou com um 
bisturi ordinário, ou com um bisturi botonado. Se a 
bexiga está situada profundamente, se a sua parede 
anterior não parece estar em contacto mais ou menos 
immediate» com a parede abdominal, e se sobretudo os 
músculos visinhos formam uma fenda estreita atravez 
da qual se tem difficuldade em manobrar, é preciso 
incisir, com um bisturi botonado de cada lado da sua 
inserção ao pubis. 

Kstas incisões serão pouco extensas ; não devem 
medir mais de 3 a 4 millimetros em média, porque 
podem mais tarde comprometter a funeção de es-
phincter que os dois músculos rectos formam no 
novo canal. Habitualmente, um tal desbridamento 
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em cada recto é sufficiente para permittir manobrar 
á vontade sobre a face anterior da bexiga. Afastando 
os bordos musculo-cutaneos da ferida, vê-se no fun
do a bexiga se previamente se tem injectado liquido, 
ou se estiver distendida por retenção da urina. 

Mettendo o dedo no fundo da ferida sente-se 
muito melhor ainda, como se fosse um balão de 
cautchouc. Quanto ao fundo do sacco peritoneal 
prevesical, habitualmente não se vè, e muito menos 
se sente com o dedo. Tudo quanto se tem dito e es-
cripto sobre as relações do fundo do sacco peritoneal 
com a bexiga, parece-nos que não tem utilidade pra
tica. M. Poncet appoiando-se sobre numerosas obser
vações assegura que estas relações variam segundo 
cada individuo. 

E diz este auetor: «O fundo do sacco peritoneal 
é por exemplo carregado de gordura, pôde portanto 
descer até ao pubis, ainda que a bexiga esteja dis
tendida; pôde, segundo a sua laxidade, subordinada 
a uma serie de causas descer íVuma maior ou menor 
extensão ; em uma palavra, as relações do peritoneo 
com a bexiga são, debaixo do ponto de vista opera
tório individuaes». E por isso Poncet indica a seguin
te prática a seguir antes de abrir a bexiga : 

O index da mão esquerda penetra atravez da fe
rida no tecido cellular prevesical, reconhece o bordo 
superior do pubis, depois, percorrendo a sua face 
posterior, vae até ao collo da bexiga onde se sente 
mais ou menos nitidamente o annel postatico anterior. 
A este nivel, o dedo recurvando-se em gancho, segue 
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a face anterior da bexiga, descollando, levantando 
tudo que não pertença a esta parede. 

O fundo do sacco é então arrastado para cima e 
mantido n'esta posição pela extremidade do index, 
que não o abandona até a parede anterior da bexiga 
ser aberta. 

4.° tempo: Abertura da bexiga. —O index esquer
do fica no mesmo logar. Immediatamente por baixo 
d'elle, a unha servindo de ponto de reparo, faz-se 
penetrar alguns millimetres a ponto do bisturi na 
parede anterior da bexiga, que se incisa de cima para 
baixo sobre a linha media. A incisão deve ter cerca 
de io a 12 millimetres. Em todos os casos deve ser 
tal que a extremidade do index possa penetrar facil
mente na bexiga mais ou menos esvasiada. E' pre
ciso com effeito explorar o prostata, assim como a 
cavidade vesical, que pôde encerrar cálculos de que 
não tinha sido até ahi supposto a presença. Apenas 
a incisão feita, o index esquerdo abandona o fundo 
do sacco peritoneal, porque já não corre o risco de 
ser lesado. 

Penetra em seguida entre os lábios da ferida ve
sical, e serve de conductor ou para passar um fio 
tractor sobre cada lábio, ou para agarrar cada um 
d'elles com uma pinça hemostatica. Se a incisão não 
parece sufficiente, augmenta-se alguns millimetres 
para baixo do collo, com um bisturi botonado. 

Logo que a bexiga tiver sido esvasiada do seu 
conteúdo, é necessário fazer um toilette perfeita da 
ferida hypogastrica, que tem estado em contacto com 
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a urina. Esta desinfecção será praticada com tanto 
mais rigor, quanto as urinas serão ammoniacaes, 
purulentas, c por isso consideradas como sépticas. 

j.° tempo: Sutura dos bordos da abertura vesical 
com os bordos da ferida abdominal. — Esta sutura 
deve ser feita methodicamente. Tem em vista três 
coisas: Oppòr-se á infiltração da urina nos tecidos 
visinhos, de manter aberta a ferida vesical para que 
durante os primeiros dias que se seguem á operação 
a urina possa escoar-se com facilidade, e emtítn, ta
petar o canal artificial d'uma mucosa que deverá 
mais tarde oppòr-se á oclusão cicatricial. 

As suturas serão feitas de preferencia com lios me
tálicos de grandeza média, e serão em numero de 
6 ou mais, segundo as circumstancias. Cada tio deve 
atravessar d'um lado ao outro a parede da bexiga 
a 4 ou 5 millimetros do bordo da incisão ; em segui
da passará atravez da aponévrose, do bordo interno 
de cada recto abdominal, do tecido cellular e da pelle, 
sahindo a 5 ou 6 millimetros dos bordos cutâneos. 
Muitas vezes esta sutura assim feita, comprehendendo 
todos os tecidos apresenta difficuldades ; e quando a 
espessura das partes molles abdominaes não permitte 
facilmente pôr em contacto os bordos da bexiga com 
os da pelle é preferível não comprehender na sutura 
senão a pelle.. 

Os bordos cutâneos mobilisam-se facilmente e 
por isso vão sem difficuldade ao encontro das da 
bexiga, que são algumas vezes friáveis, pouco resis
tentes á tracção. Os fios serão apertados moderada-
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mente, e deve-se esperar, para os torcer, que estej am 
todos no seu logar. Além d'isso deve fazer-se um 
contacto directo da pelle com a mucosa. Emflm, se 
fôr preciso, torna-se menor, por um ou mais pontos 
de sutura, a ferida hypogastrica, ou em cima ou em 
baixo. 

Nos cystostomisados, segundo Poncet, o melhor 
penso è a ausência de penso, isto é, que o orifício ve
sical deve ficar largamente aberto durante os primei
ros dias e tomar todas as precauções necessárias 
para que nada se opponha á evacuação da urina; E 
diz Poncet: «Contentar-nos-hemos pois como penso 
—o qual tem sobretudo por fim absorver a urina 
que se escoa incessantemente pelo meato hypogas-
trico — de gaze esterilisada, ou de algodão hydrophilo 
que se tem previamente mergulhado n'uma solução 
antiseptica, e exprimido para a sahida do liquido. 
Jmpede-se assim que o algodão faça adherencia á 
pelle. Este penso deve ser renovado a miúdo, logo 
que esteja molhado pela urina. A partir d'esté mo
mento é preciso, em principio, considerar o cystosto-
misado como um noli me tangere, como um doente, ao 
qual, durante alguns dias pelo menos, é preciso não 
lhe tocar. Os cuidados locaes que reclama, são so
mente asepsia e nada mais; e são tanto mais neces
sários, quanto durante as três ou quatro primeiras 
semanas a incontinência é quasi completa.» 

Mac Guise, apresenta-nos uma technica um pou
co différente. Serve-se d'um balão rectal para levan
tar a bexiga. 
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A incisão vesical é feita não em cima como o 
fazia a principio Poncet, mas o mais baixo possível, 
ao nivel superior do pubis. Drenagem vesical durante 
os primeiros dias para deixar cicatrisai- a ferida. 

A maior parte, senão todos os cirurgiões, fazem 
a incisão da bexiga perto do collo, e até o próprio 
Poncet entra n'este numero pois que ultimamente 
tem seguido esta pratica. 

A bexiga a este nivel é fácil de attingir, o fundo 
do sacco peritoneal é mais facilmente evitado; e sobre 
tudo a espessura dos tecidos prevesicaes permitte a 
creação d'uma fistula bastante longa, que talvez seja 
o mais importante para um meato funccionar bem. 
A incisão deve ser pequena, o periodo de incontinên
cia, é assim menos longo; mas é preciso comtudo 
que seja sufficiente, de modo que o dedo possa pe-
netral-a. Poncet préconisa não metter dreno nem la
var a cavidade vesical. Na nossa opinião o dreno é 
necessário, principalmente em doentes infectados. Não 
collocando uma sonda como dreno, as urinas molham 
constantemente o doente, assim como os bordos da 
ferida, que por isso retarda a sua cicatrisaçâo. 

Julgamos pois de absoluta necessidade um dreno 
alguns dias depois da operação, assim como lavagens 
vesicaes, tanto para diminuir a infecção já existente 
em alguns casos, como para obstar que ella seja 
produzida. 



Estudo anatómico da nova uretra 

N'este estudo temos a considerar um orifício cu
tâneo e um canal. 

a) O orifício cutâneo, o meato, pôde affectar três 
formas : 

i.° Meato hypogastrico á superficie da pelle. O 
orifício é situado ao mesmo nível que os tegumentos 
visinhos, ou então faz acima d'elles uma ligeira sa
liência. 

2.° Meato umbilical ou em forma de funil, no 
qual a pelle penetra para dentro, para o lado do 
ventre. 

3.0 Meato com forma entermediaria, no qual o 
orifício é mais largo e pôde algumas vezes dar pas
sagem a uma hernia da mucosa vesical. 

Esta classificação corresponde á realidade dos 
factos observados por Delore e Bonan. Nos antigos 
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cystostomisados o meato umbilical 6 muito raro, cm-
quanro que nos de data mais recente, é mais fre
quente. Nos cystostomisados observados por Delore, 
a operação tendo sido feita ha mais de seis mezes, 
o meato, a flor da pelle era muito mais frequente, 
mas não constante. Pareceu-lhe que quanto mais se 
afastava da data da operação, mais o meato tinha 
tendência a perder a forma infundibular do principio; 
e por isso.póde-se admittir, que á medida que se 
afasta da data da operação, haja um alongamento 
progressivo do canal que liga a bexiga á pelle. 

Um segundo detalhe observado por Delore, e que 
tem sua importância, é o seguinte : — Todas as vezes 
que o meato está á superficie da pelle ou formando 
uma saliência, existe no seu contorno um verdadeiro 
annel muito resistente, apreciável aos dedos c que 
muitas vezes se pôde agarrar. 

Nos meatos infundibiliformes ao contrario, este 
annel pôde existir, mas é muito mais raro. 

b) O novo canal hypogastric© tem um trajecto 
e dois orifícios. Algumas vezes, na verdade, todos 
estes elementos estão reunidos n'uma mesma cir
cunferência a bexiga abrindo-se directamente no ex
terior por um simples orifício. Mas o mais vulgar e 
existir um verdadeiro canal hypogastric com os seus 
dois orifícios. 

Já vimos qual era a forma do orifício cutâneo. Na 
maior parte dos casos este meato está situado 3 cen
tímetros para cima do pubis. 

0 diâmetro é bastante variável; oscilla entre o 
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diâmetro do dedo rhinimo e o d'uma pequena véli-
nha. Entre estes dois diâmetros existem todos os in
termediários, que podem além d'isso variar no mes
mo individuo, debaixo da dilatação ou do abandono 
momentâneo da fistula pela urina que retoma o seu 
canal normal. 

Com effeito, o meato hypogastrico tem uma ten
dência invencível á retracção, que muitas vezes se tem 
de combater por uma dilatação sabiamente condu
zida, mas fácil de executar. 

Está demonstrado, que o ponto mais retrahido da 
nova uretra, é o seu orifício cutâneo, porque desde 
que a sonda ou a vela tem passado os primeiros 
millimetres, deslisa facilmente, sem que haja necessi
dade de fazer um novo esforço. A direcção do canal 
é obliqua de cima para baixo e de deante para traz; 
o ponto mais elevado está situado para deante (ori
fício cutâneo) 2 a 3 centímetros do pubis; o ponto 
mais declive está para traz da symphese púbica, 1 a 
2 centímetros por baixo do seu bordo superior. 

E' esta a disposição typica, por assim dizer, 
aquella que deve procurar o operador fazendo a 
incisão o mais baixo possível, perto do collo. Tam
bém é esta a direcção mais frequente que Delore 
tem encontrado nos cystostomisados. 

Entretanto algumas excepções observou (ainda 
que em menor numero) cuja direcção do neo-canal 
era antero-posterior, ou mesmo obliquo para cima 
c para traz. 

