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CONSIDERAÇÕES ANATÓMICAS

0 conhecimento da anatomia., tanto descriptiva
como topographs, dos órgãos qne são a sede da lesão que nos occupa, é vantajoso tanto para melhor conhecermos o mechanismo da producção da lesão, como
para escolhermos o meio therapeutico mais apropriado
d'entre os muitos de que a cirurgia moderna dispõe.
O único órgão de que necessitamos (para o nosso
caso) conhecer a anatomia e as relações é a
Vagina
A vagina, canal situado adiante do recto e atraz
da bexiga e da uretra segue, approximadamenle, a direcção do eixo da pequena bacia e tem um comprimer
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to de O'VlO a Om,lá (pouco mais on menos) contado
desde o orifício vulvar alé ao col lo uterino.
A diferença de comprimento entre as duas paredes é, nas virgens, de Ora,03 a favor da posterior, augmentait do com as relações sexuaes.
As paredes da vagina são compostas de 3 camadas:—a interna, mucosa, coberta de epithelio pavimentoso estraclificado; a media, fibro-claslica, possuindo fibras musculares lisas dispostas em camada superficial
(fibras longiludinaes) e profunda (fibras circulares e
obliquas) ; a externa, cellular.
Das suas duas extremidades, a vulvar é limitada
pelas carunculas myrtbiformes, e é a parte mais apertada e menos dilalavel da vagina. A extremidade superior
ou uterini prolonga-se um pouco acima do collo do utero formando dous fundos de sacco dos quaes o posterior, mais profundo, pode 1er 0ra,005 a Om,010. Estes
fundos de sacco são forrados pelo epithelio vaginal.
A face interna da vagina é coberta, como disse, de
epithelio e possue papilas mais numerosas na parte inferior do que na superior.
A mucosa não tem glândulas. O epithelio que forra a cavidade vaginal possue em alto gr.io a propriedade de se reproduzir, sendo depois do da bocca o que
mais rápida e facilmente se reproduz. Parece que a
origem dos dous é a mesma.
A face externa é unida anteriormente á uretra e
á bexiga (por tecido cellular) formando o septo uretro-
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vesicovaginal. Este teci Jo cellular, que une as paredes
da vagina e da bexiga, varia em quantidade e qualida
de nos diffei entes pontos do septo.
Ao nivel do baixo fundo da bexiga (sede habitual
das fistulas) é pouco espesso e muito denso, augmen
t a i t em quantidade e tornandose mais laxo á medi
da que nos appreximamos da extremidade superior do
septo.
A espessura do septo é de 0™,015 ao nivel do collo
vesical, sendo de Om,01 desde alli até ao collo uterino.
Na parte posterior, a face externa forma, unindo
se ao recto, o septo rectovaginal que para nós não tem
importância.
■ Relações do peritoneo com a bexiga
e a vagina
O peritoneo, cobrindo o fundo do utero, desce an
teriormente até ao ponto onde começa o collo, reflect in
dose depois sobre a parede posterior da bexiga para
formar o fundo de sacco vesicouterino ; posteriormen
te desce muito mais abaixo antes de se reflectir, che
gando até ,i parte superior da parede posterior da va
gina, á qual se encosta para se reflectir sobre a face an
terior do recto formando o fundo de sacco rectoute
rino.
Do que fica exposto com relação ao peritoneo con
cluese que, normalmente, não ha facilidade em o
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ferir quando tivermos de praticar o avivamento em
qualquer ponto da parede anterior da vagina, ainda
que empreguemos a cystoplaslia por escorregamento,
de Jobert; porém, quando ha uma fistula vesico-vaginal,
as relações do peritoneo com a mucosa vaginal podem
ser de tal modo alteradas, que mesmo com operações
mais simples do que a de Jobert, podemos interessal'o.
Era, com certeza, de uma grande utilidade o podermos saber previamente se havia alterações nas relações do peritoneo com a vagina ; comtudo, mesmo assim, o maior numero de péritonites consecutivas ao
avivamento são antes péritonites por propagação, ou
devidas a outras circumstancias, como a que é despertada peio simples exame com o especulo.
