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Encarecer a importância capital da inter
venção cirúrgica no tratamento das affecções, 
quer medicas qiter cirúrgicas do apparelho 
respiratório, não é nem pôde ser o fim d'esté 
breve trabalho, que a isso se oppõem de uma, 
parte a exiguidade de tempo, e d'outra, e mais 
formalmente ainda, a evidencia irrefragavel 
de tal importância posta a toda a luz peia sim
ples enumeração de casos em que dia a dia e 
num progredir constante a pratica cirúrgica 
se enaltece e amelhora. 

E convencido intimamente de quanto seria 
baldado intento, por desnecessário e incompa
tível com o desenvolvimento que podemos dai' 
a esta dissertação, limitar-nos-hemos tam so
mente a estabelecer d'uma maneira succinta 
as indicações e contra-indicações d'esta inter-



venção, a respectiva tecltnica, avaliando, em 
sutnma, o valor da cirurgia pulmonar, pelo 
que pudemos deprehender da observação de 
numerosos casos que achamos, quer colligidos 
em volume, quer dispersos por varias publica
ções scientificas. 

Daremos mui jubilosamente por finda a 
nossa tarefa, se do estudo attento d' esses factos 
conseguirmos deduzir quaesquer conclusões 
praticas, apresentando enfim a exposição cla
ra e fiel do estado da sciencia sobre este novo 
e momentoso ponto da therapeutica cirúrgica. 

Antes, porém, de entrarmos em materia, 
duas palavras que preliminarmente expliquem 
a razão porque nos fixamos sobre este as
sumpto. 

Em primeiro logar a sua novidade. 



Não obstante se fazerem no nosso hospital 
de Santo Antonio as mais di/ficeis operações 
em todos os órgãos os mais importantes, em 
todas as regiões as mais recônditas da econo
mia, assignalando-se essa intervenção trium-
phadoramente pela superior competência e ta
lento indiscutível dos nossos operadores, acon
tece, porém, que do lado dos pulmões nem 
uma vez ainda, que saibamos, o bisturi se 
substituiu aos meios medicos, não obstante a 
frequência das affecções pulmonares. 

É, pois, licito suppôr que as indicações da 
intervenção cirúrgica se não teem apresentado 
entre nós de uma maneira segura e firme, e 
assim aconteceu nos casos observados na nossa 
enfermaria de clinica medica. 

Alliando-se a este motivo exposto da deter-



minação que doemos na escol/ia do assumpto 
para este modesto trabalho, uppareceu-nos o 
interesse que o estudo das afecções pulmona
res em si mesmas nos despertou. 

De facto o apparelho respiratório, pela sua 
tam delicada estructura, pela funcção tam im
portante que desempenha, pelo envolucro ósseo 
que o reveste, parecia ficar fora do alcance 
das tentativas ousadas da cirurgia; não suc
cède, porém, assim. 

No constante avançameuto dos processos 
operatórios os próprios pulmões são theatro de 
profícuos e admiráveis trabalhos; kystos hi-
daticos, focos gangrenos, abcessos, tendo por 
sede o parenchyma pulmonar, são hoje, merece 
da antisepsia, impunemente atacados a bisturi 
e a thermo-cauterio, ao mesmo tempo que se 



sujeitam as q/fecções traumáticas d'esses ór
gãos a parallelos tratamentos por intervenção 
cirúrgica. 

A apreciação summaria d'esta intervenção 
no caso d'aquellas afjecções pulmonares, ê, 
como já tivemos occasião de diser, o assumpto 
especial d'esta nossa dissertação inaugural. 

i 



PRIMEIRA PARTE 

P N E U MOTO MIA 

i 

Resumo histórico 

A darmos credito a certos auctores que teem 
tratado do assumpto de que nos vamos occupai-
(Taiïfert, Truc), a impotência absoluta dos agen
tes pharmacologicos na cura de varias enfermi
dades que teem por sede o trama pulmonar, 
parece ter sido de ha muito reconhecida; e d'ahi 
nasceu a ideia de, pelos meios cirúrgicos, in
tervir d'um modo mais activo e quica mais pro
veitoso para a humanidade enferma. 

Segundo aquelles auctores é a Hippocrates 
a quem cabe a honra de ter sido o primeiro a 
praticar a pneumotomia, estabelecendo em seus 
escriptos não só as respectivas indicações ope
ratórias, mas descrevendo o próprio modus fa-
ciendi. 

Gomo quer que seja, parece que o audacioso 
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exemplo e os sábios preceitos do venerando Poe 
da medicina scientiflca não lograram ser ac-
ceites pelos seus successores, sendo o bisturi 
substituído por applicações tópicas e medica
mentos internos de resultado therapeutico mais 
que duvidoso. 

Tal foi a infância da pneumotomia. 
É necessário, porém, chegar aos fins do sé

culo xvn, para ver o verdadeiro tratamento ci
rúrgico das affecções pulmonares posto em evi
dencia graças aos incessantes esforços de Pur-
mann e á prestigiosa penna de Baglivi. 

Este ultimo, em 1710, indica d'uma maneira 
eathegorica a possibilidade de abrir impune
mente os focos purulentos intra-pulmonares, e 
a este respeito exprime-se do seguinte modo: 

«Phthisis ab ulcere pulmonum, vulgo pro in-
«curabili derelinquitur, eo quod, ut aiunt tale 
«ulcus internum est et occultum nec, ut alia ex-
«terna ulcera modificari et a pure abtergi po-
«test; sed, quare non id agunt mediei ut inves-
«tigent ulceris situm, eoque detecto sectionem 
«inter costas instituant, ut medicamenta intro-
«duci possint, rationem sane non agnosco.» 

Estas palavras dão bem ideia da convicção 
therapeutica de Baglivi e da confiança que o 
bisturi lhe merecia. 

Apesar de tão lúcido critério, não consta que 
elle réalisasse o que tão vivamente aconselhava; 
no emtanto as suas palavras marcam inques
tionavelmente um movimento de progresso na 
medicina operatória de então e é notável a quan-
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tidade de escriptos medicos que seguiram na 
luminosa esteira traçada por Baglivi. 

Assim Barry, n'uma obra publicada em 1763, 
recommenda a incisão das cavernas pulmona
res, relatando até vários factos, nos quaes o re
sultado teria sido dos mais felizes. 

Boerhaave, Sharpe, Richter, Pouteau, etc., 
preconisam do mesmo modo a intervenção ope
ratória, limitando-se cointudo na grande maioria 
dos casos a puncionar ás cegas e a medo o te
cido pulmonar. 

Graças a alguns resultados favoráveis obti
dos, a operação ganhou numerosos adeptos, 
apparecendo de todos os lados apóstolos da 
pneumotomia que referiam grande numero de 
casos e d'ella fallavam como de coisa absolu
tamente conimum e corrente. 

E, porém, de suppòr que mais d'uma pleure-
sia enkystada fosse aberta por um abcesso pul
monar ou outra lesão do mesmo órgão, e que 
a audácia dos cirurgiões d'aquelle tempo pro
viesse da confusão então existente entre as le
sões pulmonares e pleuraes. 

Assim, á medida que a sciencia progride e 
que o diagnostico das lesões pulmonares se tor
na mais preciso, graças sobretudo á immortal 
descoberta de Laennec sobre a auscultação, nós 
vemos a hesitação substituir bem depressa a 
confiança de que tal pratica gosava; entretanto 
Krimer e Bricheteau em França, Hartings e 
Storks em Inglaterra, continuam a praticar esta 
operação obtendo alguns successos. O primeiro. 
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em 1830, emprehendeu duas operações d'esté 
género, das quaes uma teve um momentâneo 
êxito: tendo diagnosticado a existência diurno 
enorme caverna pulmonar, deliberou dar sahida 
ao seu conteúdo abrindo a pleura e o pulmão; 
tendo seccionado os músculos intercostaes e 
attingido os folhetos pleuraes, applicou sobre 
estes uma massa cáustica afim de obter a sua 
coalescência e ulterior perfuração. Esta não se 
effectuou, mas o doente sentiu taes melhoras, 
os symptomas da phtisica attenuaram-se de tal 
modo que foi julgado completamente curado. 
Volvidos seis mezes, porém, a affecção reappa-
receu e arrastou como consequência a morte do 
individuo. 

Storks, tendo aberto em 1844 uma grande 
caverna pulmonar, obteve grandes benefícios 
symptomaticos. Este caso deu uni certo presti
gio ao seu nome, e despertou criticas numero
sas. 

Além d'estes dois casos e de mais três devi
dos a Bricheteau, nos quaes o resultado foi, se 
não brilhante, pelo menos d'uni êxito regular, 
os revezes que outros cirurgiões então soffre-
ram, foram o sufficiente para vermos em 1855 
a pneumotomia cahida no mais completo aban
dono e no mais profundo esquecimento. 

Para isto 'contribuíram também, sem duvida, 
além dos casos funestos apresentados, os ata
ques encarniçados de alguns auctores, de Bou-
chut entre outros. Este ultimo, a propósito d'uni-
caso fatal, exprime-se do seguinte modo: 
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«A peine les aventureux de la médecine et 
«de la cirurgie ont-ils commencé la réalisation 
«d'une idée plus ou moins hardie, qu'ils se ha
it tent de publier bruyamment leurs premiers 
«bulletins, laissant à d'autres le soin d'enseve
l i r le dernier dans le sable du cimetière. C'est 
«ainsi, qu'avec tout avantage pour soi, on es-
«père duper la science et la médecine.» 

De 1855 a 1873 a pneumotomia jaz na valla 
commum das acquisições scientificas mallogra-
das, sem que a sua memoria mereça sequer 
uma palavra de saudade. 

Gabe ao eminente professor de Greiswald, 
Mosler, a gloria de ter feito, por assim dizer, 
resuscitar a cirurgia pulmonar. 