Qual será a razão d'esta excepção á regra? E 
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muito provável que n'um grande numero de-casos 
deva ser attribuida á hypertrophia progressiva da 
prostata que se desenvolve sobretudo no sentido da 
altura. Suppondo que o orifício cutâneo dista 3 cen
tímetros do bordo superior do pubis; suppondo que 
a incisão feita na bexiga perto do collo, se encontra 
ao nivel do bordo superior do pubis (entre os pros-
taticos o collo encontra-se muitas vezes ao nivel da 
symphese ) ; basta simplesmente que a hypertrophia 
continue do lado da prostata para que a direcção seja 
mudada. E em certos doentes a prostata pôde ser 
bastante grossa para ultrapassar o bordo superior do 
pubis e ser apreciável á palpação bimanual, como se 
fora um utero fibroso. 

Entre alguns cystostomisados attingidos de can
cro da prostata tem-se podido seguir passo a passo 
a ascenção lenta do orifício vesical á medida que a 
prostata augmenta de volume. 

Ordinariamente o trajecto é nitidamente situado 
no plano sagital mediano ; algumas vezes apresenta 
mudanças muito ligeiras na sua direcção geral. Em 
casos mais raros o novo canal torna-se sinuoso, sen
do o catheterismo por isso difficil com instrumentos 
rígidos. 

0 canal hypogastrico tem um calibre quasi con
stante, ao contrario do meato cutâneo que tem uma 
tendência constante á retracção. Se muitas vezes se 
encontra um meato hypogastrico filiforme, muito 
apertado, já não acontece o mesmo com o canal 
propriamente dito. 
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Ordinariamente, depois da dilatação do meato, 
pode introduzir-se uma vela n.° 10 ou 12, no resto 
do canal. Existem canaes hypogastricos mais lar
gos, assim como também os ha mais pequenos ; mas 
aquelle calibre é uma média frequente. 

Dissemos que em volta dos meatos pequenos se 
encontrava quasi sempre um annal muito resistente 
e muito espesso. 

O mesmo se dá com o canal hypogastrico que é 
cercado por um cordão cylindrico, e que pôde adqui
rir dimensões e uma potencia mais ou menos impor
tante. Algumas vezes e sobretudo nos indivíduos ma
gros, este cordão é bastante resistente, para que se 
possa sentil-o atravez da parede abdominal, debaixo 
da forma d'uma corda dura e muito espessa. 

Este cordão fibro-elastico pericanicular parece ser 
tanto mais desenvolvido, quanto mais desenvolvido 
fòr o canal que circumscreve o meato. Portanto, em 
regra geral, um meato muito resistente, indica um 
canal nitidamente limitado. 

Qual será o comprimento do novo canal? 
Nos cystostomisados vivos, é muito difficil de 

apreciar exactamente esse comprimento, porque se 
não pôde reconhecer com precisão o ponto em que 
a sonda deixa o canal para penetrar na bexiga. 

Entretanto, alguma coisa se tem podido apurar 
n'esse sentido. Delore depois de ter catheterisado um 
grande numero de fistulas hypogastricas em vida, 
verificou depois na autopsia que as medidas eram 
exactamente as mesmas que tinha tomado no vivo. 
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Com effeito, existem certas disposições do orifício 
vesical que facilitam bastante a medição do canal. 
E ' assim que nas autopsias que diversos cirurgiões 
teem feito, distinguiram duas formas no orifício ve
sical. 

Umas vezes esse orifício apresenta-se em forma 
de funil, pelo qual o canal hypogastrico se continua 
insensivelmente com a mucosa vesical. N'esta forma 
não existem limites precisos, e eis ahi porque as dif
iculdades de delimitar o canal são grandes, ou mes
mo impossíveis. 

Uma segunda forma d'orificio, é representada por 
uma brida saliente formando um limite mais ou me
nos preciso entre o canal e a bexiga. Ha ao nivel 
d'esté orifício vesical um verdadeiro retrahimento, 
uma espécie de esphincter, que é apreciável á sonda. 
N'estes casos nota-se um canal com dois orifícios 
retrahidos e uma parte média mais larga. 

Nos cystostomisados que apresentam assim um 
canal, não será de grandes difficuldades medir a ex
tensão do neo-canal, desde o momento que o cathe-
terismo seja feito com todas as precauções e cau-
tellas. 

O comprimento do novo canal attinge dimensões 
que podem variar entre zero a 7 centímetros. Alguns 
cirurgiões tem assignalado o facto do canal ir au-
gmentando de comprimento á medida que a cystos-
tomia se torna mais antiga. 

Lefévre publicou uma observação d'um seu ope
rado, que tinha ficado com um canal bem desenvol-
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vido, mas que durante seis annos augmentou con
stantemente de comprimento. 

Os diversos cirurgiões que se teem occupado da 
cystostomia, explicam este facto, por um alongamen
to progressivo do tecido fibroso peripherico, e talvez 
por uma espécie de invaginação da parede anterior 
da bexiga, que se encontra attrahida pouco a pouco 
pelos planos da parede abdominal anterior. Nas au
topsias dos cystostomisados, é regra verificar uma 
desapparição da parede anterior da bexiga. 

Evidentemente esta desapparição, ou pelo menos 
esta diminuição da parede anterior, deve ser attribui-
da á attracção vesical consecutiva á operação. Mas 
esta diminuição, parece não começar logo a seguir á 
operação, porque somente se encontra mais notada, 
nos antigos cystostomisados, ao passo que nos de 
data mais recente, esta disposição não é ainda muito 
manifesta. 

Qualquer que seja a explicação, o que é verdade é 
que o facto subsiste, porque é apontado por diversos 
cirurgiões. Ha um canal que pôde attingir algumas 
vezes grande comprimento, possuir grande espessu
ra com verdadeiros armeis nas suas extremidades. 

O que acontece á bexiga depois da cystostomia? 
Dissemos já que a parede anterior tendia a desappa-
recer. A cavidade vesical deixará de existir também, 
como se tem afflrmado? Nos antigos cystostomisados 
e incontinentes o facto é verdadeiro, tem sido com
provado pelas autopsias feitas mais tarde n'esses 
doentes. 
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Poiicet nas suas numerosas observações reconhe
ceu este facto. Nos cystostomisados continentes a 
bexiga pelo contrario, como preenche o seu papel de 
reservatório fica sempre com uma certa capacidade. 

Exposemos até aqui, resumidamente as disposi
ções geraes do novo canal. Resta-nos agora fallar da 
sua estrutura intima. Segundo Lagoutte e Delors, 
que fizeram observações rigorosas n'esse sentido, 
todas as vezes que o neo-canal existia, era tapetado 
por uma mucosa mais ou menos análoga á mucosa 
vesical. Para deante esta mucosa era separada da 
pelle por uma verdadeira linha de demarcação, que 
se pôde comparar á linha de separação da mucosa la
bial e da pelle da face. Para traz, ordinariamente, con
fusão completa d'esta mucosa cndocanalicular com 
a da bexiga, que afinal não é senão um prolonga
mento. 

Em volta existe o annel fibro-elastico, que nota
mos já, quasi sempre, ou sempre mais espesso ao 
nivel da pelle, isto é, em volta do meato hypogastri-
co. Haverá n'este annel, ou por outra, n'este cylindro 
fibro-elastico, uma camada de fibras musculares for
mando um rudimento de esphincter? 

Esta questão tem sido muito discutida, não se 
chegando ainda a uma conclusão definitiva. E é por 
isso que algnns cirurgiões tem a preterição de formar 
um esphincter por processos especiaes. Mas na opinião 
d'outros, esta preterição é completamente illusoria. 

Botan pareceu-lhe vèr n'uni cystostomisado um 
esphincter muscular, mas não pôde certificar-se da 
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veracidade do facto, porque o doente morreu no fim 
de cinco dias. 

Não está provado, pois, que o esphincter exista. 
Terminando, diremos que se a existência d'algu-

mas fibras musculares no annel fibro-elastico, é pos-
sivel, até ao dia d'hoje, ainda não foi demonstrada a 
sua existência d'uma maneira positiva, ainda mesmo 
na cystostomia edeal (Wassilieff). 



Funcção da nova uretra 

Depois de termos exposto a disposição anatómica 
da nova uretra, pareceu-nos conveniente dizer algu
mas palavras sobre o papel que essa uretra preenche, 
debaixo do ponto de vista da evacuação das urinas. 

Segundo Poncet, Lagoutte e Delore, podemos di
vidir os cystostomisados em três categorias: 

l.° Doentes incontinentes. 
2.° Doentes que reteem parcialmente as suas uri

nas. 
3.0 Doentes continentes. 
Esta disposição é muito justa, porque correspon

de á realidade dos factos. Assim como o neo-canal 
não tem sempre a mesma disposição anatómica, as
sim também a sua funcção ha de ser différente nas 
mesmas proporções. E é; pôde dizer-se que tantas 
uretras supra-pubicas, tantas funeções différentes. Mas 



65 

d'uma maneira geral podemos resumir os cystosto-
misados em duas classes principaes : continentes e in
continentes. Entre estes doentes, existe uma serie in
termediaria, que forma o segundo grupo : continentes 
parciaes. 

I.° Incontinentes completos. 
Paliemos primeiro dos incontinentes, porque to

dos os cystostomisados estão n'esta situação durante 
um certo tempo. A incontinência do principio é quasi 
sempre o fim da operação, porque só com ella se 
pôde pôr em repouso uma bexiga infectada, ou do
lorosa, e assegurando uma drenagem completa, li
bertando assim a cavidade vesical do pus, quando 
existe. 

Quanto tempo dura esta incontinência do prin
cipio ? 

Vários doentes ficam sempre incontinentes. Ou
tros, ao contrario, reteem as urinas no fim d'um certo 
tempo. Este período é muito variável. 

Na nossa observação i." a doente, no fim de qua
renta dias, retinha completamente as urinas no de
cúbito dorsal, e incompletamente quando se levan
tava. Um doente observado por Delore, também no 
fim de quarenta dias retinha as urinas por completo 
quer no decúbito dorsal, quer de pé. 

M. Diday possuía, três mezes depois de operado, 
uma continência de urinas perfeita. 

N'um outro doente observado por Delore, a con
tinência appareceu no fim do segundo mez, e ficou 
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perfeita durante cinco annos. Vè-se que este período 
de incontinência ao principio é variável conforme os 
doentes. 

O phenomeno que caractérisa a incontinência é 
a ausência de micções. Pôde parecer paradoxal este 
facto, mas na realidade é verdadeiro. Parece-nos que 
elle deve ser notado, afim de podermos distinguir os 
incontinentes verdadeiros que estudamos agora, dos 
continentes parciaes e falsos incontinentes, de que 
trataremos mais adiante. 

Nos doentes incontinentes, a urina escoa-se para 
fora pela fistula hypogastric» á medida que chega á 
bexiga, que parece ter perdido completamente a sua 
capacidade. Não retéem as urinas, não teem micções 
pela uretra nem pelo meato hypogastrico. 

Entretanto, ha uma distincçâo a fazer, muito util. 
Emquanto que certos doentes teem sido desde o prin
cipio incontinentes, para ficarem n'esta situação toda 
a vida, outros, pelo contrario, tiveram algum tempo 
depois da operação um certo grau de retenção ; mas 
este estado teve que ser transformado cm incontinên
cia, por causa dos accidentes que se produziam. . 

Os primeiros doentes são incontinentes do facto 
da operação, sem duvida por causa da disposição 
anatómica, que ao operador foi impossível modificar. 

Os segundos doentes são incontinentes, porque o 
cirurgião procura estabelecer-lh'a, receiando que a 
continência traga accidentes graves, prejudiciaes á 
saúde do doente. 

Resumindo, diremos: que no primeiro caso a in-
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continência existe, apesar do operador; no segundo 
caso existe, porque o cirurgião a estabelece e man
tém por meios diversos. 

Quaes são as indicações d'esta incontinência pro
curada? São em primeiro logar, as micções dolo
rosas. 

Delore conheceu um doente que, depois de ter 
reclamado energicamente a occlusão da fistula hy-
pogastrica, algum tempo depois pedia insistentemente 
que lhe abrissem de novo o meato supra-pubico, por 
causa das violentas dores causadas pelas micções fei
tas pela uretra normal. 