Um outro ponto, não de menos importância para a
therapeutica das fistulas vesico-vaginaes, é a disposição dos vasos.
A vagina recebe: a artéria vaginal que nasce directamente da hypogastrica ; ramos da uterina, da vesical
inferior e da vergonhosa interna.
Ha plexos \enósos que percorrem os bordos lateraes da vagina e onde se vão lançar as veias.
A artéria vaginal nasce da hypogastrica, dirige-se
para baixo, ganha os bordos lateraesda vagina e ramifica-se por todo o seu contorno. A artéria uterina também se encontra em relação com as partes lateraes da
vagina, assim como a vesical inferior.
Esta disposição nem sempre apparece, e ás vezes,
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ainda que raríssimas, taes anomalias se dão na distribuição das artérias mais importantes d'esta região, que ellas foram feridas durante o avivamento dando logar a
hemorrhagias mortaes.
Devemos sempre respeitar as partes lateraes da
vagina, assim como não penetrar muito profundamente
nos fundos de sacco vesico-uterinos.

PATHOGENIA

Fistulas vesico-vaginae.s são: comrmmicações permanentes estabelecidas directamente entre a bexiga e a
vagina.
Podem existir em pontos variados do septo vesicovaginal, porem existem quasi sempre a alguma distancia do collo vesical ou do uterino.
A parte da bexiga perfurada é quasi sempre o baixo fundo, sendo esta preferencia explicada pelas relações anatómicas que existem entre esta parte da bexiga e a correspondente da vagina.
As causas capazes de dar origem a fistulas vesicovaginaes são variadíssimas o podemos dividil-as em meclianicas e pathologicas.
As mechanicas são as mais frequentes, e, d'estas,
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um parto com apresentação cephalica e de trabalho demorado é tantas vezes a que produz a fistula, que sem
grande erro poderíamos dizer que 90 % d as fistulas
observadas dependem d'ella.
Outras causas traumáticas podem produzir a perfuração do septo vesico-vaginai, mas a reunião dá-se
em geral, e não teremos mais do que uma incisão á
qual faltou o caracter de permanência que caractérisa
as fistulas.
Nas observações que pude ver citadas por diversos auctores, apenas duas fistulas foram devidas a uma
causa traumatica distincta do parlo.
Dissemos que um parto demorado e de apresentação cephalica é a causa mais commum e até quasi exclusiva da producção de fistulas vesico-vaginaes; as outras apresentações diflicilmente darão logar a semelhante enfermidade, porque a parte que se encontra na vagina e que comprime o septo vesico-vaginai contra o
pubis, não apresenta os caracteres de consistência e irreduclibilidade característicos da cabeça do feto e que
são a principal causa da asphyxia dos tecidos.
Nos casos em que outras apresentações, além da
cephalica, produzem a ruptura do septo vesico-vaginai,
devemos incriminar antes as manobras obsleclricas do
que a compressão exercida pelo feto, ainda que Jobert
faz. mesmo n'estes casos, intervir a cabeça do feto como agente produclor do accidente.
Este modo de ver de Jobert veio-me explicar a pro-
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ducção de uma fistula vesico-vaginal n'uma doente a
que se refere a minha 2.a observação, na qual tinha
havido a apresentação pélvica e trabalho durante 3 dias,
não intrevindo o parteira de modo a poder produzir semelhante accidente por qualquer manobra mal executada. N'esta doente ainda havia outra particularidade:
no 1." parto e apresentação fora cephalica, o trabalho
durara 3 dias, e não houvera accidente algum durante
o puerpereo.
As causas da producção de fistulas devidas á demora do trabalho são múltiplas, e podem resumir-se
em 3 grupos: 1.° as que actuam por falta da proporção
entre o corpo que tem de sair e a cavidade que elle
tem de atravessar; 2.° inércia uterina; 3.° manobras
mal executadas e tendentes á extracção do feto ou das
secundinas.
A falta de proporção, a que acima me refiro, pode
ser devida a varias causas; e uma delias, que maior
numero de vezes actua, é uma posição viciosa. Pode
além d'isso haver uma bacia normal e um feto muito
desenvolvido, ou um feto normal e bacia apertada ou
deformada.