Com effeito, este valoroso pioneiro da scien-
cia propõe-se em 1873 abrir e desinfectar as ca
vernas pulmonares, e a despeito da opposição 
tenacíssima dos cirurgiões de então, réalisa du
rante uma década inteira innumeras tentativas 
em tuberculosos, tentativas que na sua maior 
parte foram seguidas de effeitos desastrosos. 
O seu audacioso proceder e as successivas me
morias por elle apresentadas, onde miudamente 
discutia as indicações e contra-indicações ope
ratórias e regularisava a respectiva teehnica, 
conseguiram pôr na ordem do dia esta questão. 

Surgiram então de novo numerosos traba
lhos, entre outros os de Radeck (1878), Cayley 
e Lawson (1879) e de Smith (1880), Dignas de 
especial menção são também as memorias de 
Kock (de Dorpat), onde este auctor discute ju-
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diciosamente, apoiado era factos, as questões 
referentes a esta operação. 

Mas é principalmente a partir do êxito 
obtido por Finger, em 1884, n'um caso de gan
grena pulmonar, consecutiva a uma pneumonia 
e curada pela pneumotomia, é em seguida aos 
32 casos de gangrena curados pelo mesmo modo 
e relatados no congresso realisado em Cope
nhague, em 82, por Bull, é finalmente depois das 
numerosas observações apresentadas por True, 
de Lyon, e dos numerosos casds de kystos hi-
daticos curados pela pneumotomia e citados 
por Thomas Davies, que as observações se teem 
multiplicado prodigiosamente. 

Limitar-nos-hernos a citar: a estatística de 
Roswell Parck, as communicaçòes de Bouilly 
á Sociedade de Cirurgia de Paris, as observa
ções de James Israel, a memoria apresentada 
á Academia Real das Sciencias de Lisboa pelo 
dr. Alfredo Lopes, os cincoenta e dois casos 
relatados por A. Seitz, as observações de Ri-
cherolle, etc., etc. 

Tal é, rapidamente esboçada, a historia da 
pneumotomia ; a sua marcha evolutiva indica-
nos quanto bem recebida era a hypothèse de 
intervir cirurgicamente em grande numero de 
affecções pulmonares, e a pouca confiança de 
que sempre gosaram os meios medicos. 

Em resumo, podemos estabelecer, como faz 
Truc, três períodos distinctos na historia d'esta 
questão. 

No período antigo, todas as affecções são 
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confundidas debaixo do nome de peri-pneumo-
nia ; a intervenção cirúrgica, praticada um pou
co ao acaso, limita-se ordinariamente a simples 
punções. 

No período moderno, dirige-se sobretudo,, 
graças a Mosler, contra as cavernas tubercu
losas. 

No periodo contemporâneo, emfim, tende-se 
a abandonar as cavernas tuberculosas e a limi
tar as indicações da pneumotomia aos focos de 
gangrena circumscriptos, aos kystos hidaticos, 
aos abcessos pulmonares, etc. 

II 

Indicações e contra-indicações da pneumotomia 

Analysando a constituição anatómica dos 
pulmões e attentando na riquíssima canalisação 
de que estes órgãos se acham dotados, vemos 
que se encontram em condições eminentemente 
favoráveis á expulsão dos elementos mórbidos 
que teem por sede o seu parenchyma; isto bas
taria de per si para fazer suppor d'um valor 
secundário, senão nullo, esta poderosa acquisi-
ção scientifica de que nos vamos occupando. 

O que a clinica, porém, nos mostra, é que, 
na grande maioria dos casos, esta expulsão 
atravez da arvore aérea se réalisa difficil e in
completamente; d'onde resulta, em grande nu-
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mero de affecções pulmonares, a producção de 
phénomènes de retenção e accidentes septice-
micos que sombriamente vêem comprometter o 
seu prognostico. 

Grear uma larga via de sahida a estes pro-
ductos, desinfectar as regiões pulmonares affe-
ctadas, tal é a indicação que então se impõe, e 
que a pneumotomia, seguida ordinariamente da 
drenagem, cabalmente preenche. 

As affecções pulmonares destinados a cahir 
debaixo da alçada do cirurgião, são muito nu
merosas e estudal-as-hemos separadamente. 
De passagem convém assignalar desde já os 
abcessos pulmonares, os kystos hidaticos, os 
focos gangrenosos, as bronchetasias, as caver
nas tuberculosas, etc. 

Examinando d'um modo geral estas diffé
rentes lesões e pondo de parte o seu modo de 
evolução especial e a sua maior gravidade, ve
mos que a pathologia pulmonar é indistincta 
da dos outros tecidos. 

Com effeito, nenhuma differença ha entre um 
abcesso do pulmão, originado por uma pneu
monia ou por um corpo estranho, e um abcesso 
do tecido cellular occasionado, por exemplo, 
por um corpo estranho também. A propria es
cavação tuberculosa não é, propriamente fal-
lando, mais do que um abcesso frio com fistula 
que o faz communicar com o ar exterior. Como 
affecção pertencente propriamente ao pulmão, 
pouco mais temos que a bronchetasia, e esta 
mesmo pôde ser approximada da caverna tu-
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berculosa : como esta, ella não é mais que uma 
cavidade praticada no interior do parenchyma. 

N'estas condições, é licito perguntar porque 
se não applica a estas différentes lesões o mes
mo tratamento das lesões similares dos outros 
órgãos. 

Pelo perigo excessivo da intervenção cirúr
gica?— Mas nós sabemos e mostral-o-hemos 
com numerosos dados estatísticos que a pneu-
motomia, não obstante o incerteza dos primei
ros passos, não pôde ser considerada como 
operação excessivamente perigosa. 

Gluck, Block, Biondi e outros dizem-nos 
além d'isto, apoz numerosas experiências, que 
a vida dos animaes não é incompatível com a 
ablação completa d'um pulmão, e a pneumoto-
mia tem evidentemente uma gravidade muito 
menor que a pneumectomia mesmo parcial. 

Admittindo mesmo essa gravidade, não será 
mais racional e humano conceder algumas es
peranças ao enfermo intervindo a bisturi, do 
que abandonal-o brutalmente á marcha evolu
tiva, ordinariamente fatal, da sua doença? 

Vimos que os antigos, não obstante o pouco 
desenvolvimento que os seus processos d'inves-
tigação e meios de acção tinham em compara
ção dos que hoje possuímos, ousavam intervir 
obtendo mesmo alguns resultados; os recur
sos verdadeiramente extraordinários da cirurgia 
contemporânea levam-nos a esperar muito mais. 

Não é só a gravidade da intervenção arma
da, porém, que faz hesitar os cirurgiões da 



28 

actualidade. Outras rasões existem e d'ellas são 
as principaes as seguintes: 

1.° a incerteza, por vezes frequente, do dia
gnostico topographico ; 

2.° o estado geral do individuo; 
3.° a possibilidade d'uma cura espontânea; 
4.° a sede das lesões. 
O diagnostico da sede da lesão approxima-

do, é raro apresentar grandes difficuldades ; 
mas aqui é necessário um diagnostico preciso, 
sem o que o cirurgião necessitará de extensas 
soluções de continuidade, o que nem sempre 
fará impunemente. 

Evidentemente as lesões de grandes dimen
sões, as que são superficiaes, vindo por as
sim dizer, encostar-se á superfície interna das 
paredes thoracicas, não apresentam debaixo 
d'esté ponto de vista serias difficuldades; não 
acontecerá o mesmo com as de proporções di
minutas que tenham por sede principalmente a 
base du pulmão e se achem situadas profunda
mente; n'este ultimo caso a sede exacta da le
são ficará por determinar bastantes vezes. 

A este respeito, nas suas Lições de clinica 
medica de 1890, Rendu exprime-se do seguinte 
modo : 

« Ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'il n'y a 
«pas une corrélation constante entre les signes 
«stéthoscopiques et la lésion, et que celle-ci ne 
«correspond pas toujours au point où les bruits 
«d'auscultation atteignent leur maximum. Le 
«souffle et le gargouillement se perçoivent plus 
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«nettement à la périphérie d'une excavation pul-
«monaire, qu'au niveau même de la caverne, et 
«se transmettent plus immédiatement à l'oreille 
«à travers le parenchyme scléreux. D'autre part, 
«ou ne saurait conclure de ce qu'une region de 
« la poitrine donne de la matité ou du silence à 
«l'auscultation, que la collection purulente siège 
«en ce point.» 

Nos casos duvidosos, a punção presta in
questionavelmente excellentes serviços; com 
effeito, praticada asepticamente, é, no dizer de 
vários auctores, completamente inoffensivo, não 
provocando ordinariamente nem hemorrhagia, 
nem dòr, e presta preciosos elementos, não só 
para o diagnostico da sede da lesão, mas para o 
da sua propria natureza. Convém no emtanto 
observar que a propria punção exploradora nem 
sempre elucida satisfatoriamente o cirurgião, e 
não se supponha que exaggero a difficuldade do 
diagnostico topographico. 

Em grande numero de observações, disper
sas por vários jornaes scientificos e em que 
se fizeram estas punções, tivemos occasião de 
observar que, em numerosos casos, ellas foram 
absolutamente improfícuas. 

É no emtanto o único meio de exploração 
absolutamente seguro, e ao qual o cirurgião 
deve recorrer sempre que se proponha praticar 
a pneumotomia. E necessário no emtanto rejei
tar a agulha de Pravaz, que é geralmente curta 
em demasia e d'uni calibre muito pequeno para 
permittir a aspiração d'uni pus um pouco es-
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pesso, e lançar mão d'uma agulha n.° 2 de Dieu-
lalby ou do aspirador Potaiu. 

Em resumo, a difficuldade do diagnostico 
topographico exacto de algumas affecções pul
monares, resulta da sua situação profunda e 
diminutas dimensões; ora, n'estes casos, afo
ra uma indicação especial, os meios medicos 
achain-se plenamente justificados, e a absten
ção operatória é de todo o rigor. 