Outras vezes uma nova cystite indicará a neces
sidade d'uma incontinência, nos indivíduos ameaça
dos d'uma extensão do processo infeccioso ás vias 
urinarias superiores. 

Ha dois processos para restabelecer a incontinên
cia: a dilatação e o desbridamento. A dilatação é feita 
com uma sonda, mas serve antes para manter uma 
continência parcial ou total do que reproduzir uma 
incontinência. 

Deve-se portanto preferir um instrumento cortan
te, e com elle desbridar a fistula de cima a baixo, e 
juntar uma incisão transversal, afim de se fazer um 
desbridamento em forma de cruz, para evitar uma 
coarctação muito rápida dos lábios da ferida. Nos 
dias seguintes, deve-se praticar o catheterismo da 
fistula, para manter o alargamento do novo canal. 

Os doentes que teem uma incontinência comple
ta, estão notavelmente submettidos a todos os incon-
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venientes d'uma enfermidade, á qual se pôde reme
diar de resto, por meio de apparelhos apropriados. 

Parace-nos que podemos classificar assim os ver
dadeiros incontinentes: i.° incontinência passageira 
do principio; 2.0 incontinência definitiva, que com-
prehende duas classes: a) incontinência que persiste, 
apesar do operador; b) incontinência estabelecida pelo 
cirurgião com um fim determinado. 

2.0 Cystostomisados com incontinência parcial. 
a) Como transição entre esta categoria c a pre

cedente, póde-se assignalar os doentes que, conti
nentes de dia, tornam-se incontinentes á noite, c in
versamente. 

Um cystostomisado observado por Lagoutte du
rante seis annos, na posição horisontal conservava 
completamente as urinas, não molhando portanto de 
noite as suas roupas. 

Este doente experimentava necessidade de urinar, 
levantava-se, c urinava pela fistula hypogastrica ; o 
jacto era projectado a uma certa distancia. Durante 
o dia, ao contrario, a incontinência era completa; as 
urinas escoavam-se constantemente, sem o doente 
sentir, n'um apparelho que elle trazia constante
mente. 

b) Encontramos ainda, n'esta classe de inconti
nentes parciaes, doentes que teem micções pela nova 
uretra, mas são tão frequentes, que se repetem todos 
os dez minutos ou menos ainda. Estes doentes são 
obrigados a terem um apparelho para não serem mo-
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lhados constantemente, encontrando-se assim na si
tuação de incontinentes verdadeiros. 

Na realidade, são falsos incontinentes, pois que 
teem micções. Podem ser comparados a estes doentes 
attingidos de cystite intensa, que se encontram con
stantemente molhados pelas urinas, porque as con
tracções vesicaes são tão imperiosas, que lhes não 
permitte resistir. 

Estes falsos incontinentes hypogastricos, ordina
riamente também teem cystite, e a falsa incontinência 
diminue ou desapparece até, quando um tratamento 
bem conduzido cura a cystite. 

c) Algumas vezes esta situação de incontinentes 
chega tardiamente nos cystostomisados, que teem fi
cado muito tempo retendo as urinas, e por isso não 
podemos invocar n'estes a cystite. 

Vimos anteriormente que, depois da cystostomia, 
a bexiga tinha tendência a perder pouco a pouco a 
sua capacidade. Tal. doente, que immediatamente de
pois da operação e durante dois ou três annos uri
nava regularmente todas as três ou quatro horas, 
vê-se pouco a pouco o numero das micções augmen
tai-; este facto é devido á retenção vesical progressi
va. E evidente que, quanto menor for o reservató
rio, mais frequentes devem ser as micções; d'ahi 
mais raramente uma nova variedade de falsa incon
tinência, pois que as micções teem de ser satisfeitas 
com intervallos muito pequenos. 

Esta categoria de falsos incontinentes é excepcio
nal. Com effeito, nota-se que nos continentes a be-
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xiga soffre uma retracção, mas menor que nos in
continentes. N'estes, a capacidade vesical pôde ser 
reduzida ao minimo, a zero, emquanto que nos pri
meiros esta disposição é mais theorica. 

Delore nunca observou doentes que se tomassem 
completamente incontinentes, depois de terem sido 
continentes perfeitos, excepto nos casos de cystite. 

Nos doentes continentes, eis o que se observa 
depois de alguns annos: 

A bexiga, estando retrahida, as micções são mais 
frequentes; tornam-se necessárias todas as horas, ou 
meias horas. A urina é retida durante este tempo, e 
depois sáe pela fistula hypogastrica. Em summa, 
estes doentes teem um periodo de continência muito 
curto, seguido de incontinência. Na pratica devem 
ser considerados como continentes. 

No fim de quanto tempo desapparece a continên
cia perfeita das urinas? Não se podem fixar limites 
precisos. Diremos tão somente, que nem todos os 
doentes continentes serão mais tarde incontinentes; 
e quando esta sobrevem, é ordinariamente muito tar
dia, no fim de cinco ou seis annos depois da cystos-
tomia. 

d) Chegamos á categoria a mais frequente dos 
cystostomisados com incontinência parcial. 

Estes doentes teem micções que podem ser mais 
ou menos approximadas, e fazerem-se pela uretra 
normal e pela fistula hypogastrica ao mesmo tempo. 
Guardam, pois, uma certa quantidade de urina, e a 
bexiga subsiste portanto como reservatório. Mas apre-
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sentam a particularidade de perderem uma certa 
quantidade de liquido, desde que querem retardar as 
micções além d'um certo tempo. 

Emquanto que a quantidade de urina contida na 
bexiga não é muito considerável, a pressão é pouco 
elevada e a urina não tem tendência a escapar-se. 
Mas desde que esta pressão augmenta além d'uns 
certos limites, a barreira é franqueada, e a urina es-
coa-se constantemente pela uretra contra-natura. 

Estes doentes urinam todas as horas, ou meias 
horas; bem que tenham incontinência, reteem entre
tanto uma certa quantidade de urina na bexiga. Teem 
micções, e é o que os distingue dos incontinentes 
propriamente ditos, e os approxima dos continentes. 

e) Ha ainda uma ultima classe de cystostomisa-
dos com incontinência parcial, intermediaria entre os 
incontinentes parciaes e os continentes. N'estes doen
tes, a continência da uretra contra-natura é normal
mente perfeita ; ainda mais :—as micções restabelecem-
se pela uretra normal, como se o orifício hypogas
tric© se tornasse inutil. Mas um dia sobrevem, debaixo 
d'uma causa congestiva, difficuldade de micção pela 
uretra normal; a urina retoma então o meato hypo-
gastrico para a sua sahida, o qual tinha sido momen
taneamente abandonado por ella. 

Algumas vezes o medico ou o próprio doente uti
lisant! esta via para esvasiar uma bexiga que não tem 
soffrido uma distenção, graças á presença do orifício 
supplemental-. 

N'estes casos, que são relativamente raros, o ori-
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iicio hypogastrico gosa o papel de válvula de segu
rança, que funcciona com certos intervalles de tem
po, mais ou menos approximados, a certas horas 
do dia, ou somente uma ou duas vezes por mez, ou 
mesmo duas ou três vezes no anno. Que a uretra 
contra-natura funccione mais ou menos vezes, isso 
pouco importa ; o que é verdade, é que a sua impor
tância é grande nos accessos de futura retenção, e a 
sua existência permitte a evacuação das urinas, evi
tando ao doente os perigos d'uma intervenção e os 
soffrimentos intoleráveis dos retencionistas agudos. 

Em resumo, classificando os doentes com incon
tinência parcial, adoptamos a seguinte divisão : 

i.° Doentes continentes ou incontinentes, segundo 
a posição ; 

2.° Falsos incontinentes que teem micções fre
quentes por cystite ; 

3.0 Incontinentes tardios por retenção vesical (an
tigos continentes); 

4.0 Os continentes parciaes que teem um período 
de continência mais ou menos longo (meia hora a 
uma hora); 

5.0 Os doentes continentes que vêem momenta
neamente sua uretra contra-natura entrar em func-
ção, por effeito d'um accesso de retenção ::— válvula 
de segurança. 

Esta divisão é muito arbitraria, bem o sabemos. 
A classe dos incontinentes parciaes comprehende, 

com effeito, casos intermediários entre as duas cate
gorias. 
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3.° Cystostomisados com uretra conira-naiura conti
nente. 

São estes doentes os mais interessantes, os mais 
favorecidos, pois que recuperam a faculdade eminen
temente preciosa de retêr as urinas e de as evacuar, 
por assim dizer, á vontade — dupla condição que lhes 
permitte satisfazer aos seus deveres sociaes e retomar 
a vida commum. 

E preciso, entretanto, que todos elles estejam na 
mesma situação debaixo do ponto de vista funccional, 
como vamos vêr. 

Com effeito, estes doentes formam três classes : 

a) Cystostomisados que retomam a faculdade de 
urinar pela uretra normal. Delore observou este fa
cto em alguns cystostomisados. Duas observações do 
dr. Delagenière entram n'esta classe. 

Estes doentes encontram, pois, a micção normal; 
mas teem uma vantagem incontestável se os acci
dentes de retenção sobrevéem, porque a fistula hy-
pogastrica gosa o papel de válvula de segurança, per-
mittindo a evacuação da cavidade vesical repleta pela 
urina. A prostata descongestiona-se rapidamente (se 
a retenção fòr devida a esta glândula) ; a urina, se 
fòr preciso, pôde ser evacuada por um catheterismo 
fácil do meato hypogastrico ; em summa, a sua situa
ção é ideal, pôde dizer-se, pois que o perigo de novas 
retenções é supprimido, assegurando as vantagens da 
funcçâo normal. 

É preciso sem duvida condições muito partícula-
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res para produzir um tal resultado. De facto, estes 
casos são raros. É o obstáculo prostatico ou outro 
que regala a persistência ou a obliteração do novo 
meato. 

Por consequência, esse obstáculo é muito consi
derável ? Impedirá, portanto, a occlusão da nova ure
tra, e ao mesmo tempo obstará que a micção volte 
pela uretra normal, pois que é precisamente a difii-
culdade da micção uretral que provoca a persistência 
da fistula. 

Ha, por assim dizer, um verdadeiro circulo vicio
so. O obstáculo, pelo contrario, diminue e volta ás 
suas dimensões normaes? Ordinariamente o meato 
hypogastrico fecha-se rapidamente, excepto quando 
ha atonia vesical. Não obstante, esta explicação não 
está ainda confirmada. K possível que haja qualquer 
disposição que tenha escapado ás observações dos 
auctores. 

b) Um certo numero de cystostomisados possuem 
a faculdade de urinar ordinariamente pela uretra nor
mal e ao mesmo tempo pelo meato hypogastrico. 

N'estes doentes a micção faz-se quasi sempre pelo 
meato hypogastrico, algumas vezes pela uretra e pela 
fistula ao mesmo tempo, nunca completamente pela 
uretra normal. 

Nas observações de Bonan e Lagoutte existem 
doentes que reteem as urinas muito facilmente três 
a quatro horas; a micção faz-se quasi toda pelo 
meato hypogastrico. O jacto attinge um comprimento 
que varia entre 30 a 40 centímetros. 
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Estes doentes, como se vè, utilisam sobretudo a 
via nypogastrica. A uretra normal é premeavel, por
que alguma urina passa (nem sempre) ; mas esta via 
é difficil, muitas vezes obstruída, e não gosa por isso 
senão um papel secundário na evacuação das urinas. 

As micções são mais hypogastricas, emquanto 
que na categoria precedente eram mais uretraes. 

c) Chegamos á ultima categoria de doentes con
tinentes. Queremos fallar dos que não retomam a 
micção normal. Sem duvida que n'estes, algumas ve
zes se encontram uns vestígios de micção normal; 
mas este facto é tão excepcional, que somente mere
ce ser assignalado. 

Estes cystostomisados reteem as suas urinas, e 
quando a micção se produz, escoam-nas em totalidade 
pela via nypogastrica. Delore possue seis observações 
d'esté género. 

Mas, sob o ponto de vista funccional, é necessá
rio fazer uma distincção capital e importante. Alguns 
d'estes doentes urinam espontaneamente pelo meato 
supra-pubico, como se urinassem pela uretra nor
mal. 

Outros teem algumas vezes micções espontâneas, 
mas de ordinário empregam uma sonda para esvasiar 
a bexiga. 