A fistula succède a uma perfuração que, por qualquer causa ou por muitas ao mesmo tempo, não pôde
reunir pelos simples esforços da natureza.
A perfuração é devida á queda de uma eschara
produzida pela asphyxia que a compressão demorada
e intensa determinou sobre os tecidos molles.
3
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Muitos auctores e entre elles Tillaux não explicam o facto de as perfurações da bexiga só se darem
na parede posterior d'esté órgão, apezar de serem comprimidas tanto a parede anterior como a posterior. Effectivamente, se a compressão se desse em ambas as
paredes da bexiga, não haveria explicação satisfactoria
para a perfuração se dár só na parede posterior, a não
ser que se admitisse que ella participasse, nos últimos
tempos da prenhez, das alterações que se dão na parede
vaginal próxima e que a tornassem menos apta para
resistir á pressão das partes fetaes; ou que, em virtude
de haver entre a parede anterior e o pubis maior quantidade de tecido cellular, a pressão d'esta parede fosse
ahi amortecida, ao mesmo tempo que entre ella e o corpo que comprime fica a parede posterior.
As cousas não se passam assim: as duas paredes
da bexiga não são comprimidas pelo feto, só a parede
posterior, em virtude das suas relações anatómicas
com a parede anterior da vagina, soffre a compressão
sobre uma prega que se asphyxia e morre. A parede
anterior foge á compressão porque as suas ligações com
os órgãos visinhos são mais laxas e lhe permittem uma
certa mobilidade.
Gomo disse, as causas capazes de produzirem uma
perfuração do septo vesico-vaginal e que depois se pode tornar uma fistula são variadíssimas. D'entre el las
disse que um parto demorado e de apresentação cephalica era a mais frequente, mas, como outras causas
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podem produzir o mesmo resultado, e é muitas vezes
da natureza da causa que deriva o meio therapeutico a
empregar, acho conveniente enumeraras todas.
As causas podem ser traumáticas ou pathologicas,
havendo um certo numero d'ellas que actuam ao mesmo tempo d'ambos estes modos.
Tanto umas como outras podem existir na bexiga
ou na vagina e effectuar a perfuração de dentro para fora ou de fora para dentro.
As causas traumáticas existentes na bexiga reduzem-se sempre a corpos extranhos (cálculos, agulhas,
alfinetes...), causas que só actuam traumaticamente
quando perfuram o septo sem produzir n'elle um trabalho de ulceração.
Os cálculos podem, accumulados na bexiga, rasgar o septo que, n'um parto um pouco demorado, é esmagado contra as asperezas dos mesmos pela cabeça do
feto.
* As causas verdadeiramente pathologicas e cuja
acção pode principiar na bexiga são: tumores ulcerados
d'esté órgão; abcessos, seja qual fòr a sua natureza,
que existam na parede posterior da bexiga e que tenham intensidade bastante para destruir o septo.
Causas pathologicas existentes na vagina.—Os tumores ulcerados, as lesões inflammatorias, quer simples
quer especificas, as lesões gangrenosas que seguem o
estado puerperal, podem dar-se na parede anterior da
vagina e produzir assim a sua perfuração.
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Causas traumáticas actuando pela vagina- — Ha
causas traumáticas, involuntárias ou voluntárias e n'este ultimo caso com o fim criminal ou therapeutico, que
podem produzir o mesmo effeito, mas n'estes casos a
perfuração é ordinariamente innocente.
Um pessario existente na vagina pode actuar como
agente compressor e como agente irritante, principalmente quando o seu estado não lhe permitie ser tolerado pelos tecidos visinhos; é d'esté ultimo modo que
ordinariamente dá origem a perfurações do septo vesico-vaginal.
Todas estas causas traumáticas que tenho exposto
e que, actuando da vagina para a bexiga, podem produzir a perfuração do septo, se podem dividir em 2
grupos :
1.° Causas que produzem a perfuração logo depois
do accidente;
2.° Causas que produzem a perfuração só depois
do tempo preciso para se eliminar a parte mortificada
pelo traumatismo.
No parto demorado ha sempre lesões por compressão a não ser nos casos, infelizmente frequentes, em
que a perfuração é produzida por manobras executadas
durante o parto, quer com ferros quer com a mão desarmada, tendentes a terminal-o, ou a extrahir as secundinas.