Somos chegados á causa que mais vezes faz 
rejeitar a pneumotomia : queremos fallar do es
tado geral do individuo. 

Esta consideração occupa um importante Jo
gar entre as razões da não-intervençâo. Em 
grande numero d'affecçoes que temos em vista, 
a saúde geral é por muito tempo satisfatória ; 
mas o que muitas vezes infelizmente succède é 
que o cirurgião se resolve a intervir quando o 
paciente se acha n'um estado lamentoso. A 
tosse contínua, a falta de appetite, a suppura-
çSo mais ou menos abundante, os pheuomenos 
de reabsorpção emfim, teem-n'o arrastado a um 
estado de consumpção tal, que uma interven
ção cirúrgica n'estas circumstancias, se não 
apressa a fatal terminação, será pelo menos de 
um proveito mais qne duvidoso para o indivi
duo. 

Numerosos resultados funestos teem proce
dido mais do estado em que se encontrão doente 
que da propria intervenção. 

A conclusão a tirar é, pois, que se torna ne
cessário analysar em todos os casos cuidado-
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sãmente o estado geral do individuo. O ema
grecimento, os suores, a diarrheia, a febre, a 
depressão de forças emflm, devem ser objecto 
de attenta vigilância. É egualmente de toda a 
necessidade o exame cuidadoso dos outros ór
gãos, pois é evidente que, se a vida do indivi
duo periga por uma lesão além da pulmonar, o 
dever do cirurgião é abster-se de toda a tenta
tiva operatória. 

O clinico, antes d'intervir, tem ainda de pon
derar elementos diversos de impossível enume
ração. 

Pelo que respeita á possibilidade d'ama cura 
espontânea, o ensino ministrado pela clinica do 
operador, servir-lhe-ha ordinariamente de norma. 

A sede da lesão préoccupa justificadamente 
os cirurgiões da actualidade. Com effeito, não 
ha operador, por hábil e audacioso que seja, 
que não reconheça a dificuldade de attingir le
sões situadas immediatamente atraz da claví
cula e ainda na parte posterior do peito, por 
baixo do omoplata, aquellas pela perigosa visi-
nhança dos vasos sub-clavios, estas por vários 
motivos, entre os quaes mencionarei, a espes
sura do tecido muscular e ósseo, a impossibili
dade de extrahir o mais pequeno fragmento do 
plastron costal, o perigo de ferir as artérias in-
tercostaes, muito volumosas a este nivel, etc. 
Mostrarei rnais adiante que estes dois casos, 
difficultando consideravelmente a technica ope
ratória, não contra-indicam d'um modo absoluto 
a pneumotomia. 
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De tudo o que acaba de ser dito, resulta que 
na grande maioria dos casos não ha contra-
indicações absolutas de operar. 

Em primeiro logar, está hoje bem demons
trado que os pulmões supportam os traumatis
mos, como os outros tecidos; o diagnostico to-
pographico da lesão, á parte casos especiaes, 
não apresenta serias difficuldades e será possí
vel a maior parte das vezes; os casos d'affec-
ções pulmonares, susceptíveis da pneumoto-
mia e tendo arrastado um mau estado geral, 
tornar-se-hão cada vez mais raros, á medida 
que a cirurgia pulmonar tenha dado provas suf-
licientes do seu valor e que os medicos se con
vençam do pouco resultado dos agentes medi
camentosos. 

Longe de nós a ideia de incitar os cirurgiões 
a armarem-se do bisturi ou do thermo-cauterio 
logo aos primeiros symptomas d'um abcesso 
pulmonar ou d'um foco gangrenoso diminutos, 
.e marchar ao encontro da lesão, atravez do pa
renchyma pulmonar. 

E necessário em primeiro logar recorrer ao 
tratamento medico, seguindo passo a passo os 
progressos da affecção e o estado geral do in
dividuo, tomando em consideração a sua idade 
e a duração da doença e vigiando cuidadosa
mente se sim ou não se produzem phenomenos 
de retenção e d'absorpçao putricas, etc., etc. 

Passemos agora, em especial, ao estudo das 
affecções pulmonares susceptiveis da pneumo-
tomia. 
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Abcessos pulmonares —Segundo reconhe
cem por causa ou uma inflammação puramente 
local já propagada d'um órgão visinho, ou um 
estado infectuoso, com tendências á suppuração, 
assim se designam os abcessos pulmonares res
pectivamente debaixo dos nomes de abcessos 
primitivos ou pneumouicos, e abcessos conse
cutivos, comprehendendo a segunda cathegoria 
os abcessos metastaticos ou pyemicos. 

Não estudaremos aqui senão os abcessos 
primitivos; os abcessos metastaticos passam, 
com effeito, as mais das vezes despercebidos; 
a evolução dos accidentes é d'ordiuario tão rá
pida e a localisação da pyemia ao apparelho 
respiratório tão raramente predominante e ex
clusiva, que o diagnostico fica bem pouco niti
damente estabelecido a maior parte das A'ezes. 
Mesmo que o fosse, a terminação, quasi cons
tantemente fatal da doença, tornaria qualquer 
tentativa mais que inutil. 

Quanto aos abcessos consecutivos, deman
dariam, para serem tratados, intervenções ope
ratórias mais complexas que a pneurnotomia, e 
por esta rasão não serão aqui apresentados. 

Examinando um abcesso pulmonar, diz Ei-
chorst no seu tratado de pathologia e therapeu-
tica, vemol-o constituído por uma cavidade cheia 
de pus, de volume variável, podendo invadir um 
lobo pulmonar por completo. 

A cavidade é d'ordiuario irregular, apresen
tando anfractuosidades e diverticulos de variá
veis dimensões. A sua parede é quasi sempre 

3 
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cercada d'um invólucro conjunctivo, resultante 
d'uma pneumonia intersticial que ordinaria
mente impede a cura. 

D'ordinario o abcesso tem por sede o vértice 
d'uni pulmão; entretanto os focos podem exis
tir por todo o trama pulmonar. 

Esta questão da sede dos abcessos não é 
uma questão puramente theorica, pelo menos 
debaixo do ponto de vista operatório. 

Algumas considerações sobre a anatomia 
pulmonar farão melhor avaliar da sua impor
tância. 

Á sua entrada nos pulmões, os bronchios di-
videm-se, como é sabido, em muitos troncos 
distinctos; o primeiro ramo, o mais volumoso 
de todos, é destinado ao lobo superior; o se
gundo, consideravelmente mais pequeno, dirige-
se para o lobo medio; todos os outros vão 
ramificar-se no lobo inferior, e são d'um ca
libre tão considerável como o do lobo supe
rior, mas destinados a uma superficie pulmo
nar muito mais extensa. Durante o seu trajecto, 
todas estas ramificações fornecem um grande 
numero de divisões, redu/indo-se por isso o 
seu calibre cada vez mais á medida que se afas
tam do hilo pulmonar. 

As artérias e as veias pulmonares, as ar
térias e as veias bronchicas, acompanham os 
bronchios em todo o seu trajecto, dividindo-se 
como elles, de sorte que o calibre d'uns é pro
porcional ao calibre dos outros. 

Assim, segundo os abcessos se acham mais 
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ou menos profundamente situados, assim estão 
mais ou menos em relação com os feixes vas-
culo-bronchicos. 

D'estas considerações anatómicas se conclue 
que a parte do pulmão, onde se encontram as 
mais grossas divisões bronchicas e arteriaes, 
em relação á superficie hematosante, é precisa
mente o lobo superior. Por consequência, os 
abcessos que tem por sede os lobos mediano 
e inferior terão, em igualdade de circumstan-
cias, menos probabilidades de serem evacuados 
por urna vomica, que os abcessos do lobo su
perior. Do mesmo modo, os abcessos superfi-
ciaes, isto é, aquelles que se acham i m media
tamente por debaixo da pleura, serão menos 
facilmente rejeitados que os abcessos profun
dos. 

Estas considerações teem, por consequência 
uma certa importância debaixo do ponto de vis
ta da cura espontânea d'esta affecção; se o seu 
conteúdo se esvazia bem, os phenomenos de 
reabsorpção e todas as consequências que d'ahi 
derivam, serão evitadas durante um tempo mais 
ou menos longo e, antes de recorrer ao trata
mento cirúrgico, poder-se-ha evidentemente es
perar alguma cousa da therapeutica medica. 

Pondo de parte estes casos, infelizmente pou
co numerosos, vejamos d'um modo geral o pro
gnostico dos abcessos pulmonares. 

A este respeito diz Trousseau: «Je ne puis 
«en parler d'après ma seule expérience, n'en 
« ayant vu que deux cas; mais à en juger d'après 

* 
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«les auteurs qui en ont parlé, les abcès entraî-
«nent généralement la mort; sans nier la pos-
«sibilité de la guérison, je partage l'avis des 
« médecins qui regardent les cas heureux com-
«me tout à fait exceptionnels.» 

As palavras d'esté eminente homem de scien-
cia são garantia bastante da gravidade d'esta 
affecção e da necessidade d'uma intervenção de
cidida. 

Vejamos o que a medicina nos offerece, em 
presença de tal affecção. 

Alimentação nutritiva, preparados alcoóli
cos, desinfecção da atmosphera do quarto occu-
pado pelo doente, n'uma palavra, medicação tó
nica e desinfectante. 

Sem negar a possibilidade da cura por es
tes meios, é innegavel que elles a realisam 
pouco frequentemente; veja-se, por exemplo, a 
estatística de Frey publicada em 1891, onde se 
acham assignalados um grande numero de ca
sos d'esta doença, tratados por estes meios e 
terminados todos pela morte. 

Verificada assim a gravidade d'esta affecção 
e a impotência quasi absoluta dos meios medi
cos, a cirurgia foi chamada a intervir, do que 
teem resultado explendidos e numerosíssimos 
casos de cura. 