A que será devida esta differença na micção dos 
doentes que não urinam pela uretra normal? 

Parece que as causas são múltiplas. Entretanto, 
segundo Bonan e Lagoutte, as micções espontâneas 
existem sobretudo quando a uretra contra-natura pos-
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sue um calibre sufficiente; quando o neo-canal é, 
pelo contrario, muito longo e irregular, retrahido, a 
micção espontânea é difficil, sendo o doente obrigado 
a empregar a sonda. 

Sabemos, com effeito, que, no fim de alguns me
xes, o calibre do canal tem uma tendência manifesta 
a rctrahir-se, principalmente o seu orifício cutâneo, o 
que é uma condição muitas vezes desfavorável para 
os doentes. 

Assim, para impedir esta tendência á occlusão, 
para manter a premeabilidade do neo-canal e permit-
tir a evacuação regular das urinas, o único recurso 
é empregar a sonda, como meio de dilatação. 

Esta será ordinariamente muito fácil, indolor, e 
pôde mesmo ser feita pelo próprio doente. Faz-se, 
ou com as sondas ordinárias, ou com um prego 
de marfim, ou então com uma sonda rigida e recta. 
Segundo as circumstancias, deverá ser repetida de 
dois em dois dias, de três em três, ou somente todos 
os quinze dias. 

A dilatação régularisa, pois, em muitos casos a 
nova funcção, e constitue, em mãos experimentadas, 
um meio excellente para guiar a funcção. 

Graças a ella, a uretra contra-natura attingirá o 
seu máximo de utilidade. 

Em resumo: os doentes continentes formam três 
classes, que se podem tomar como typos, notando-se 
que são ligados entre si por intermediários. 

I." Continentes que urinam ordinariamente pela 
uretra normal ; 
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2.° Continentes que urinam em parte normalmen
te, e em parte pelo meato hypogastric© ; 

3.0 Continentes que teem micções completamente 
hypogastricas : Uns teem-nas espontâneas, emquanto 
que outros satisfazem a micção por meio d'uma 
sonda. 

Em 34 observações de Delore, encontramos os 
seguintes dados, com relação á funcção: 

14 doentes continentes; 
7 doentes com incontinência parcial; 

13 doentes com incontinência total. 
* 

Não terminaremos este capitulo, sem darmos uma 
estatística proporcional entre a cystostomia temporá
ria e a cystostomia permanente. 

Qual é, pois, a proporção dos cystostomisados 
temporários e permanentes? 

Lagoutte, em 1894, encontrou em 34 cystostomi
sados vivos, 12 temporários e 22 permanentes. Este 
auctor encontrou, pois, uma cystostomia temporária 
para duas permanentes. 

Mas é preciso notar que elle não tirou conclusão 
alguma d'estes resultados, porque vários dos cystos
tomisados acamados na categoria de permanentes, 
eram operados de data recente, não podendo por isso 
serem classificados definitivamente. 

Mais tarde, Delore observou os mesmos doentes 
de Lagoutte, e encontrou o seguinte: 
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Seis dos indivíduos classificados então com a ru
brica de cystostomisados permanentes, viram a sua 
fistula obliterar-se passados três annos. 

A proporção torna-se por isso inversa: iS oblite
rações do meato hypogastrico, c 16 persistências do 
mesmo meato. 

Podemos pois concluir, que a obliteração do canal 
hypogastrico é mais frequente que a sua persistência. 



Causas que podem influenciar a funeção 

Precedentemente, estudamos as condições anató
micas do neo-canal, e em seguida falíamos da nova 
funeção. 

Vamos agora vèr se existe uma correlação entre o 
estado anatómico e a funeção. Em uma palavra, ha 
uma ou varias disposições anatómicas corresponden
do sempre, ou á continência, ou á incontinência, e 
permittindo explicar as différentes modalidades d'esta 
funeção ? 

Esta questão tem sido muito tratada por Bonan 
e mais tarde por Lagoutte. M. Poncet, depois de ter 
relatado uma observação d'um cystostomisado, fez 
algumas considerações debaixo d'esté ponto de vista. 

O problema é difficil de resolver, porque é duplo : 
D'um lado devemos examinar cuidadosamente a fune
ção d'um doente, e tanto quanto possível d'um 
continente, e d'outro lado é preciso haver uma au-
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topsia demonstrativa. E' preciso notar que as auto
psias dos cystostomisados continentes teem sido raras, 
e por isso não se pôde ainda tirar uma conclusão. 

Inspirando-nos sobre a opinião de Poncet, estu
daremos primeiro a influencia das causas anatómi
cas sobre a continência ou incontinência, c veremos 
em seguida se o manual operatório pôde crear, ou 
pelo menos favorecer uma disposição que seja a mais 
util. 

a) Será preciso dar uma certa importância á for
ma do meato hypogastrico ? Bonan é um pouco 
d'esta opinião. M. Lagoutte diz, pelo contrario, que 
não ha correlação alguma entre a forma do meato 
e a funcção. Entretanto admitte que o meato é mais 
largo nos doentes que perdem constantemente as suas 
urinas. 

Segundo Delorc, «a opinião de Lagoutte é per
feitamente judiciosa; as suas conclusões são geraes 
e a funcção não pôde ser deduzida da forma do 
meato hypogastrico, d'uma maneira absoluta». 

Em todos os doentes continentes que Delorc 
observou, na maior parte d'elles o meato era á super
fície da pelle ou mesmo fazendo uma pequena sa
liência em forma de mamillo. 

Nos cystostomisados incontinentes observados 
pelo mesmo auctor, em todos, o meato hypogas
trico era infundibiliforme. 

Parece, portanto, que no maior numero de casos, 
o meato supra-pubico é mais saliente nos que reteem 
as urinas, e infundibiliforme nos incontinentes. 
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Comtudo, é preciso notar que se esta disposição 
é mais frequente, não é, todavia, uma regra abso
luta, porque soffre algumas excepções. 

As dimensões do novo meato terão alguma im
portância ? Parece que nos continentes o meato é ex
cessivamente estreito. Nos incontinentes é ordinaria
mente largo, algumas vezes o bastante para per-
mittir o dedo minimo. 

b) O comprimento e a direcção do canal hypo-
gastrico terá um papel mais importante? M. La-
goutte na sua these, diz: «Ce sont là deux condi
tions qui vont habituellement ensemble. M. Poncet a 
recommandé d'inciser la vissie aussi près que possible 
du col, de façon á créer un trajet oblique ayant une 
plus grande longueur. Dans toutes nos observations, 
on s'est conformé, autant que faire se pouvait, à cette 
règle opératoire. 11 est certain qu'a priori l'urine fil
tre d'autant moins facilement que le trajet fistuleux 
est plus long, et en fait on a trouvé à l'autopsie de 
M. Diday un urètre artificiel long de 25 à 30 milli
mètres. Un autre malade a un urètre long de 40 à 45 
millimètres. L'opéré de M. Hartmann qui a une con
tinence partielle, a un trajet de 20 millimètres. Mais 
à côté de ces faits positifs, nous voyons M. B. avoir 
de l'incontinence, et pourtant, dit M. Lefèvre, son 
trajet fistuleux s'est très allongé. Ce n'est donc pas 
là la véritable et surtout l'unique cause de la conti
nence du méat». 

Dolore acceita esta conclusão, mas junta-lhe as 
seguintes reflexões: é essencial notar que todos os 

6 
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doentes continentes teem uma uretra contra-natura 
d'um certo comprimento, variando de 2 centímetros 
pelo menos, a 4 ou 6. 

Este auctor nunca observou uma ausência do 
canal hypogastrico nos doentes continentes. Póde-se, 
pois, estar auctorisado a dizer que o comprimento 
do canal é uma condição essencial da continência 
das urinas. 

Mas esta disposição será sufiícientc para assegu
rar a retenção do novo canal? 

Parece que não. Muitos doentes tem verdadeiras 
uretras artificiaes de vários centímetros de compri
mento, e não obstante são incontinentes, mas so
mente parciaes. 

Em summa, o comprimento da nova uretra é uma 
excellente condição para assegurar a continência. 

Sem esta disposição os doentes não reteem as uri
nas pela nova uretra ; mas apesar d'isso não é suffi-
cientc. 

A direcção do canal parece não ter grande im
portância na funcção. Esta direcção é obliqua para 
baixo e para traz, a maior parte das vezes, quando 
o canal é longo. Entretanto, a obliquidade em sen
tido contrario, a direcção antero-posterior existe 
também em certos continentes. 

O que é preciso para assegurar a continência, é 
um certo comprimento da uretra. Se este compri
mento coincide algumas vezes com a direcção obli
qua para baixo e para traz, é uma coincidência, e 
não uma condição para melhorar a funcção. 
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Será preciso attribuir maior valor ao calibre da 
uretra contra-natura ? Evidentemente, quanto mais 
apertado for esse calibre, tanta maior difficuldade en
contrará a urina para sahir pela fistula hypogastrica. 

Apesar d'isso parece que os factos não corres
pondem completamente a esta theoria. 

Comtudo, tem-se constatado que a continência 
coincide com uma uretra de calibre reduzido. 

E' também uma condição necessária, mas não é 
sufficiente. 

c) A constituição anatómica do canal e dos seus 
orifícios explicará melhor as variedades na funcção ? 
Vimos já que muitas vezes existia em volta do canal 
um cordão fibro-elastico bastante resistente. Egual-
mente assignalamos que o orifício cutâneo é sempre 
o ponto mais retrahido da nova fistula. Emfim, em 
todas as autopsias feitas por Delore, este auctor en
controu a mucosa tapetando as paredes do neo-canal 
em todo o seu comprimento. 

Excepto n'uma autopsia feita por Boutan, que 
não foi concludente, pois que o doente morreu no fim 
de cinco dias, nunca se encontrou um armei mus
cular. 

Resta pois saber se o simples annel fibro-elastico 
pôde por sua elasticidade impedir a incontinência 
urinaria. Sem duvida ; sabe-se que o canal tem uma 
tendência considerável á retractibilidade ; porque este 
annel gosa, como sempre, das propriedades especiaes 
do tecido cicatricial. 
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Mas a retractibilidadc não é absolutamente syno-
nyma da elasticidade. 

Nos doentes continentes que urinam por meio 
d'uma sonda hypogastrica, não é duvidoso que no 
intervallo dos catheterismos o tecido fibroso peri
canalicular se contraia, e obste assim á passagem do 
liquido, obliterando mais ou menos completamente a 
uretra contra-natura. 

E' provável mesmo que cm alguns casos, a obli
teração se estenda á maior parte do canal ; mas tam
bém é certo que a maior parte das vezes a união 
das paredes mucosas se não faz em toda a extensão 
do canal. 

A obliteração é sempre mais notada ao nivel do 
oriiïcio cutâneo, porque é n'este que o annel fibro-
elastico é mais desenvolvido. 

O annel circummeatico gosa pois um papel muito 
importante na retenção do neo-canal, e pôde até de 
per si assegurar a continência. 

Se notarmos que a este annel circummeatico cor
responde ordinariamente um cordão fibro-elastico 
peri-canalicular muito desenvolvido, comprehender-
se-ha que na maioria dos casos as duas causas se 
juntam uma á outra para assegurar a continência. 

Em resumo, o annel fibro-cutaneo basta algumas 
vezes para manter a retenção do novo canal, mas 
quasi sempre é ajudado pelo cylindro fibroso peri
canalicular. 

Pensou-se também que uma válvula disposta fa-
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voravelmente poderia obstar á sahida das, urinas pela 
fistula hypogastrica, como as válvulas auriculo-ven-
triculares impedem o refluxo do sangue para as au
riculas. 

A sonda introduzida no canal desviaria esta vál
vula no momento do catheterismo, para novamen
te obstar á passagem do liquido desde que fosse re
tirada. 

Esta disposição é possível, mas nunca foi en
contrada nas autopsias feitas pelos diversos cirur
giões que se tem entregado a este assumpto. 

E possível que tendo existido no vivo, não ap-
pareça na autopsia, em virtude dos tecidos terem 
perdido a sua firmeza e resistência, por effeito da 
maceração que softieram em contacto com as uri
nas. 

d) Tem-se pensado também que os músculos 
rectos formam, contrahindo-se, uma espécie de es-
phincter, que contribue para a retenção da fistula 
hypogastrica. 