Muitos operadores teem-se contentado com 
a simples punção ; é evidente que ella por si 
só não basta, sendo necessário fazel-a pelo 
menos acompanhar da introducção d'uni tubo 
de drenagem, atravez do qual devem ser feitas 
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frequentes e cuidadosas lavagens detersivas e 
desinfectantes; porém muito mais completo e 
necessário do que este tratamento é, na grande 
maioria dos casos, a pneumotomia. 

É nos abcessos pulmonares que a pratica 
d'esta intervenção tem dado mais felizes resul
tados. 

De todos os casos que pudemos obter e que 
achamos, quer colligidos nas obras de True, 
Seitz, Alfredo Lopes, etc., quer dispersos por 
vários jornaes scientificos, pudemos elaborar o 
seguinte quadro estatístico, cuja percentagem 
enorme de curas obtidas pela pneumotomia, 
falia bem alto em favor d'esta intervenção. 

!

Operações praticadas 41 

/Curas 29 
Resultados. < Melhoras 3 

'Mortes 9 
Gangrena pulmonar— É um facto da obser

vação clinica corrente a gravidade d'esta affec-
ção. A estatística de Lebert dá, em cem casos 
de gangrena pulmonar tratados pelos meios 
medicos, apenas 18 curas; Huntington, em 32 
casos, observou 10 curas nas mesmas circum-
stancias, eJBonome, de 7 indivíduos assim affe-
ctados, viu-os a todos suecumbir. 

A morte, n'esta doença, provém de compli
cações taes como a perfuração da pleura, ou 
(e o que é mais frequente) da reabsorpção das 
matérias pútridas. 
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Pôde observa r-se uma cura completa; n'este 
caso o cavidade que resulta da eliminação da 
eschara ou da sua liquifacção, pôde ser comple
tamente obliterada por um tecido cicatricial, ou 
pôde persistir apresentando então n'este, caso 
paredes fibrosas. Não é raro então estas serem 
invadidas de novo pelo processo gangrenoso e 
ver o doente, considerado como completamente 
curado até então, succumbir victimado por esta 
affecção. 

A gangrena pulmonar pôde dar logar a me
tastases gangrenosas, que podem partir d'um 
foco apparentemente curado; Netter e Kirmis-
son dizem ter visto declarar-se uma septicemia 
mortal, traduzindo-se por abcessos gangreno-
sos das coxas, u'um individuo tratado d'uma 
gangrena pulmonar um anno antes e apparen
temente curado. (Tratado de Medicina, de Char
cot e Bouchard, tomo iv, pag. 971). 

Acha-se pois bem determinada a gravidade 
da gangrena pulmonar. 

O tratamento medico empregado geralmente, 
ainda hoje é inteiramente semelhante ao dos 
abcessos pulmonares de que acima nos occu-
pamos e corresponde do mesmo modo a duas 
indicações principaes: l.a sustentar as forças 
do doente; 2.a luctar contra o processo pútrido. 

Para preencher esta segunda' indicação, 
tem-se preconisado as inhalações de solutos 
phenicados, o uso interno da alcoolatura d'au-
calypto, etc.; internamente tem-se lançado 
mão ainda do acetato de chumbo (Traube), 
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do hyposultito de soda (Lancereaux), do tan
nine, etc. Mas, corno nos abcessos pulmonares 
a therapeutica medica, na grande maioria dos 
casos, é absolutamente insufficiente, a medi
cação interna, mesmo a mais enérgica, é total
mente impotente para debellar tão temerosa 
affecção. 

Ha no trama pulmonar um foco infectuoso 
onde continuamente se fazem reabsorpções de 
substancias toxicas, que envenenam o individuo 
e que, na quasi totalidade dos casos, são a ori
gem da sua morte; qual é pois a indicação the
rapeutica a preencher? —Evidentemente, dar 
ampla sabida aos tecidos esphacelados; e é claro 
que isto pertence ao .dominio exclusivo da ci
rurgia. 

« Ne serait-il pas rationel de s'attaquer à la 
«cause même des accidents infectieux? —Pour-
«quoi ne pas ouvrir la poitrine, atteindre la lé-
«sion pulmonaire, deterger le foyer gangreneux, 
«le drainer, le desinfecter, le transformer en 
«une cavité aseptique, sans danger pour l'éco-
«nomie? (Truc, Chirurgie du poumon, 1885).» 

Nem todos os casos porém são susceptíveis 
do emprego do bisturi, por isso que ha contra-
indicações operatórias numerosas e absolutas, 
que convém assignalar. 

Com efléito, a partir de Laennec, ha a dis
tinguir n'esta affecção, debaixo do ponto de 
vista anatomo-pathologico, duas formas distin
ctes cujo conhecimento tem a maxima impor
tância para a therapeutica, e que vem a ser:—a 
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forma diffusa, com tendência incessante a pro
gredir, fatalmente mortal, exigindo um simples 
tratamento palliativo, e a farina circumscripta, 
localisada, que poderemos appellidar —forma 
verdadeiramente cirúrgica, por ser esta apenas 
susceptível da pneumotomia. 

Esta operação, comtudo, não "é d'uma appli-
cação geral nas proprias formas circumscriptas ; 
as suas indicações são limitadas e estão evi
dentemente sujeitas a elementos contingentes 
de ordem diversa, que por terem sido apre
sentados mais acima, quando falíamos a pro
pósito das indicações e contra-indicações da 
pneumotomia d'uni modo geral, não neces
sitam aqui de largas explanações. Entre elles 
devemos mencionar, pela sua excepcional im
portância, a observação cuidadosa do estado 
geral do individuo. Como é sabido, a gangrena 
pulmonar ataca principalmente os indivíduos es
gotados por fadigas physicas ou moraes, os ca-
cheticos, os alcoólicos e, o que tem a maxima 
importância para a questão da intervenção, os 
diabéticos e os uremicos. N'estas ultimas cir-
cumstancias, é evidente que o bisturi se acha 
absolutamente contra-indicado, e o clinico só 
tem a lançar mão dos meios palliativos. 

Ha ainda a differenciar no processo gan-
grenoso pulmonar, três estádios de evolução, 
assignalados desde Laennec, cujo conhecimento 
importa ao cirurgião ter bem presente, pela 
sua importância debaixo do ponto de vista ope
ratório. 
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As primeiras lesões da gangrena circumscri
pta consistem na formação d'uma eschara gan
grenosa d'uni negro-esverdeado ; mais tarde 
esta destaca-se em consequência da fusão das 
partes periphericas e vem assim a formar um 
verdadeiro sequestro n'uma cavidade cheia d'uni 
liquido pútrido. Se esta cavidade co.mmu.nica  
com um bronchio, a eschara pôde ser rejeitada 
pela expectoração ; no caso contrario soffre a 
fusão e passa ao estado liquido. 

Temos por consequência, em primeiro logar, 
a mortificação ou formação da eschara, segui
damente a sua eliminação ou o esphacelo deno
minado déliquescente, e finalmente a formação 
d'uma cavidade. 

No primeiro periodo a intervenção operató
ria está manifestamente contra-indicada, não 
só pelo facto do diagnostico da natureza, ex
tensão e sede da lesão ser em geral n'estas cir-
cumstancias obscuro e indeciso, mas principal
mente porque a zona de limitação gangrenosa 
é incerta e objecto de acerbas criticas seria o 
cirurgião que n'este caso ousasse pneumotisar 
o seu doente. 

Nos dois períodos immediatos porém o bis
turi tem justo cabimento, a menos que se apre
sentem quaesquer das circumstancias supra
mencionadas. 

De tudo o que acaba de ser dito, se depre-
hende que a gangrena pulmonar apresenta nu
merosas contra-indicações á intervenção cirúr
gica, o que equivale a dizer que esta affecção, 

http://co.mmu.nica


42 

não obstante o indiscutível progresso que a ci
rurgia lhe trouxe, continuará a ser com justa 
razão merecedora d'um prognostico grave. 

Isto mesmo o mostra a estatística que mais 
abaixo apresentamos, elaborada nas mesmas 
circumstancias da antecedente, e onde a mor
talidade é bastante considerável; é porém justo 
suppor que ella melhore desde que as indica
ções da pneumotomia se achem precisadas com 
mais nitidez e se realise n'uma data menos 
afastada do inicio da aifecção. 

0 estudo attento de 19 pneumotomias prati
cadas por Delagenière, levou este operador a 
apresentar no congresso francez de cirurgia, 
realisado o anno passado, a conclusão seguinte: 
—que a pneumotomia, nos casos de gangrena pul
monar, nem sempre tem dado bons resultados 
por não ter sido preenchida a sim indicação ca
pital, que consiste em extirpar tão completamen
te quanto possível o foco gangrenoso e não li
mitar a intervenção a uma simples drenagem, 
como teem procedido os cirurgiões na grande 
maioria dos casos. 

alisadas Vi 

Curas 23 
Melhoras 5 
Mortes 19 

Kystoshydaticos—Esta affecção, muito rara 
entre nós, é devida á penetração no organismo 
dos ovos da tœnia echinococus que vive no 

1Operações re 

Resultados. ; 
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estado adulto no intestino do cão. O embryão 
hexacantho tem por habitat de predilecção o te
cido hepático; o que se explica pelas próximas 
relações existentes entre esta importante visce
ra e o tubo intestinal; a sua germinação dá em 
resultado a formação dos kystos hydaticos. É 
frequente também nas regiões onde reina esta 
affecção, vel-os desenvolver-se no parenchy
ma pulmonar. 

As suas dimensões são extremamente variá
veis, podendo ir desde as mais diminutas até 
attingir o volume d'uma cabeça d'adulto. 

Mas o que nos importa sobretudo conhecer, 
é a marcha evolutiva d'estes kystos. Em pri
meiro Jogar devemos mencionar a possibilidade 
de elles alcançarem a pleura, apresentando n'es
tes casos os mesmos perigos que os tumores 
primitivos d'esta serosa cujo prognostico é ex
tremamente grave. Na estatística de Neisser, 
publicada em 87, em Berlim, e na qual se acham 
consignados trinta e um casos d'esta natureza 
todos elles tiveram uma terminação fatal. 