Parece que este facto não é duvidoso ; Delore diz 
ter visto um doente que perdia todas as suas urinas 
no leito, mas que as retinha em grande parte quando 
se levantava. Os músculos rectos ficavam tensos de 
cada lado da fistula, em virtude da sua contracção, 
que certamente contribuía para o retrahimcnto da 
fistula. 

Evidentemente que esta explicação somente se 
pôde applicar aos doentes continentes de pç e incon
tinentes deitados. 
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Nos outros, n'aquelles que teem incontinência de 
dia, e continência de noite, deitados, esta explicação 
não pôde ser admittida. 

M. Pasteau descreveu uma arcada fibrosa que se 
estendia d'um musculo ao outro, e que segundo a 
opinião de Michon é a ella que se deve attribuir o 
retrahimento da fistula, quando os rectos abdominaes 
se contrahem. 

Como se vê, nada ha de positivo ainda sobre as 
causas que podem influir na funcção da nova uretra. 
M. Poncet dizia em 1894 que a funcção não era de
pendente d'uma condição particular, mas do con-
juncto das disposições anatómicas, que variam em 
cada doente. 

Assim essas causas são como já vimos pela or
dem da sua importância as seguintes: comprimento 
do novo canal, seu calibre, a presença d'um annel 
fibroso pericanalicular, em particular do que circum-
screveo meato, a resistência dos rectos abdominaes, 
a obliquidade do canal e a presença de válvulas no 
seu interior. 

Ha por ultimo um órgão que ainda não mencio
namos e que tem uma certa importância nas novas 
micções: é a bexiga. 

Kste reservatório, como dissemos, tem uma ca
pacidade mais ou menos considerável, conforme os 
doentes são continentes ou incontinentes. 

Deveremos attribuir á retracção vesical a inconti
nência (que coexiste ordinariamente com ella) ou será 
a incontinência a causa da retracção ? 
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Por outras palavras : A incontinência será effeito 
ou causa da retracção ? 

Por via de regra, a bexiga em logar de ter uma 
influencia sobre a nova funcção, é pelo contrario in
fluenciada pelas novas condições da micção. É caso 
para dizer-se: a funcção faz o órgão. Se as urinas 
se escoam constantemente para fora, pelo novo 
meato, a bexiga torna-se inutil, porque não preen
che o seu papel de reservatório e por isso diminue 
de capacidade. Pelo contrario, se as urinas são reti
das, o órgão conserva a sua capacidade, e subsiste 
como reservatório. Comtudo, parece que o estado 
da bexiga gosa em alguns casos uma certa impor
tância. 

Uma bexiga sã, n'uni homem relativamente novo, 
tem mais probabilidades de conservar as suas pro
priedades physiologicas, do que n'um homem velho, 
que tenha a bexiga inflammada e esclorosada. 

Uma cystite intensa e prolongada traz ordina
riamente contracções vesicaes incessantes, que dimi
nuem progressivamente a capacidade vesical, favo
recendo a retracção, e conduzindo portanto á incon
tinência hypogastrica. 

Em resumo, parece provado que a continência 
coincide com uma bexiga sã, quasi sempre, ao passo 
que a incontinência, com uma bexiga mais ou menos 
inflammada. 

Esta discussão sobre as causas da continência ou 
incontinência nos cystostomisados antigos, mostra-
nos que os cirurgiões, não conhecendo a verdadeira 
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razão da nova funcção, devem ser a priori impoten
tes para a aperfeiçoar. 

A historia do manual operatório da cystostomia 
é muito instructive a este respeito. 

Dissemos que vários elementos pareciam gozar 
um certo papel na continência — comprimento do 
novo canal, sua obliquidade, seu calibre, etc. 

Um certo numero de auctores teem procurado a 
formação d'um verdadeiro ©sphincter hypogastrico, na 
esperança de conseguirem uma uretra continente. 

M. Jaboulay pratica a incisão no meio das fibras 
musculares d'um dos rectos, de modo a crear uma 
botoeira, gosando o papel de esphincter. 

Mais recentemente, o mesmo auctor indicou um 
outro processo, que consiste em crear, á custa das pa
redes vesicaes, um canal mucoso obliquo atravez da 
parede abdominal. 

A nova uretra compõe-se d'um orifício cutâneo 
situado sobre a linha média, d'uma porção horison-
tal sub-cutanea, e, emfim, d'uma porção antero-pos-
terior atravez das fibras do grande recto do abdo
men. 

D'esté modo, a botoeira muscular gosaria o papel 
de esphincter, e, além d'isso, seria possível compri
mir com uma pelota,a parte horisontal sub-cutanea, 
de forma a produzir uma occlusão hermética. 

• Na pratica este processo não dá resultado, por
que no fim d'um certo tempo os orifícios profundo e 
superficial chegam a sobrepôr-se mais ou menos, c 
assim se perde o beneficio da primitiva disposição 
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operatória. Além d'isso, nem sempre é fácil trazer a 
bexiga atravez d'esté caminho. 

Segundo Lagoutte, os resultados obtidos por este 
methodo são análogos aos que obtém Poncet com o 
seu manual operatório. 

M. Wassilieff expõe na Gazette des Hôpitaux 
(1894), debaixo do nome de «cystostomia ideal», um 
processo muito seductor á primeira vista. 

Este auctor propunha descollar a musculosa da 
mucosa vesical e suturar somente esta ultima á pelle, 
de modo a realisar a disposição que tinha observado 
na autopsia d'um cystostomisado operado na clinica 
de 'Filiaux. 

N'essa autopsia, Wassilieff verificou que o neo-
canal era constituído unicamente pela mucosa vesi
cal, revestida d'uma camada conjunctiva sem elemen
tos musculares. Parecia ter dois esphincteres : um 
de fibras lisas, profundo, resultantes do deslisamen-
to para traz da musculosa sobre a mucosa, e o ou
tro superficial, estriado, formado pelos músculos re
ctos. 

Parece que não é de grande difficuldade descollar 
as duas camadas. 

Com o index descolla-se e afasta-se a muscular, 
ao mesmo tempo que se mantém com uma pinça a 
camada mucosa, até chegar a separar as duas cama
das vesicaes. 

M. Curtillet, chefe de clinica de Poncet, ensaiou 
este processo, e das suas observações tira-se esta 
conclusão : que a cystostomia ideal só poderá ser re-
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servada n'um numero muito limitado de doentes, nos 
não infectados. 

Para Lagoutte, a realisação d'um esphincter hy-
pogastrico profundo não está ainda demonstrada. 

Estes différentes processos são bastante complica
dos, dão poucos ou nenhuns resultados, e devem ser 
abandonados nos doentes operados muitas vezes com 
urgência, in extremis, e quasi sempre infectados. Po
dem tornar-se perigosos augmentando o tempo da 
operação em indivíduos cacheticos e sempre muito 
idosos ; porque julgo que será muito mais humanitá
rio velar pela vida dos doentes e vèr se se pôde pro-
longar-lh'a, do que fazer durar o tempo d'uma ope
ração com processos complicados, na esperança de 
obter uma continência. 

Com este lim, M. Audry procurou a simplifica
ção maxima das diversas technicas operatórias. 

O seu methodo consiste em praticar a cystosto-
mia segundo o processo de Poncet, mas com a se
guinte particularidade : abstem-se da sutura vesico
abdominal e colloca uma sonda de Pezzer na bexiga, 
afim de recolher as urinas. 

Este auctor pretende que a sutura vesico-cutanea 
é inutil e muitas vezes impossível, e que pelo seu 
methodo obtém um canal hypogastrico mais longo e 
mais apertado. 

Poncet não é da mesma opinião. Segundo este 
auctor, a sutura da bexiga á pelle não é inutil ; evita 
a infecção do tecido cellular prevesical e das camadas 
abdominaes. 
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Duas vezes que Poncet empregou este methodo, 
em ambas ellas houve infiltração de urina e um gran
de flegmão se declarou. 

É verdade que M. Audry recolhe as urinas por 
meio da sonda ; mas esta maneira de proceder é mui
tas vezes illusoria e inefficaz, e em alguns casos do
lorosa. 

A sutura parece, portanto, ser preferível. Mas será 
ella realmente impossível ? 

Sem duvida. Frequentemente, é muito difficil fa
zer a união exacta da pelle com a mucosa. Ora a 
união perfeita não é necessária, e por isso, debaixo 
d'estas condições, pôde sempre realisar-se a sutura. 

Em conclusão: O manual operatório deve ser o 
mais simples possível, e que não leve muito tempo, 
para evitar o choque operatório. 

Entre todos os methodos, parece-nos que o de 
Poncet é o melhor, porquanto os seus resultados são 
em nada inferiores aos outros, e porque é fácil prati
car a operação em pouco tempo. 

M. Poncet, em perto de duzentas cystostomias, 
nunca encontrou difficuldades sérias, e por isso man
tém ainda hoje as vantagens do seu methodo. 

M. Loubat parece ter obtido, com o methodo de 
Audry, uretras hypogastricas mais largas e mais es
treitas. 

O augmente do comprimento do neo-canal é cer
tamente de grande vantagem ; mas a diminuição de 
calibre parece não ter grande influencia, porque na 
maior parte dos cystostomisados, quer continentes» 
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quer incontinentes, o retrahimento da nova uretra é 
muito pronunciado, e por isso ás vezes é preciso re
correr a uma dilatação. 

O methodo de Audry peccaria assim por excesso 
de coarctação ; e debaixo d'esté ponto de vista o ma
nual operatório de Poncet é superior. 



. Dos apparelhos destinados a remediar 
a incontinência 

Resultados obtidos pelo seu emprego 

Vimos que certos cystostomisados eram inconti
nentes, e que algumas vezes os cirurgiões procura
vam esta incontinência como meio therapeutico. 

Os adversários da cystostomia pretendiam até que 
esta terminação era a regra. 

As numerosas observações citadas por diversos 
cirurgiões faliam bem alto contra esta insinuação. 
Como quer que seja, vários meios se teem procurado 
para remediar a este inconveniente — a incontinên
cia. 

Desde 1890 que se tem inventado diversos appa
relhos destinados a recolher as urinas dos inconti
nentes. Estes apparelhos podem ser divididos em dois 
modelos principaes. 
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Os primeiros são obturadores do canal hypogas-
trico, e o seu fim, no espirito dos inventores, devia 
consistir em reter as urinas que se accumulariam na 
bexiga emquanto que o apparelho estivesse collocado 
sobre o meato hypogastrico. 

Os segundos são urinoes destinados a receber as 
urinas que se escoam constantemente pela fistula, 
sem que a bexiga se dilate, considerando-se portanto 
como supprimida. 

A intenção dos inventores dos primeiros appare-
lhos era procurar a representação a mais completa 
da micção normal, isto é, a retenção das urinas du
rante um certo tempo, o que daria á bexiga o seu 
papel physiologico normal. 

Assim é que os obturadores foram os primeiros 
apparelhos empregados. O seu numero foi muito con
siderável e de formas variadas. 

Bonan, na sua these, propunha como meio de 
obturação uma espécie de prego de marfim, recur
vado para se adaptar á forma do neo-canal, e ter
minado por uma cabeça mais larga, para assegurar 
a occklsão e impedir a sua queda na bexiga. 

Este prego era mantido por um tampão de gaze 
applicado sobre o abdomen, e seguro por meio d'uma 
ligadura. 

M. Martin imaginou também diversos apparelhos, 
que não deram o "resultado desejado. Um d'elles é 
constituído por uma sonda de Pezzer, cuja extremi
dade mais larga é introduzida na bexiga, gosando o 
papel de obturador interno. 
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A uma altura de 4 a 5 centímetros, esta sonda tor-
na-se rigida, devido a um tubo de caoutchouc endu
recido, situado no seu interior. Sobre este tubo des-
lisam duas rodelas de caoutchouc, que, impellidas 
contra a pelle, gosam de obturador externo. 

Bonan considera este apparelho como o mais per
feito dos obturadores. 

Lagoutte viu um cystostomisado no hospital de 
Tenon, na clinica de Nelaton, que era portador d'um 
apparelho análogo, e que parecia preencher as con
dições de obturador. 

Apesar d'isso, as opiniões dos cirurgiões que teem 
empregado estes obturadores nos seus doentes, são-
lhes desfavoráveis, pois que os resultados obtidos são 
pouco lisonjeiros. 

Todos os obturadores, qualquer que seja a sua 
forma, teem um defeito commum: deixam sahir a 
urina, que se escoa assim entre a parede da fistula e 
o apparelho. 

Quando o doente está deitado no leito, estes ap-
parelhos podem preencher o seu fim, obturando por 
completo a fistula hypogastrica. Mas, quando o cys
tostomisado se levanta, caminha, e sobretudo faz es
forços, a urina escapa-se. 

Além d isso, as cavilhas ou pregos, que se em
pregam como obturadores, são quasi sempre mal 
supportados, determinando dores na occasião dos 
movimentos. 

Emtim, a introducção d'estes corpos estranhos no 
canal e na bexiga podem ser uma causa de infecção. 
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Lagoutte conclue, pois, que o urinol é o apparelho 
de escolha, principalmente quando a incontinência é 
completa. N'este caso, como ficou dito já, a capaci
dade vesical está muito reduzida. Se se adaptasse 
um obturador, seria preciso tiral-o a cada passo, 
para esvasiar a bexiga da pequena quantidade de 
urina que armazenasse. Ora este remédio seria quasi 
tão incommodo como a propria enfermidade. 

Os urinoes teem sido construídos segundo dois 
modelos principaes. 

Uns recolhem as urinas directamente da bexiga 
por meio d'uma sonda que as conduz ao urinol lixa
do em volta da cinta, ou n'uma perna. 

Os outros, que são os mais simples, recolhem as 
urinas directamente á sua sahida do meato hypogas
tric©, por meio d'um pequeno recipiente adaptado em 
volta do orifício cutâneo da uretra contra-natura. 

N'estes não ha sonda, e portanto nenhum corpo 
estranho penetra na bexiga ou na nova uretra. 

Os urinoes munidos d'uma haste, que penetre no 
trajecto hypogastrico para recolher as urinas, são 
hoje abandonados, pelas mesmas razões que o foram 
os obturadores. 

Pertence a este modelo o apparelho inventado 
por M. Gangolphe. 

Compõe-se d'uma haste metallica, recta e òca, 
tendo um comprimento de 4 a 5 centímetros. Esta 
haste, á qual é adaptado um reservatório de caout
chouc, é destinada a penetrar no novo canal. A ex
tremidade que está fora da fistula hypogastrica é 
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cercada d'uma pelota de caoutchouc, que se intu-
mece com o ar. Uma faxa hypogastrica applica-a 
exactamente contra a parede, de modo a evitar o 
escoamento da urina. Emfim, urn pequeno tubo col-
locado na extremidade superior do urinol, permitte 
ao ar deslocado pela urina, escapar-se. 

Estes urinoes são mal supportados, determinando 
dores rapidamente intoleráveis, e não teem sequer a 
vantagem de reter o escoamento da urina entre a 
parede e a pelota. 

Foi isto o que observou Poncet, Lagoutte e o 
próprio Gangolphe. 

Actualmente, pois, dá-se a preferencia aos uri
noes mais simples, que recolhem as urinas por inter
médio d'um recipiente cujo bordo circular se adapta 
em torno do meato hypogastrico, e por consequência 
directamente sobre a pelle. 

Do ponto mais declive do recipiente parte um 
tubo, que leva as urinas assim recebidas a um reser
vatório annexo, situado ao longo do membro infe
rior. 

O apparelho construído por M. Collin é d'esté 
typo e muito simples. 

Compõe-se somente d'um recipiente metallico ob
longo, guarnecido em toda a volta de caoutchouc. 
No ponto mais declive adapta-se um tubo, que con
duz a urina a um reservatório, fixado por meio de 
ligas ao membro inferior esquerdo. 

O recipiente é fixado sobre o abdomen por meio 
d'uma mola de aço, tomando seu ponto d'apoio no 

7 
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vértice do mesmo, c cujas extremidades são ligadas 
a uma faxa abdominal. 

Este apparelho tem dado excellentes resultados. 
Um doente operado por M. Hartmann, e ao qual 

lhe foi applicado o apparelho de Collin, entregava-se 
ás suas oceupações sem ser impedido e incommoda-
do pela sua enfermidade. 

Lagoutte é de opinião, segundo as suas observa
ções, que, graças a este apparelho, a vida do cystos-
tomisado incontinente torna-se perfeitamente suppor-
tavel. 

Este urinol parece realisar actualmente as condi
ções desejadas, porque é de pequeno volume, a sua 
applicação é fácil e exacta, e dispensa todo o auxilio 
de sonda no trajecto hypogastrico. 

De resto, tudo se reduz aos cuidados de limpeza, 
lavando o orifício hypogastrico e applicando ao seu 
contorno vaselina, para impedir a acção irritante da 
urina, —precauções bem simples, mas muito impor
tantes para que o apparelho seja bem supportado. 

Por ultimo, fallaremos d'um detalhe importante, 
que merece ser fixado na pratica : — qual a data em 
que se tem de collocar o apparelho, depois da cys-
tostomia; porque, sabemos que depois da operação, 
ha um período de incontinência em todos os cystos-
tomisados, ainda que mais tarde venham a ser con
tinentes. Este periodo regula em média, nos futuros 
continentes, d'um a três mezes. 

Assim, será de grande importância collocar o ap
parelho o mais cedo possível, para abreviar este pe-
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riodo de repouso forçado e permittir ao doente que 
se entregue ás suas occupações. 

Delore diz-nos que, em alguns dos seus doentes, 
o apparelho pôde ser collocado no fim de dezoito 
dias, podendo esses doentes levantar-se e dar peque
nos passeios. 

Apesar d'isso, segundo o mesmo auctor, só no 
fim d'uni mez é que o apparelho é bem supportado 
pelo doente, podendo portanto ser collocado sem in
conveniente no fim d'esse tempo. 

Entretanto, isto não é regra absoluta, pois que é 
a cicatrisação que regula a applicação do apparelho. 
Nos indivíduos em que ella for mais demorada, mais 
tarde também poderá ser collocado. Comtudo, pare-
ce-nos que poderá applicar-se antes da cicatrisação 
ser bem completa, comtanto que haja o cuidado de 
não traumatisai- os gomos carnudos e manter uma 
limpeza absoluta. 



CONCLUSÃO 

De tudo quanto fica exposto, conclue-se que a 
cystostomia não é um meio therapeutico que cura 
radicalmente, deixando o doente completamente livre 
da sua enfermidade. Comtudo, os serviços por ella 
prestados são grandes, pois que se consegue a maior 
parte das vezes arrancar o doente a uma morte mais 
que provável. 

Debaixo do ponto de vista anatómico, existem 
cystostomisados que teem conservado o meato, ao 
passo que n'outros deu-se a occlusão. 

Nos primeiros ha uma verdadeira uretra, pelo 
menos na maioria dos casos. Esta uretra possue um 
canal e dois orifícios: um vesical, outro cutâneo. O 
canal é cercado por um annel fibro-elastico, forte e 
espesso, tapetado d'uma mucosa. O seu comprimen-
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to é, cm média, de 3 a 4 centímetros, podendo com-
tudo attingir 5 ou 6. 

A direcção do neo-canal é ordinariamente obli
qua de cima para baixo e de diante para traz. 

Pelo que respeita á funcçâo, uma parte dos cys-
tostomisados ficam completamente incontinentes; ou
tros reteem as urinas completamente, e outros ainda, 
são continentes perfeitos. 

Não ha uma causa bem determinada que expli
que estes resultados. 

O conjuncto de certas circumstancias, taes como 
o comprimento do novo canal, o seu calibre, a pre
sença d'uni annel fibroso pericanicular, particular
mente cm volta do novo meato, a resistência dos re
ctos, a obliquidade do canal parecem ser precisas 
para estabelecer a continência. 

N'uma palavra : o operador é impotente para con
seguir um meato que funccione bem. Se este facto se 
réalisa, é porque as condições necessárias para isso 
se obtiveram, independentemente da sua vontade. 



OBSERVAÇÕES 

I.» OBSERVAÇÃO (pessoal) 

Maria A. V., solteira, de 48 annos de idade, cos
tureira, natural de Braga, deu entrada no hospital de 
Santo Antonio no dia 3 de novembro, na enfermaria 
n.° 8, sala de D. Lopo d'Almeida, queixando-se de 
dores intensas no apparelho urinário, com difficul-
dade de micção. 

Exame local. — A doente apresentava á entrada 
da uretra uma tumefacção de base dura, um tanto 
ulcerada, estendendo-se a toda a parede inferior do 
canal. D'esse ponto sahia um liquido ás vezes san
guinolento, com cheiro fétido. 

A tumefacção quasi que tinha obstruído a uretra, 
razão por que havia retenção urinaria, sendo preciso 
fazer o catheterismo para dar sahida ás urinas. 
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Na região inguinal esquerda havia uma pequena 
dôr á apalpação, denunciando um ganglio enfartado, 
mas pequeno ainda. 

O estado geral era bastante precário, estando a 
doente muito enfraquecida. 

Historia da doença. — Cerca de dois mezes e meio 
antes de dar entrada no hospital, começou a sentir 
um certo grau de ardência á micção, e pouco depois 
appareceu-lhe um corrimento amarellado, que lhe 
deixava a roupa manchada. 

Por este tempo também sentiu que, misturadas 
com a urina, vinham algumas gòttas de sangue, que 
lhe desappareceram ao cabo de dois dias. 

A seguir sobrevieram-lhe dores no baixo ventre, 
com irradiações para o umbigo e partes lateraes do 
hypogastro. 

Estas dores sobrevinham-lhe por accessos, que 
duravam uma a duas horas; e era tal a sua intensi
dade, que a doente se encontrava impossibilitada de 
poder caminhar. 

Pelo andar do tempo, todas as vezes que urina
va, também sentia dores violentas na uretra, o que a 
levava a supportai- de preferencia a necessidade de 
urinar. 

N'estas condições deu entrada no hospital de S. 
Marcos, em Braga, onde, ao cabo de oito dias de 
tratamento, lhe desappareceu o corrimento amarella
do, sob a acção de irrigações vaginaes. 

Conservou-se ainda algum tempo n'esse hospi-
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tal, vindo depois para o de Santo Antonio, onde en
trou no dia 3 de novembro, como ficou dito já. 

Antecedentes pessoaes. — Teve um parto ha seis 
annos, do qual nasceram duas creanças gémeas, es
tando de cama durante três mezes. 

Três dias depois do parto teve hemorrhagias mui
to abundantes pela bocca e nariz, que lhe passaram 
sob a acção de medicamentos receitados por um 
clinico. 

Em março do anno findo, ao caminhar por uma 
rua escorregou, batendo com o peito na esquina de 
um passeio. 

Principiou então a deitar sangue pela bocca ás 
golfadas, durante seis dias, no fim dos quaes deu en
trada no hospital de S. Marcos, em Braga, onde es
teve em tratamento durante três mezes. 

Não se recorda de ter outras doenças. 

Antecedentes hereditários. — Nada existe digno de 
menção. 

Diagnostico. — Em vista dos symptomas apresen
tados, fez-se o diagnostico de epithelioma inoperavel 
do meato urinário, com propagação a toda a parede 
inferior da uretra. Além d'isso, existia também uma 
cystite. 

Tratamento. — Logo que a doente deu entrada no 
hospital de Santo Antonio, a primeira coisa que se 
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lhe fez foi o catheterismo, visto haver retenção uri
naria. 

O catheterismo repetiu-se durante três dias, pro
vocando sempre dores intensas, quasi insupportaveis, 
e hemorrhagias abundantes. 

Como o tumor fosse inoperavel, recorreu-se á 
cystostomia supra-pubica, a qual se fez no dia 7 de 
novembro, sendo operador o ex.mo snr. dr. Roberto 
Frias, tendo como primeiro ajudante o ex.mo snr. dr. 
Pires de Lima, chefe de clinica cirúrgica. 

A operação correu regularmente, ficando a doen
te n'um estado relativamente bom. 

A noite d'esse mesmo dia, a algalia que tinha 
sido introduzida na nova uretra, não dava sahida á 
urina, escoando-se por esse motivo entre a algalia c 
a parede da ferida operatória. Como consequência, a 
urina infiltrou-se nos tecidos prevesicaes, produzindo 
um flegmão d'esses tecidos. 

O penso foi levantado n'essa mesma noite, sub-
stituindo-se por outro, ficando a ligadura menos aper
tada, de modo a não comprimir a algalia, para assim 
dar uma sahida mais fácil á urina. 