O conteúdo do kysto hydatico pôde ainda ser 
lançado para o exterior pela sua ruptura n'um 
bronchio. N'este caso, evidentemente mais fa
vorável do que aquelle, pondo de parte o grande 
perigo que o individuo corre de ser asphyxiado 
pela erupção das hidatidas nos bronchios, as 
curas são ainda assim muito raras, quando 
abandonados os doentes á expectação ou trata
dos pelos meios medicos. Com effeito, que re
sulta de tal complicação? Os contentos da bolsa 
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kystica expellidos são bem depressa substituí
dos pelo ar exterior vector de innumeros micro
organismos que a infectam, d'onde resulta um 
foco purulento susceptível de intoxicar o indi
viduo e apresentar emfim todos os graves 
caracteres das lesões d'esta ordem. 

É grave, por consequência, o prognostico 
d'esta affecção. Segundo a estatística de Neisser, 
a mortalidade devida aos echinococcos pulmo
nares é de 58,7 por cento. Para Madelung, a 
abstenção operatória acarreta como consequên
cia a morte de metade dos indivíduos affecta-
dos. Hearn, em 114 observações, notou apenas 
(12 curas. 

O tratamento pharmacologic prescripto 
com o fim de matar as hydatidas, é d'uma ef-
ficacia mais que duvidosa; o mercúrio, o io-
deto de potássio, a terebenthina, etc., proclama
dos como capazes de preencher tal indicação, 
cahiram em completo descrédito, não podendo 
revendicar um único êxito bem demonstrado. 

Uma vez bem estabelecida a natureza da af
fecção, é unicamente do tratamento cirúrgico 
que ha a esperar a sua cura. 

Pelo que respeita á natureza da intervenção, 
ochamo-nos em presença de opiniões diversas. 
Pretendem uns, principalmente os medicos aus
tralianos, que uma simples punção, basta d'or-
dinario, para obter a cura, e no caso d'esta fa
lhar aconselham a sua repetição successive até 
completa desapparição dos symptomas mórbi
dos; esta pratica é repellida por numerosos 
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medicos que, convictos da insufficiencia d'este 
meio, recommendam do mesmo modo a punção, 
mas seguida immediatamente d'uma injecção 
intra-kystica parasiticida. 

Pelo seu lado, James Israel diz que as pun
ções simples e mesmo as exploradoras nos 
tumores volumosos, além de inúteis são perigo
sas por determinarem violentos ataques de 
tosse susceptíveis de romper. Além d'isto, n'uma 
memoria publicada em 1891 por Maydl, este 
auctor reúne 16 casos de kystos hydaticos tra
tados pela punção, dos quaes 11 terminaram 
pela morte e apenas 5 tiveram uma terminação 
feliz. 

O conhecimento d'estes factos levou Hei-
denreich, Maydl, Richerolle e outros a pôr 
completamente de parte o methodo das pun
ções seguidas ou não de injecções, attribuin-
do-lhe mesmo erupções d'urticaria e de acci
dentes nervosos que os doentes submettidos a 
tal tratamento por vezes apresentam. 

Sem pretendermos negar as enormes van
tagens que a pratica da pneumotomia trouxe 
sobre os outros processos até agora usados no 
tratamento curativo dos kystos pulmonares, 
considerando-a mesmo n'estes casos especiaes 
como uma esplendida e brilhante acquisição 
scintifica somos de opinião porém que a pun
ção, feita, é claro, nas devidas condições de 
asepsia, presta inquestionavelmente excellentes 
serviços, especialmente nos casos de kystos 
pouco volumosos e não suppurados, porque, 
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como é da observação clinica corrente, a sim
ples ablação do liquido dá em resultado, em 
grande numero de casos, a morte do parasita, 

Demais, a apporição de accidentes nervosos 
e papulas de urticaria, não pôde ser de modo 
algum imputada a este methodo exclusivamente, 
porquanto os mesmos phenomenos teem sido 
observados com a pneumotomia e, o que é mais, 
na ausência completa de toda a intervenção. 

Na estatística de Maydl acima apresentada, 
deve notar-se, que, dos 10 casos observados e 
excluído um cuja sede não pôde ser nitidamente 
precisada, três achavam-se localisados na pleura, 
dois pertenciam ao pulmão mas estavam em 
communicação com aquella serosa, três tinham 
por sede o fígado, mas communicavam igual
mente com a pleura, sendo apenas dois exclu
sivamente pulmonares. Ora não é coisa assente, 
como o próprio Richerolle o confessa, que os 
kystos hydaticos da pleura, ou em communica
ção com ella, são muito mais graves do que os 
que tem por sede apenas o parenchyma pulmo
nar? Demais, em muitos dos casos observados 
tratava-se de tumores suppurados e é evidente 
que a puneção n'estas circumstancias por si só 
não basta. Não é pois de admirar a grande 
mortalidade da já citada estatística. 

Em resumo, não partilhamos de modo al
gum das ideias d'aquelles que pretendem que 
se deve sempre intervir d'um modo radical pela 
pneumotomia nos casos de kystos hydaticos in-
tra-pulmonares, nem somos do mesmo modo 
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da opinião dos que consideram aquellu inter
venção como a, ultima ratio therapeutica d'es-
tes casos. Em presença d'iim kysto não suppu-
rado e de pequenas dimensões, seria á punção 
seguida de injecção alcoólica ou iodada que 
nós daríamos a preferencia, parecendo-nos que 
n'estas circumstancias ella bastaria para se 
obter a cura sem crear grandes perigos inflam
matories; se comtudo as dores augmentassem 
e os phenomenos inflammatories provocados 
pelo tumor kystico se aggravassem, compro-
mettendo a existência do doente, e se demais a 
bolsa fosse muito volumosa, não havia que he
sitar e dever-se-hia actuar então energicamente 
recorrendo a uma larga incisão seguida de dra-
nagem. 

A coexistência de varias bolsas não consti
tue uma contra-indicação á pratica da pneumo-
tomia ; indica apenas a necessidade de fazer 
varias incisões simultâneas ou successivas. 

Os brilhantes resultados que com esta inter
venção se teem obtido no tratamento dos kys-
tos hydaticos pulmonares, como se deprehende 
da observação do seguinte quadro-estatistico, 
são garantia sufficiente do seu alto valor. 

!

Operações réalisadas 39 

/Curas 33 
Resu l t ados .< 

' M o r t e s 6 
Broneïrieotasias— Esta affecçâo é ainda hoje 
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obscura ena sua puthogeuia e até no seu dia
gnostico e tberapeutica; mais d'uma vez na cli
nica homens eminentes teem tomado uma ou 
mais dilatações bronchicas por cavernas tuber
culosas. 

Resumiremos o estado actual da sciencia a 
este propósito nos seguintes números: 

i.° Os bronchios, no estado physiologico 
acham-se em contracção durante a inspiração, 
tendo então o seu diâmetro minimo; durante a 
expiração, quando esta se réalisa calma e des
acompanhada d'acçSo laryngea, os bronchios 
não soffrem dilatação apreciável se é que algu
ma soffrem ; quando, pelo contrario, a expira
ção é forçada concorrendo também a sténose 
da glotte, como no canto e no grito, os bron
chios dilatam-se mais ou menos segundo o in
tensidade e duração do canto e do grito. 

2." A dilatação pathologica dos bronchios 
origina-se em duas ordens de causas: predis
ponentes e efficientes. 

3.° As causas predisponentes são: as in-
íiammações com destruição mais ou menos 
considerável dos elementos constituintes das 
vias aéreas e as perturbações da nutrição, es
clerose, degeneração granulo-gordurosa, etc., 
d'onde resulta uma diminuição nas resistência 
dos tecidos e um deficit na elasticidade dos ca* 
naes. 

4.° As causas efficientes são as que augmen-
tam a tensão intra-bronchica, como o canto, o 
grito, a tosse, etc. Só na expiração se réalisa 
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este augmento de tensão cujo exagero, pela re
petição e diuturnidade, facilmente traz o dila
tação. 

N'estas conclusões não damos representa
ção á pathogenia de Gorrigan sobre esta affe-
cção, porque nos parece que só excepcional
mente, se alguma vez, se réalisa semelhante 
modo pathogenico. Gorrigan attribue com ef-
feito as dilatações bronchicas á retracção do 
tecido fibroso ou inodular pathologicamente for
mado em volta dos bronchios, e ás densas 
adherencias prendendo o tecido pulmonar á pa
rede thoracica. 

Charcot provou com effeito que na esclerose 
lobar não ha dilatação bronchica, e esta conclu
são era de prever em face do que acontece em 
órgãos análogos esclerosados, o fígado, por 
exemplo, cujos canaes n'estas circumstancias 
se acham retrahidos e não dilatados; todavia a 
seguinte observação do nosso professor o ex.mo 

sr. dr. Azevedo Maia, parece provar que ao lado 
da pathogenia que adoptamos, outras causas 
teem direito a consideração e representação. 

Em 27 de dezembro de 1890, deu entrada na 
sala de clinica medica um homem de 50 an nos, 
por motivo de lesões pulmonares cujos ante
cedentes pathologicos não foi possível determi
nar. Este doente falleceu no dia immediate. 

Na autopsia encontrou-se o pulmão direito 
adhérente em toda a sua extensão á pleura pa
rietal. 

O lobo superior apresentava uma serie de 
i 
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cavidades de visivel diâmetro, cujos dimensões 
iam desde o grão de painço até ao d'uma noz. 
A pleura a este nivel achava-se muito espessada 
e adhérente por numerosas bridas á superficie 
pulmonar. Os outros lobos estavam sãos. 