No dia seguinte a temperatura elevou-se a 39o á 
noite, em virtude do flegmão formado. 

Collocaram-se, além da algalia, dois drenos, um 
na parte superior da ferida operatória, entre a bexi
ga e o tecido cellular, e o outro na cavidade de 
Retzius. Em seguida appareceu a suppuração. 

Fizeram-se duas lavagens por dia, uma de ma
nhã e a outra á tarde, durante oito dias, até a tem-
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peratura descer á normal. Estas lavagens eram feitas 
ncão só no tecido prevesical, sede do flegmão, mas 
também na cavidade vesical, visto as urinas também 
conterem pus. 

Depois da doente ficar apyretica, as lavagens pas
saram a ser feitas uma só vez por dia ; a suppuração 
começou a diminuir, e os bordos da ferida entraram 
em prolifação, sendo necessário cauterisal-a algumas 
vezes com nitrato de prata. 

No fim de três semanas foram retirados os dre
nos. 

A algalia collocada ria fistula ficou permanente 
durante um mez, para obstar que a ferida cicatrizasse 
completamente. 

Emquanto que a doente conservou a algalia, hou
ve incontinência perfeita pela nova uretra; mas, de
pois que ella foi retirada, começou a reter as urinas 
no decúbito dorsal, não completamente, mas em gran
de parte. « 

De pé, havia a principio uma incontinência bas
tante pronunciada; mas pouco e pouco a doente re
tinha de cada vez mais as suas urinas. 

Foi-lhe indicado fazer o catheterismo de duas em 
duas horas, para vêr se se obstava a este incon
veniente, — catheterismo que era feito pela propria 
doente. 

Com esta pratica, aos quarenta dias havia no de
cúbito dorsal uma continência quasi perfeita ; quando 
caminhava, existia ainda assim um certo grau de in
continência. 



loS 

Foi n'estas condições que a doente sahiu do hos
pital no dia 12 de fevereiro d'esté anno. 

É preciso notar-se que, depois da cystostoinia, 
nem uma gôtta de urina se escapava pela uretra nor
mal. 

As dores que existiam antes da operação, desap-
pareceram completamente, o escoamento de sangue 
tinha desapparecido, sentindo a doente um bem-estar 
que até ahi não existia. 

Em abril d'este anno soubemos que a micção se 
tinha restabelecido, não por completo, mas em gran
de parte pela uretra normal. 

2," OBSERVAÇÃO (pessoal) 

A. P., de 65 annos, casado, jornaleiro, natural 
de Oliveira do Douro, entrou para a enfermaria de 
clinica cirúrgica do hospital geral de Santo Antonio 
no dia 28 de março d'este anno, queixando-se de 
micções muito frequentes durante o dia, e de incon
tinência nocturna. 

Exame do doente. — Oueixava-se de urinar fre
quentes vezes durante o dia, e de se lhe soltarem as 
urinas de noite. Além d'isso, quando de dia tinha 
vontade de urinar, se quizesse evitar o acto da mi
cção, não o conseguia, pois que as urinas soltavam-
se-lhe. 

A urina era límpida. 
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Feito o toque rectal, não se encontrou hypertro-
phia da prostata. 

O catheterismo uretral praticava-se facilmente. 
Notava-se uma diminuição na força de projecção 

do jacto de urina. 
A artéria temporal era flexuosa; a radial bas

tante dura. 
Não havia perturbações digestivas. 

Historia da doença. — Em fins'de 1903 começou 
a urinar frequentes vezes de dia e de noite ; notou 
que a quantidade de urina eliminada durante o dia 
era maior que antes de ter tão frequentes micções. 

Em setembro de 1904, appareceu-lhe incontinên
cia nocturna, persistindo a pollakiuria diurna. Depois 
de ter incontinência nocturna, começou a eliminar a 
cada micção menos quantidade de urina. 

Quando de dia tinha vontade de urinar, senão 
satisfizesse immediatamente essa necessidade, as uri
nas escapavam-se-lhe involuntariamente. 

Antecedentes pessoaes. — Em creança teve saram
po. Aos 18 annos febres intermittentes. 

Antecedentes hereditários. — Nada ha de impor
tante. 

Diagnostico. — Pollakiuria diurna com diminui
ção da força de projecção do jacto, incontinência 
nocturna, menor quantidade de urina eliminada em 
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cada micção, todos estes symptomas n'um velho de 
65 annos, arterio-scleroso, são sufficientes para se 
poder fazer o diagnostico de prostatismo de Guyon. 

Marcha da doença e tratamento. — No dia 1 de 
abril, depois do doente ter urinado n'uma occasião 
em que teve vontade, fez-se a sondagem da bexiga 
para verificar se haveria retenção. O doente tinha 
urinado 200 cc. de urina; depois de introduzida a 
sonda, saturam 56o cc. Portanto a retenção existia. 

Na noite de 1 para 2 não houve incontinência. 
No dia 2 o volume de urina era de 1:900 cc. 
Como este volume fosse sufficiente para diagnos

ticar polyuria, e havendo a lembrança de que essa 
polyuria poderia ser de origem reflexa, tendo como 
ponto de partida a distensão vesical, o doente foi 
submettido a catheterismos repetidos, de quatro em 
quatro horas. 

Apesar d'isso, o volume da urina augmentou. 
Nos dias 4 e 5 subiu a 2:500 cc. 
Em presença d'estes factos era crivei que a po

lyuria fosse de origem renal. 
É preciso notar-sc que antes de se fazerem os 

catheterismos e a urina era límpida, não havendo 
ainda elevação de temperatura. 

No dia 5 encontrou-se albumina na urina, e no 
dia 6 apparcceu turba, depositando uma certa quan
tidade de pus. 

Á noite d'esse mesmo dia, elevou-se a tempera
tura a 38,7, com 104 pulsações por minuto. 
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O doente sentia muita sede, e tinha a lingua 
muito sêcca. Dia 7 de manhã, temperatura 38,4, 
com 80 pulsações. A tarde 39,1, com 88 pulsações. 

As urinas continuavam turvas com deposito de 
pus. 

Havia-se manifestado portanto, em vista d'estes 
symptomas, uma cystite purulenta, com infecção uri
naria, que antes não existia, tendo por causa Os ca-
theterismos repetidos e insufficientemente asepticos. 

No dia 8 os catheterismos repetidos foram substi
tuídos pela sonda permanente. 

A temperatura continuou sempre elevada (entre 
38 e 39) até ao dia 12. N'este mesmo dia a urina 
appareceu com bastante sangue, além do pus já 
existente. 

Foram prescriptas injecções vesicaes, com um 
soluto de tannino a 3/10o-

No dia 14 cessaram as hemorrhagias, e por isso 
suspenderam-se as injecções. 

No mesmo dia 14 começaram-se a fazer lava
gens vesicaes com um soluto de nitrato de prata a 
/2:000-

No dia 18 appareceu diarrhea, pelo que tomou 
umas hóstias com bismutho, cato e ópio. 

Desde o dia 12 até 23 a temperatura variou de 
manhã entre 36,5 a 36,9; e de tarde entre 37,2 e 
37,9. Apesar das lavagens vesicaes com a solução 
de nitrato de prata, as urinas continuaram sempre 
turbas e purulentas. 

Além d'isso havia seccura na cavidade boccal, 
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sede, diminuição do appetite, diarrhea alternando-se 
com constipação. 

O doente estava quasi sempre n'um estado de 
somnolencia manifesta, e muito emmagrecido. 

Não havia duvida que estava atacado d'uma 
toxi-infecçâo chronica urinosa, havendo além d'isso 
suppuração renal. 

De 23 a 27 este estado conservou-se sensivel
mente, não havendo alteração importante e digna de 
registar-se. 

Em 28, porém, a urina appareceu mais purulen
ta, com cheiro fétido. A lingua muito sêcca, sede in
tensa, com 38o de temperatura, á tarde. 

Em 29, temperatura 38o,2, á tarde. 
Em 30, temperatura 37°,4, conservando-se n'esta 

altura até ao dia 7 de maio. 
No dia 5 d'esté mesmo mez, como as urinas apre

sentassem ainda grande quantidade de pus, as lava
gens de nitrato de prata foram substituídas por lava
gens de permanganato de potássio a ^ooo-

No dia 7 de manhã, a temperatura elevou-se ou
tra vez a 38o; de tarde a 39o,2. 

Dia 8 de manhã, 38o,5; de tarde, 38°,6. 
Como as urinas não melhorassem, e a tempera

tura subisse, passoU-se a fazer duas lavagens vesicaes 
por dia. 

No dia 9 de manhã a temperatura baixou a 37°,4, 
e á tarde a 37°,9. 

A urina já não tinha o cheiro fétido dos dias an
teriores, mas continuava purulenta. 



11J 

O doente alimentava-se mal, estando já cache-
tico. 

Como não houvesse modificação sensível na uri
na com a sonda permanente ; e visto que com as la
vagens vesicaes, feitas pela algalia, não se obtivesse 
melhoras; e tendo também apparecido uma uretritc, 
foi resolvido praticar a cystostomia supra-pubica, fa-
zendo-se a intervenção no dia 18. 

Em virtude do mau estado do doente, a anesthesia 
geral era perigosa. Por isso fez-se a anesthesia local, 
na linha média da região supra-pubica, com uma so
lução de cocaína a 1/m. 

Foi operador o ex.mo snr. dr. Roberto Frias, ten
do como primeiro ajudante o ex.mo snr. dr. Pires de 
Lima. 

A operação foi feita rapidamente, e decorreu sem 
o menor incidente, sendo supportada perfeitamente 
pelo doente. 

Collocou-se uma sonda na fistula hypogastrica, 
pela qual se faziam diariamente duas lavagens vesi
caes abundantes. 

A uretra normal também era lavada, em virtude 
da uretrite existente. 

No dia 19 de manhã, 36o,3, com pulso frequente 
e fraco. N'este mesmo dia as urinas melhoraram sen
sivelmente. 

Foi-lhe prescripta uma poção de cafeína para to
mar ás colheres. 

Além d'isso, applicaram-se-lhe duas injecções de 
estrychnina. 

8 ' 
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Á tarde do mesmo dia 19, temperatura 37°,3, com 
120 pulsações. 

Fez-se-lhe outra injecção de estrychnina. 
No dia 20, temperatura 37°.8> c o m I 2 8 Pu l s a" 

ções. 
Havia dyspnea, expectoração pouco abundante e 

difficil. 
A auscultação dava roncos na parte anterior do 

thorax, e fervores na parte posterior, principalmente 
ti esquerda, mais abundantes na base. 

Foi-lhc applicada uma cataplasma sinapisada em 
toda a região thoraxica, mais demorada na parte 
posterior e á esquerda. 

No dia 21 de manhã, temperatura 37o e com 128 
pulsações. 

A auscultação deu maior abundância de fervo
res. 

A dyspnea augmentou. Foram-lhe applicadas doze 
ventosas. 

De tarde, a dyspnêa augmentou ainda mais: 38o 

de temperatura, com 140 pulsações por minuto, quasi 
imperceptíveis. 

Fizeram-se-lhe duas injecções de estrychnina, con
tinuando a tomar a poção de cafeina. 

Â noite applicou-se-lhe outra larga cataplasma 
sinapisada, em vista das ventosas não terem produ
zido uma revulsão enérgica, como se esperava. 

O pulso á noite (9 horas) apresentava a mesma 
frequência e fraqueza. 
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Deu-se-lhe uma injecção de cafeína e outra de 
estrychnina. 

No dia 22 de manhã, 36°,8, com pulso muito fra
co e algumas vezes intermittente. 

Resolveu-se dar-lhe uma injecção de soro artifi
cial de i litro, e seis injecções de cafeína durante o 
dia, duas de cada vez, com três horas de inter-
vallo. 

A tarde, o pulso era quasi imperceptível, e com 
muita difflculdade pôde observar-se que marcava 
150 pulsações por minuto, com algumas interru
pções. 

Temperatura, 3/°,9. 
O doente delirava de vez em quando. 
Falleceu ás 3 horas da manhã do dia 23. 
Desde que foi operado até á morte, fizeram-se 

sempre duas lavagens vesicaes pela nova uretra. 
As urinas sahiam em totalidade pela fistula hy-

pogastrica. Continuaram sempre a ser purulentas, 
mas muito menos que anteriormente á operação. 