Esta observação concorda evidentemente 
com o theoria formulada por Barth sobre a pa-
thogenia das bronchiectasias, theoria que foz 
gosor um importante papel ó pleuresia chro
nica com adherencias fibrosas. E claro que 
não se pôde attribuir a esta pleuresia uma acção 
exclusiva. Com effeito, por varias vezes se teem 
observado dilatações bronchicas sem lesões 
pleuraes e escleroses pleuraes sem dilatação 
bronchica. 

Em resumo, nenhuma theoria exclusiva pôde 
ser occeite sobre a pathogenia d'esta affecção, e 
a este respeito partilhamos do modo de ver de 
Gombault, para o qual a ectasia bronchica 
resulta, no maior,numero dos casos, da asso
ciação das seguintes causas: bronchite, pertur
bações de nutrição ou ainda degenerescência— 
pneumonia — e pleuresia. 

Umas vezes só alguns bronchios estão ata
cados de dilatação, n'outras esta invasão es-
tende-se a grande parte das vias respiratórias. 
Algumas vezes ainda observam-se dilatações 
circumscriptas, podendo mesmo em alguns ca
sos a lesão ser única e occupar a quasi totali
dade d'um lobo pulmonar. 

Embora o individuo portador d'uma affe
cção d'esta natureza possa viver por muito 
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tempo, sem que ella se repercuta sobre o seu 
estado geral, o prognostico não é comtudo me
nos grave, por isso que não é raro ver sobre
vir graves complicações capazes de o victi-
mar promptamente. Entre ellas merecem es
pecial menção : a pneumonia (quasi sempre 
mortal n'estes casos), a hemorrhagia pulmo
nar, etc. 

Contra esta affecção, o arsenal medico ape
nas nos fornece prescripções hygienicás e sym-
ptomaticas. Como tratamento curativo só a 
pneumotomia tem dado provas de si, sendo 
comtudo evidente que a pratica d'esta interven
ção n'estes casos, tem numerosas contra-indi-
cações. 

Como mais acima dissemos, a bronchiecta-
sia apresenta duas formas clinicas cuja impor
tância para o questão que nos occupa é consi
derável e vem a ser, a forma circumscripta e a 
forma diffusa. N'aquella a intervenção operató
ria é de rigor, n'esta está indicada a abstenção. 
Que resultaria, com effeito, d'uma intervenção 
n'este segundo caso? — Conseguir-se-ia esva-
siar uma bolsa, mas um maior ou menor nu
mero d'ellas ficaria sepultado no seio do pa
renchyma pulmonar, inaccessiveis aos agentes 
de dièrese, continuando a produzir princípios 
tóxicos e a ameaçar do mesmo modo a vida 
do paciente. 

Assim, n'estes casos somos d'opiniâo que o 
melhor procedimento do cirurgião é a abstenção 
completa. 
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Os resultados da pneumotomia nos casos 
de dilatação bronchica são os seguintes: 

/Operações realisadas 50 

Bronclnectasias < /Curas . . . : 24 
'Resultados ,<Meltioras 3 

(Mortes 23 

Cavernas tuberculosas—Foi sobre estas que 
mais insistentemente incidiram os arrojos dos 
primeiros apóstolos da pneumotomia, o que, 
pela gravidade particular d'essas lesões e pou
cas esperanças de salvação, facilmente se ex
plica. 

Estas tentativas falharam completamente, fa
zendo vèr em toda a sua plenitude a insuffi-
ciencia da therapeutica empregada. 

A escavação tuberculosa não constitue nun
ca uma lesão isolada, e a seu lado o trama pul
monar é a sede de granulações miliares n'uma 
extensão mais ou menos considerável ; é sabi
do demais que quando a tuberculose attinge 
uma phase tão adiantada da sua evolução não 
é, salvo raras excepções, nunca unilateral, ha
vendo já do lado apparentemente são um prin
cipio d'infiltraçâo tuberculosa que ulteriormente 
evolutirá. 

Do conhecimento d'estes factos se conclue, 
que a incisão, a ablação da propria caverna é 
insufficiente, ficando o individuo assim affe-
ctado, nas mesmas circumstancias em que se 
encontrava anteriormente, do mesmo modo que 
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n'um caso de adenite tuberculosa o cirurgião se 
limitasse a extrahir metade do ganglio compro-
mettido no processo mórbido. 

Segundo o modo de ver de True, ha casos 
particulares porém, em que a pneumotomia é 
verdadeiramente util; é, como diz este auetor, 
quando uma caverna representa essencialmente 
a doença tuberculosa, quando ella domina, por 
assim dizer, a scena pathologica, produzindo 
n'um individuo d'um estado geral ainda medio
cre, symptomas de retenção cavitar. O cirur
gião poderá obstar a esta reabsorpção pela in
cisão da caverna pulmonar, permittiudo assim 
a evacuação dos líquidos infectuosos contidos 
no seu interior, pelo que, segundo True, pres
tará um grande auxilio ao doente, porquanto 
desembaraçado este d'esta incessante causa de 
esgotamento, poderá, com mais probabilidades 
de êxito, luetar contra a sua tuberculose. 

É evidente pois que esta operação se acha 
indicada aqui, não como meio curativo, mas 
como palliativo contra a infecção geral e con-
sumpção dependentes da absorpção dos líqui
dos retidos na caverna; n'estas condições, ape
sar do seu acanhado horisonte e da raridade de 
taes casos, possível será encontrar occasião 
opportuna de a realisar. Entretanto a tubercu
lose pulmonar se alguma coisa tem a esperar 
da cirurgia contemporânea é, não n'esta, mas 
n'uma phase muito menos adiantada da sua 
evolução, e será a pneumectomia o único pro
cesso d'intervençao susceptive! de êxito. 
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Corpos estranhos intra-pulmonares — 
Aquelles de.que nos propomos tratar são os 
que por accidente penetram atravez da glotte e 
das vias respiratórias superiores e se vão alo
jar no pulmão; os que directamente ahi pene
tram perfurando a parede thoracica não obstan
te serem susceptíveis da pratica da pneumoto-
mia não serão aqui tratados por não entrarem 
propriamente no programma d esta dissertação. 

De resto as indicações são análogas, sendo 
exactamente estes últimos os que melhor se 
prestam a uma intervenção directa pelas valio
sas indicações que a sede da ferida, a sua di
recção ou a cicatriz exterior fornecem ao ope
rador. 

Vejamos o que resulta da introducção d'iim 
corpo estranho no pulmão. 

D'um modo geral, qualquer que seja a sua 
forma, natureza e volume, pôde realisar-se uma 
cura espontânea quer por simples expulsão 
quer pelo seu enkystamento no parenchyma 
pulmonar. O que muitas vezes porém succède, 
é que nenhuma d'estus felizes terminações se 
réalisa, e se manifestam um certo numero de 
lesões infiammatorias, das quaes a mais cum-
mum é uma pneumonia chronica, de forma ul
cerosa e suppurativa, que termina pela forma
ção d'abcessos e de verdadeiras cavernas no 
trama pulmonar. 

Em face de um caso d'esla natureza —a 
linha a seguir em primeiro logar é a expecta
ção, uma temporisação methodica emfim. Se a 
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expulsão se não réalisa e o parenchyma do pul
mão reage sobre o corpo estranho, dando logar 
a phenomenos alarmantes, está indicada a in
tervenção operatória. Será a tracheotomia, se 
elle se achar na trachea ou nas primeiras rami
ficações bronchicas; no caso contrario o cirur
gião, uma vez bem diagnosticada a sede do 
corpo pela percussão e auscultação, praticará 
a pneumotomia. 

Emfim, como diz Truc, esta operação para 
os corpos estranhos intra-pulmonares só se 
acha bem indicada quando o seu diagnostico 
topographico está bem estabelecido com preci
são e a existência do individuo se acha grave
mente compromettida. 

A sciencia registra apenas dois casos d'esta 
natureza tratados cirurgicamente e seguidos de 
esplendidos resultados. 

Actinomycoses — Esta doença é devida ao 
desenvolvimento no organismo humano d'um 
cogumello, o actinomyceto, que produz uma gra
nulações duras e friáveis, cuja presença impri
me ás lesões um caracter inteiramente particu
lar. Muito frequente nos animaes, nos bovideos 
sobretudo, esta affecção é muita rara no 
homem, pelo menos aqui na peninsula. Outros 
paizes ha porém, que fornecem um notável nu
mero de casos d'esta natureza, a Austria so
bretudo, onde n'um só anno na clinica d'Albert 
em Vienna, se observaram treze. 

Vários órgãos podem ser compromettidos 
por este processo mórbido. 
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Nos pulmões, a actinomycose dá origem á 
formação de focos purulentos, peribronchicos e 
pnëumonicos d'um volume variável ; em volta 
d'elles o parenchyma pulmonar é a séde d'uma 
inflammação chronica intersticial que pôde in
vadir todo o orgSo e estender-se á pleura. Mas 
o que sobretudo caractérisa o processo, é a sua 
incessante tendência a progredir ; o tecido cel
lular mediastino será compromettido a seu turno; 
os órgãos que elle encerra serão englobados 
pela neoplasia assim como o tecido cellular 
prevertebral, o diaphragma poderá ser perfu
rado e a lesão estender-se-ha ao abdomen. 

O prognostico é quasi fatal por consequên
cia. ; 

Dever-se-ha intervir cirurgicamente nos ca
sos d'aotinomycose pulmonar? 

Rouáfsel diz que a actinomycose nas suas 
manifestações pulmonares escapa á acção ci
rúrgica. Para este auctor é evidente que se pôde 
ter de abrir um volumoso abcesso do pulmão 
contíguo á parede thoracica, mas quasi sempre 
o foco não é isolado e o beneficio da operação 
é mais que incerto. 

Abandonada á sua propria evolução, a acti
nomycose pulmonar é mortal. Ora resulta d'um 
certo numero de observações d'esta doença que 
os abcessos pulmonares são em certos casos 
volumosos e únicos; ou múltiplos, communi-
cando mais ou menos uns com os outros e lo-
calisados a um lobo; ou então, e é o mais fre
quente, pequenos e disseminados. 
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No primeiro caso, a pneumotomia praticada 
largamente acha-se indicada com justa rasão. 
Trata-se d'um verdadeiro abcesso ou caverna, 
o tratamento deve ser o mesmo. No caso de 
haver muitos abcessos localisados a um lobo, 
a mesma intervenção suppomos ser ainda util. 

Quando a lesão é diffusa e com forte rasão 
quando ha generalisação, a intervenção cirúr
gica torna-se completamente inutil e o melhor 
que tem a fazer o cirurgião é a abstenção com
pleta. 

Desnecessário se torna frisar a importância 
que a punção tem n'estes casos, para estabe
lecer a sede exacta da affecção e a propria na-
turesa d'esta. 

I l l 

Technica operatória e tratamento consecutivo 

O cirurgião que se propõe praticar a pneu
motomia deve em primeiro logar, baseado nos 
signaes stethoscopicos e plessimetricos obtidos, 
tratar de determinar com exactidão a sede da 
producção mórbida que o leva a intervir. É esta 
uma condição importantíssima da realisação de 
tal pratica, sem a qual, como mais acima foi 
dito, resultará a necessidade de extensas solu
ções de continuidade porventura funestas em 
seu resultado. 

A punção exploradora desempenha aqui um 
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importante papel, porque, não só indica ao ope
rador, na quasi totalidade dos casos, a topogra-
phia exacta da lesão, mas a propria natureza 
d'esta que, quando liquida, um ulterior exame 
microscópico e bacteriológico profundará, se 
d'isso houver necessidade. 

Além d'isto, a punção tem a importante van
tagem de permittir reconhecer se sim ou não 
existem ádberencias entre os folhetos pleuraes 
ao nivel da lesão pulmonar, e para muitos au-
ctores esta questão domina, por assim dizer, a 
da intervenção cirúrgica. Se o pulmão se achar 
fixado á parede costal, a agulha exploradora per
manecerá immovel durante os movimentos res
piratórios; no caso contrario oscillará ao mini-
mo deslocamento pulmonar. 

Esta determinação é sem duvida importan
tíssima, porquanto a ausência de adherencias 
pleuraes, se não contra-indica d'um modo abso
luto a intervenção operatória, difficulta consi
deravelmente a respectiva technica. 

Em presença d'um dos dois seguintes casos 
se encontra por consequência o cirurgião: ou 
o pulmão se acha adhérente á pleura, caso 
mais favorável por permittir a immediata inci
são do parenchyma pulmonar, ou essas adhe
rencias não existem e o operador tratará en
tão de as provocar, quer por meio dos agentes 
cáusticos (Krimer), quer por repetidas puncções 
(Godlee). Modernamente os cirurgiões, para 
obter a coalescência dos folhetos pleuraes, teem 
preferido a estes agentes d'acçao lenta, a fixa-
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cão do pulmão á parede costal, pratico muito 
mais recommendavel posto que laborioso. 

Esta manobra mira a proteger a cavidade 
pleural do ar e dos productos sépticos contidos 
no pulmão. Se uma cavidade purulenta ou ou
tra qualquer, não obstante as precauções toma
das, lanço o seu conteúdo na pleura, é de ne
cessidade absoluta a pratica immediata do em
pyema, se guida de abundantes lavagens anti-
septicas. 

0 manual operatório da pneumotomia, diz 
True, não embaraçará nunca um cirurgião. 

Esta apreciação porece-nos eivada d'um 
optimismo exagerado. Ha evidentemente casos 
em que basta oo operador incisor os partes mol
les, a producçõo mórbida vindo, por assim di
zer, collocar-se por si propria sob a lamina do 
bisturi ; não acontece o mesmo, porém, para as 
lesões profundas ou situadas n'uma zona pe
rigosa, para attingir as quaes o cirurgião ne
cessitará de manobras delicadas e complexas 
de laboriosa execução. 

Descreveremos em primeiro logar a technica 
operatória isenta de complicações, insistindo 
em seguida sobre alguns pontos porticulores e 
alguns pormenores technicos. 

Reduzida á sua mais simples expressão, a 
pneumotomia consiste em incisar as partes mol
les até ás costellas, reseccar estas se d'isso ha 
necessidade, e d'ahi sobre um conductor, pene
trar atravez do pleura e do tecido pulmonar até 
á sede da producçõo mórbida. 
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A incisão das partes molles não necessita 
de longas insistências ; a secção será mais ou 
menos longa, será rectilínea como quer Ceren

ville, ou em U como aconselha Pengrueber, se

gundo as necessidades da intervenção e a pre

ferencia de cada operador. Uma vez chegado á 
costella, o cirurgião descollará o seu periosseo, 
n'uma extensão mais ou menos considerável, 
segundo a porção que d'ella quer extrahir. De

pois, segundo os casos, extrohirá um único 
fragmento ósseo ou mais, por meio da pinça de 
Liston, por exemplo. Verificada em seguida a 
adherencia pleural ou suturados os seus dois 
folhetos o operador, aberta a pleura, penetrará 
então no trama pulmonar. 

Tal é, a largos traços mas na sua essência, 
o manual operatório da pneumotomia. 

Vejamos agora um certo numero de ques

tões e indicações que na pratica se apresentam 
e que deverão por consequência ser aqui exa

minadas. 
Mencionemos em primeiro logar a resecção 

costal; ha necessidade ou não de a realisar?— 
É evidente que ella tem indicações especiaes. 
Limitada primitivamente á ablação de alguns 
centímetros com o ■único fim de facilitar a ma

nobra operatória e ulterior drainagem, foi mais 
tarde proposta (Buli) para apressar a cura das 
escavações pulmonares, mas realisada secun

dariamente. Hoje executase, no maior numero 
de casos, primitivamente e mais generalisada. 
Além das vantagens que do seu emprego re
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sulta debaixo do ponto de vista operatório e 
drainagem consecutiva, tem ainda, e principal
mente, por objecto mobilisar a parede thora-
çica correspondente á escavação mórbida e fa
cilitar a sua retracção. É em summa, como diz 
True, uma nova applicação da importante ope
ração de Letievant-Estlander. O seu emprego é 
tão util e racional como no tratamento do em
pyema. 

Os benefícios da resecção costal mostram-se 
principalmente nos casos de cavernas pulmona
res de grandes dimensões. Com effeito, como 
sabemos, estas cavernas curam-se pela produc-
ção de gommos carnosos que progressivamente 
as vão enchendo, ou pela formação d'uma mem
brana neogenica que as tapeta e as transforma 
em cavidades pseudo-kysticas. 

A rigidez das paredes cavitares, manten-
do-as fortemente afastadas, necessita um longo 
trabalho de reparação. A resecção facilitará 
pois evidentemente a sua retracção e diminuirá 
o volume da escavação. Largamente applicada, 
esta resecção poderá mesmo dar em resultado, 
o encostamento das paredes e a sua rápida 
adhesão. 

Claro é que ha casos especiaes, posto que 
raros, em que é desnecessária; por exemplo, 
um abcesso de pequenas dimensões, superfi
cial, fazendo mesmo saliência na parede thora-
cica. 

Um elemento que deve ser tomado em con
sideração n'esta questão da resecção costal, é a 
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idade do paciente. É sabido que, quanto mais 
novo é o individuo, mais flexível é a sua parede 
thoracica pelo facto da elasticidade das suas 
eostellas; nos idosos, pelo contrario, esta elas
ticidade acha-se reduzida ao minimo pelo facto 
da ossificação das cartilagens costaes. A re-
secção será, por consequência, tanto menos 
considerável quanto mais novo for o individuo. 

Para effectuar a abertura do pulmão pode 
uilisar-se o bisturi ou o thermo-cauterio ; este 
ultimo acha-se especialmente indicado quando 
o foco que pretendemos attingir se acha situa
do profundamente e ha probabilidades de abun
dantes hemorrhagias. 

Nos casos em que o cirurgião se acha em 
presença d'uma grande cavidade purulenta, a 
incisão deve ser feita, como recommenda True, 
não na parte mais declive mas na media, por 
isso que a obliteração consecutiva, effectuando-
se concentricamente, daria n'aquelle caso em 
resultado a obliteração do draino. 

Feita a incisão, é de necessidade a explora
ção da cavidade. 

A drainagem, que na grande maioria dos 
casos é necessário empregar, deve ser effectua-
da com tubos de consistência branda; os tubos 
rígidos, pelo facto dos movimentos respirató
rios, occasionam ordinariamente dores e he
morrhagias. 

Pelo que diz respeito ao tratamento consecu
tivo á pneumotomia, as lavagens antisepticas, 
apesar de um certo perigo, constituem a sua 
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parte essencial; devem ser feitas cuidadosa
mente sob uma fraca pressão de maneira a evi
tar a sua entrada nos bronchios. A escolha do 
liquido nada tem de particular e o cirurgião 
utilisar-se-ha d'aquelle que mais confiança lhe 
merecer; basta comtudo lembrar que o acido 
phenico, em virtude da sua poderosa acção to
xica, deve ser usado com prudência. 

Em que logar da caixa thoracica se deve 
praticar a operação? — Esta questão, apparente-
mente pueril, tem entretanto alguma importân
cia. É evidente que se deve operar ao nivel da 
sede da lesão; mas se esta pôde ser atacada 
por vários pontos différentes, ha por vezes uti
lidade de preferir um a outro, Supponhamos um 
abcesso situado no lobo medio d'um pulmão e 
podendo ser simultaneamente aberto pelas re
giões anterior, posterior e lateral. Que região 
se deve escolher? — A região lateral por varias 
razões. Em primeiro logar porque a este nivel 
as costellas são cobertas apenas pela pelle e as 
digitações de grande dentado, ao passo que 
adiante se encontra o grande peitoral e atraz o 
grande dorsal; a operação n'aquella região será 
por consequência mais rápida e menos san
grenta. Atraz pôde ser lesado o tronco da arté
ria intercostal, adiante o da mammaria interna, 
e a laqueação d'estes dois vasos nem sempre é 
fácil. 