Nove horas depois da morte foi autopsiado, en-
contrando-se o seguinte: 

O meato supra-pubico era infundibiliforme, ten
do o diâmetro de 1 centímetro. 

A cicatrização da pelle com a mucosa vesical, 
estava quasi completa. 

Rim esquerdo muito congestionado. 
Pus no ureter e bassinete. 
Rim direito, envolvido n'uma camada de gordu

ra, era mui pequeno, esclorosado. 
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Existia igualmente pus no ureter e bassinete di
reito. 

Figado congestionado, augtnentado de volume e 
friável. 

Baço sensivelmente normal. 
A bexiga continha bastante pus. 
Bexiga de columnas. 
A sua mucosa era muito espessa e esclorosada, 

com placas negras de necrose. Estava retrahida. 
Prostata de tamanho normal, dura e esclorosada. 
Adherencias pleuraes frouxas do lado direito. 
Os pulmões congestionados no lóbulo inferior, 

com focos de bronchopneumonia n'este mesmo ló
bulo. 

Por expressão, sahia pus, liquido de aderna e 
sangue. 

Sangue liquido no coração esquerdo. 
Coágulos agonicos nas auriculas e nos grossos 

vasos. 
Sigmoideas aórticas sufficientes. 
Placas de atheroma na crossa da aorta. 
A autopsia provou que a morte foi devida á to-

xi-infecção urinosa, juntamente com broncho-pneu
monia. 

3.» OBSERVAÇÃO (resumida) 
Doente observado pelo Ex.™ Snr. Ur. Sousa Junior 

M. O. C, de 75 annos, casado, mechanico, natu
ral de Castello de Paiva e residente no Porto ha mui-
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tos annos, tem sido sempre saudável, e afora a bran
cura completa dos cabellos, não ha elementos que 
permitiam suppôr tal idade. 

Na historia hereditaria do doente só se encontra 
de notável o facto de morrerem muito velhos os seus 
antepassados. 

De seis filhos que tem, nenhum é doente. 
Ha cêrca de três annos, depois de ter bebido dois 

calices de vinho do Porto, teve uma retenção de uri
nas, que venceu com o uso de semicupios e applica-
ções de cataplasmas emollientes sobre o ventre. 

Desde então até ha pouco, passou regularmente, 
sempre sem retenções, pelo menos espectacutosas, 
fazendo-se a micção sem qualquer incidente notado 
pelo doente. 

Ha dois mezes, sem causa bem apparente, surgiu 
nova retenção aguda, que já não cedeu aos emol
lientes, e que só foi vencida pela incontinência de 
regorgitamento. 

Foi n'este estado que observei o doente pela pri
meira vez. 

Foi feito o diagnostico de hypertrophia da pros
tata com retenção vesical chronica, bexiga não infe
ctada, incontinência por regorgitamento, particular
mente accentuada de noite. 

O catheterismo com a algalia de Nelaton foi im
possível. 

Igualmente foi impossível pratical-o com alga-
lias de gomma proprias para a exploração dos pros-
taticos, notando-se sempre a grande inabilidade da 
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uretra ao nivel da região prostatica, visto como até 
as algalias de Nelaton provocavam n'esse ponto he-
morrhagias. 

N'estas condições, julgou-se necessária a cystos-
tomia supra-pubica. 

Dados os perigos d'uma infecção urinosa, muito 
fácil de réalisai- n'este doente, pelos factos aponta
dos, dada além d'isso, a feliz circumstancia de se en
contrar ainda a bexiga indemne de qualquer infecção, 
e sabendo-se mais que a retenção chronica estava 
seguramente estabelecida, havia cerca de dois mezes, 
pensou-se que concorriam n'este individuo factores 
muito favoráveis para o bom êxito de tal interven
ção. E assim foi. 

A 25 de março do anno corrente procedia-sc á 
operação, que pouco differiu dos processos clássi
cos (1). 

A sutura da mucosa á pelle fez-se a fio de seda, 
c nem por isso se notou qualquer inconveniente de 
maior. 

O corte da bexiga foi assignalado por uma hc-
morrhagia um tanto abundante, denunciadora da in
tensa congestão do órgão; cedeu facilmente á com
pressão e á agua quente. 

A cicatrização, que se fez regularmente, foi só-

(x) Foi operador o Ex.""> Snr. Dr. Sousa Junior, auxi
liado pelos Ex.""" Snrs. Dis. Pires de Lima e Manoel José 
Pereira. 
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mente accidentada pelo apparecimento de alguns pe
quenos trajectos fistulosos, que cerraram bem de
pressa. 

A mucosa vesical apresenta-se um pouco inflam-
mada, proximo á sua inserção na pelle, e d'ahi re
sulta uma pequena suppuração. 

O estado geral do doente é bom. 
O doente ficou incontinente, sendo por isso pre

ciso applicar-lhe um apparelho destinado a recolher 
a urina, e o qual foi feito pelo próprio doente. 

Os resultados obtidos com este apparelho são sa-
tisfactorios. 

4." OBSERVAÇÃO (resumida) 
Doente observado pelo Ex.™0 Snr. Dr. Sousa Oliveira 

J. C, 73 annos, viuvo, natural de Baião. Entrou 
para o hospital da Ordem do Carmo no dia 8 de 
maio de 1904, com hemorrhagia vesical e retenção 
de urinas por hypertrophia prostatica. 

Infecção urinosa. 
Estado grave. 
Fez-se a cystostomia supra-pubica, que decorreu 

bem. 
Falleceu no dia 13 de maio, devido á marchada 

infecção. 
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5.' OBSERVAÇÃO (pessoal) 

F. A., 8o annos, casado, jornaleiro, natural de 
Arouca. Entrou para o Hospital Geral de Santo An
tonio no dia 18 de maio do corrente anno, queixan-
do-se de retenção de urinas. 

Historia da doença. — Em abril d'este anno, sem 
causa bem apparente, começou a sentir uma certa 
difficuldade de micção, sendo preciso fazer grandes 
esforços para réalisai- esta necessidade. 

O jacto de urina era muito fraco, e suspendia-se 
a cada passo. 

Como esta difficuldade de micção augmentasse 
de cada vez mais, mandou chamar um clinico, que 
conseguiu algalial-o, ao cabo de bastantes tentativas. 

D'ahi por diante só urinava por meio do cathe-
terismo, o qual se tornou mais fácil do que a prin
cipio, sendo ora feito pelo medico, ora pelo próprio 
doente. 

Comtudo, algumas vezes conseguia urinar sem o 
auxilio da algalia, empregando para isso todas as 
suas forças. 

Nos primeiros dias de maio, as urinas começa
ram a sahir turvas, depositando no fundo do vaso 
algum pus. 

Por esta occasião também o catheterismo se tor
nou mais difflcil, até que um dia chegou a ter reten
ção completa. 

». / 
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Depois de varias tentativas e de grande trabalho, 
o clinico que o tratava conseguiu introduzir-lhe de 
novo uma sonda molle, aconselhando ao doente que 
se recolhesse ao hospital, o que fez em 18 de maio. 

Depois de ter entrado n'esta casa, foi-lhe feito o 
toque rectal pelo ex.mo snr. dr. Alberto de Aguiar, 
reconhecendo sua ex.a que havia grande hypertro-
phia da prostata. 

O catheterismo somente podia ser feito com son
das molles, sendo ainda assim bastante difficultoso. 

Como a urina ainda contivesse algum pus, fo-
ram-lhe prescriptas lavagens vesicaes com agua bó
rica. 

Informou-nos o ex.mo snr. dr. Alberto de Aguiar 
que, quando o doente fosse algaliado alguns dias 
consecutivos, conseguia depois urinar sem o auxi
lio de sonda, mas sempre com grande custo; porém, 
logo que passasse dois ou três dias sem ser sonda
do, era preciso recorrer outra vez ao catheterismo 
para a extracção da urina. 

Além d'isso, o doente tem duas hernias ingui-
naes: uma direita, maior, outra esquerda, mais pe
quena. Esta ultima é recente; appareceu quando o 
doente fazia esforços para réalisai1 a micção. 

Antecedentes pessoaes. — Entregava-se com fre
quência ás bebidas alcoólicas, adquirindo este habito 
quando esteve no Brazil. 

N'este paiz, contrahiu uma blennorrhagia que lhe 
levou muito tempo a curar. 
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Ainda no Rio de Janeiro, teve uma affecção no 
testículo direito, que não pôde ser curada, apesar de 
ter feito vários tratamentos. 

Quando veio para Portugal, deixou de se tratar 
d'esse testículo, não fazendo caso durante alguns an

nos, até que um dia, vendo que pelo escroto sahia 
pus por vários trajectos, resolveu entrar para o hos

pital, onde lhe fizeram a extirpação d'esse testículo. 

Antecedentes hereditários. — Nada ha digno de 
menção. Todos os da sua família teem morrido muito 
velhos. 

Diagnostico. ■— Evidentemente este doente é um 
prostatico, com grande hypertrophia da glândula, re

tenção incompleta de urinas e cystite. 
Dados os perigos a que estes doentes estão su

jeitos, pela infecção urinosa que pôde sobrevir, de

vida a catheterismos insuffleientemente asepticos, at

tendendo além d'isso á sua idade avançada, achouse 
que a cystostomia suprapubica estava bem indicada 
n'este doente. 

No dia 26 de junho procediase á operação, que 
decorreu sem incidente algum. 

Foi operador o ex.mo snr. dr. Pires de Lima, di

gníssimo chefe de clinica cirúrgica, sendo primeiro 
ajudante o ex.mo snr. dr. Veiga de Faria, digníssimo 
chefe de clinica medica. 

Em virtude da avançada idade do doente, o anes

thesico empregado foi a cocaína em injecção local. 
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A sutura da mucosa á pelle foi feita a fios de 
crina. 

Na nova uretra ficou collocada uma sonda de 
Nelaton. 

Como estivesse a terminar o praso para a entre
ga das theses na Escola Medica, tivemos que inter
romper esta observação, o que nos penalisou, pois 
que ficou-nos a convicção de que o êxito de inter
venção deve ser completo. 



PROPOSIÇÕES 

Anatomia. — Não existe caracter morphologico nem es-
tructural que sirva para delimitar o colon illiaco do recto. 

Physiologia.— Funccionalmente o rim é um annexo do 
fígado. 

Pathologia geral.— A falta d'um diagnostico também é 
diagnostico. 

Materia medica. — Os antithermicos pharmacologicos 
são contra-indicados nas pyrexias. 

Anatomia pathologica. — A diapdese é um phenomeno 
activo. 

Pathologia externa. — Nos doentes retencionistas prolon
gados, assim como nos infectados, o melhor tratamento é a 
cystostomia supra-pubica. 

Pathologia interna. — Na dilatação do estômago o me
lhor regimen é a dieta secca. 

Medicina operatória. — Na cystostomia supra-pubica a in
cisão da bexiga deve fazer-se o mais perto possível do collo. 

Hygiene. — Condemno, no saneamento do Porto, a pro
jecção dos dejectos no rio Douro. 

Obstetrícia. — A difiiculdade no diagnostico da vitalida
de do feto, restringe consideravelmente as indicações da era-
bryotomia. 

Medicina legal. — Considero sem valor para a determina
ção da morte por submersão o apparecimento de agua no 
estômago. 

Visto. Pôde ímprimif-se. 

(áaiv^lclo de e?iufro, SlCotao (Saídas, 
P r e s i d e n t e . Director . 



Erratas mais importantes 

Pag. Linha Onde se lo Lela-se 
25 8 colecystostomia colecystotomia 
27 7 cystotomia cystostomia 
32 ' 4 lobolo lóbulo 

43 7 glande. glândula. 
44 11 insuperáveis inoperaveis 
5! 1 0 ponto ponta 
» 18 supposto supposta 
59 » canal annel 
64 11 disposição divisão 
65 1 2 - l 3 libertando liberta 
66 2 ao do 

116 i5 aderna oedema 

Observação.— Devido a erro de p iginação, sahiu erra 
dem do texto que se lê de pag. 44 (linha 10) até pag. 46, e que deve 
entrar na pag. 40 em seguida á linha 17 d'esta pag., ficando como 
final de capitulo o texto restante das pag. 40, 41 e 42 (linha 9). 
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