Convém ainda assignalar certas zonas peri
gosas onde o cirurgião dificilmente levará o bis
turi: asregio'esretro-clavicular, einfra-escapular. 



SEGUNDA PARTE 

P N E U M E G T O M I A 

Emquanto a pneumotomia remonta, como 
diz True, ás primeiras idades da medicina 
scientifica, possuindo em seu activo um avul
tado numero de factos conhecidos a ottestar da 
sua importância, a resecção pulmonar, com 
dois dias de existência apenas, considerada por 
quasi todos como mero devaneio da cirurgia 
contemporânea, espreita ávida o momento de
cisivo de entrar na liça e batalhar canceirosa 
em prol da humanidade enferma. 

A importância physiologica dos órgãos res
piratórios, a sua situação profunda, tinham feito 
renunciar por muito tempo á ideia d'uma in
tervenção d'esta ordem. Os brilhantes resulta
dos obtidos dia a dia pela pratica da pneumo
tomia, determinaram numerosas tentativas no 
campo experimental, tentativas que vieram pro
var que a pneumectomia parcial e mesmo total 
é compatível com a existência em grande nu-

5 
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mero de animaes ; a sua applicação ao organis
mo humano é pois perfeitamente justificável e 
racional. 

Os primeiros trabalhos de laboratório sobre 
as consequências da resecção pulmonar são de

vidos a Gluck e Laborde e datam de 1881. 
Aquelle concluiu, após numerosas experiências, 
que a laqueação do pulmão, seguida da sua ex

tirpação, é muito, bem supportada por diversos 
animaes especialmente pelo coelho, sendo a sua 
cura extremamente rápida quando o tratamento 
consecutivo ê perfeitamente aseptico. 

O pedículo pulmonar laqueado, em vez. de se 
mortificar, continua a viver e a partilhar acti

vamente do. processo cicatricial. Isto o levou a 
numerosas praticas de amphitheatro, pelo que' 
pôde verificar que a pneumectomia é suscepti

ve! de ser adaptada ao homem. 
Marcus (de Jussy) communicou á Sociedade 

de Biologia no mesmo anno resultados análo

gos aos precedentes. . ■ • 
As experiências mais notáveis porém foram 

realisadas no anno immediato (1882) por Block, 
Schmidt e Biondi. 

O primeiro apresentou no congresso da So

ciedade Allemã de Cirurgia, vários animaes aos 
quaes tinha extrahido porções variáveis de pa

renchyma pulmonar; estes animaes apresenta

vam um bello aspecto e tinham resistido ás 
mais variadas mutilações pulmonares.; ,.. 

Biondi publicou em seguida uma revista so

bre a extirpação pulmonar, na qual apresentava 
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uma estatística pessoal importante sobre expe

riências análogas, praticadas principalmente 
em cães e coelhos. 

Eisaqui os seus resultados: 

Extirpação do pulmão direito... 23 vezes 12 successos 
1 »■ " »' esquerdo 34 J 18 > 
» dos dois vertices 3 i 3 » 
• iio lobo medio 1 » . 1 > 
» > inferior 1 > 1 » 

Vèse pois que, segundo esta estatística, a 
pneumectomia experimental, quando limitada a 
uma pequena extensão pulmonar, é d'uma in
nocencia quasi completa. 

Não pararam aqui os curiosos trabalhos de 
Biondi; dirigindo a sua attenção para a resec

ção pulmonar nos casos de tuberculose experi

mental, fez a seguinte experiência: 
Inoculou no parenchyma pulmonar de vinte 

animaes diversos —coelhos, cães e gatos —ma

teria tuberculosa extrahida d'uni individuo vi

ctimado por esta affecção. 
D'estes vinte animaes, nove morreram pouco 

depois, apresentando todos manifestos signaes 
de terem contraindo a tuberculose. Depois de 
ter deixado progredir esta doença por espaço 
de vinte dias nos sobreviventes, Biondi resol

veuse a reseccar a parte do pulmão affectado 
em dez d'elles, escapando sete e morrendo três 
apenas, apresentando aquelles um esplendido 
aspecto. 

Estes resultados são bastantes eloquentes' 
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para se poder concluir que a pneumectomia é 
uma operação compatível couva existência, au-
ctorisando por consequência certas esperanças 
therapeuticas. 

Pelo que respeita á clinica, esta operação 
tem sido realisada em indivíduos affectados de 
tuberculose pulmonar ou de neoplasias mali
gnas do mesmo órgão. Os resultados obtidos 
n'aquelles casos não. tinham até maio de 1891 
maravilhado os cirurgiões, e as tentativas reali-
sadas até então foram seguidas de effeitos de
sastrosos ; veja-se os casos de Kronlein, Block 
e Ruggi. 

A observação do eminente professor da Fa
culdade de Medicina de Paris, Tuffier, sobre um 
caso de tuberculose pulmonar d'um vértice, tra
tado pela pneumectomia e seguido de magnifi
ées resultados, observação publicada em maio 
de 1891, veio alarmar os arraiaes da cirurgia 
contemporânea. Tratava-se d'um rapaz de 19 
annos, com o vértice do pulmão direito affecta-
do de tuberculose. A analyse da expectoração 
confirmava este diagnostico, denunciando a exis
tência de numerosos bacillos específicos. Tuffier 
propoz e foi acceite a intervenção cirúrgica. A 
Semaine Médicale, de 16 de maio de 91, pu
blicando a lição clinica de Tuffier, referente a 
esta operação, dispensa-nos de o fazermos ago
ra aqui; basta dizer que ella correu magnifica
mente, durando apenas 25 minutos. 

A convalescença foi rápida e decorreu sem 
a menor complicação. 
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A 29 de junho de 1892, segundo a commu-
nicação de Tuffler, o seu estado geral era ma
gnifico, tendo augmentado em pezo um numero 
considerável de kilos. 

.As conclusões a tirar do conhecimento d'es
té facto são cathegoricas. A pneumectomia é 
uma operação perfeitamente realisavel no ho
mem e susceptível d'um certo futuro. As suas 
indicações nos casos de tuberculose são muito 
limitadas, bem o sabemos. Sob a sua alçada, 
estão apenas os casos em que esta doença se 
acha perfeita e indiscutivelmente localisada, re
sistindo, como ordinariamente acontece, aos 
meios hygienicos e aos agentes pharmacologi-
cos.. 

Mas não apparecem porventura estes casos 
na pratica,? — É evidente que sim. 

Os desastres observados nos casos de Kron-
lein, Ruggi 'e Block não podem pezar na ba
lança que julga esta questão. Todas as gran
des acquisições da cirurgia teem por base um 
grupo mais ou menos considerável de insuc-
cessos. A pratica da ovariotomia considerada 
como um assassínio em 1843, é hoje uma das 
mais brilhantes e úteis operações da cirurgia 
contemporânea. 

Tam convencidos estamos da utilidade da 
pneumectomia nos casos supra mencionados, 
que uma mortalidade de 90 por cento em nada 
modificaria a nossa opinião; ficariam ainda 10 
doentes arrancados a uma morte fatal. 

O futuro confirmará este nosso modo de vêr 
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e, quem sabe, proclamará a resecção pulmonar 
como unico tratamento curativo da tuberculose 
pulmonar. 

Quanto ao manual operatório, acha-se muito 
bem descripto por Tuffier na sua já citada lição 
clinica de maio de 91, e abster-nos-hemos por 
conseguinte de o relatar. 

Pelo que respeita aos tumores malignos pri
mitivos ou secundários do pulmão, a sciencia 
registra um certo numero de casos d'esta natu
reza, tratados pela pneumectomia e seguidos de 
bom êxito. Assignalaremos como mais notável 
o caso de Kronlein que extirpou um retalho de 
parenchyma pulmonar degenerado consecutiva
mente a um sarcoma recidivado da parede tho-
racica. 

Convém ao cirurgião não se aventurar em 
uma extirpação extensa e profunda. D'um lado, 
o volume considerável ou a multiplicidade dos 
productores mórbidos implicam uma rápida ge-
neralisação; de outro, as desordens occasiona-
das pela pesquiza e ablação completa de todos 
os tecidos degenerados, podem comprometter a 
vida de paciente. Excluídos os casos de tumores 
múltiplos ou volumosos, a resecção pulmonar 
acha-se nitidamente indicada. 



PROPOSIÇÕES 

Anatomia — O lóbulo anterior da hypophyse 
é um derivado da pharinge primitiva. " 

Physiologia— A fadiga muscular consiste es
sencialmente n'uma auto-curarisaçâo. 

Materia medica—Preferimos o 'brometo de 
ethylo como anesthesico nas operações de pe
quena cirurgia. 

Pathologia externa—Entre os corpos estra
nhos intra-pulmonares, os que melhor se pres
tam á intervenção cirúrgica, são os que 'perfu
raram a parede thoracica. 

Medicina operatória — Na pratica da pneumo-
tomia a reseccão costal é util em todos os ca
sos e indispensável quando as lesões são pro
fundas ou extensas. 

Partos — Reprovamos a raspagem uterina 
como tratamento preventivo da infecção puer
peral. 

Pathologia interna —A theoria de Gombault é 
a que melhor explica a pathogenia das ectasias 
bronchicas. 

Anatomia pathologica— Deve admittir-se a exis
tência de endocardites chronicas de natureza 
tuberculosa. 

Hygiene —Na hygiene respiratória, o canto 
constitue um excellente meio prophylactico con
tra a tuberculose pulmonar. 

Pathologia geral —O sangue tem proprieda
des bactericidas. 

Visto, Imprima-se. 
O director interino, 

R- Jorge. Dr. A. Souto. 
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