Estas manobras são tanto mais perigosas, quanto
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se dão n'um órgão collocado em condições de pequena
resistência.
As causas que operam a transformação da solu
ção de continuidade em fistula podem dividirse em lo
caes e geraes, actuando todas do mesmo modo ; isto é,
fazendo com que os botões carnosos que ficam nos
bordos da abertura não possam justapôrse e conser
var se n'essa posição, ou não tenham vitalidade bas
tante para poderem reunirse.
As causas geraes são as que actuam d'esté ultimo
modo.
Nas perfurações devidas ao parto o estado geral
só actua quando é anormal por complicações (febre
puerperal), e, n'este caso, pode não só transformarse
a perfuração em fistula, como produzirse a perfuração,
caso não exista.
Quando o sobre-pario corre regularmente favorece
de um modo notável a cura de taes soluções de conti
nuidade; todos os auctores estão de acordo em que a
lithotomia vaginal é de uma innocuidade extrema pouco
tempo antes do parto, ao passo que, algum tempo de
pois da expulsão do feto, tal operação não se deve fa
zer sob pena de se produzir uma communicação perma
nente constituindo a fistula vesicovaginal.
A fraqueza da recemparida ou qualquer causa
das muitas que prejudicam a cicatrisação das feridas
em outras partes do corpo, exercem no septo vesico
vaginal a mesma acção nociva.
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Causas locaes
As causas locaes que fazem com que a perfuração
do septo vesico-vaginal se transforme em fistula são
muitas, e, se algumas d'ellas tem uma acção muito
contestável e contestada, outras ha cuja acção é innegavel.
Como já disse cada uma de persi não é capaz de
produzir semelhante resultado, mas concorre para elle
ajudando outras que actuam no mesmo sentido.
Nós sabemos que a natureza aproveita, para curar as perfurações do septo vesico-vaginal, a retractilidade dos tecidos e a propriedade que teem os botões
carnosos de se unirem quando justapostos por algum
tempo; por isso, todas as causas que perjudicarem
estes dous phenomenos naturaes, perjudicam também
a obliteração da perfuração do septo e concorrem assim
para a producção das fistulas.
Estas causas são as seguintes:
i> Dimensões da abertura —2. a Tensão dos labi 0S — 3.» Hemja <Ja mucosa vaginal —4. a Vitalidade
dos bordos — 5 . a Espessura dos bordos —6." Mobilidade dos bordos - 7.a Sede da fistula — 8.a Corrimento
da urina —9.» Forma da abertura.
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l. a —-Dimensões da abertura. Todos os auctores estão d'accordo concedendo a este factor uma
acção preponderante na formação das fistulas. Se a
abertura é muito grande, a retracção cicatricial que se
dá em volta não pode pôr em contacto os bordos granulados da fistula, e estes, em virtude da grande tendência reprodnctora dos epitlielios vesical e vaginal, tornam-se, em pouco, incapazes de se reunir, ainda que
o contacto venha mais tarde a dár-se em virtude de uma
retracção maior.
Quando a abertura é de dimensões medias pode
dar-se a obliteração, sendo esta quasi certa logo que
a perfuração seja pouco extensa.
Os auctores não fixaram ainda qual o maximum
de diâmetro que pode ter uma perfuração do septo vesicovaginal para que a obliteração espontânea se possa dar, e creio mesmo que tal medida se não pode fixar senão com muito pouca approximação, variando o
poder retractil dos tecidos com os diversos indivíduos,
assim como o poder végétante do epithelio.
2.a — Tensão dos lábios. E' certo que a maior
ou menor tensão dos lábios da solução de continuidade ha de influir na sua cicatrisação, visto que prejudica
um factor (justaposição dos bordos granulados) dos
que nós assignalamos como pertencentes á natureza.
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3. a —Hernia da mucosa vaginal. Actua de
um modo diverso do que a tensão dos lábios da abertura produzindo comtudo os mesmos effeitos. Separa
os bordos granulados que se deveriam justapor para
que a cicatrisação se desse.
4.»_Vitalidade dos bordos. N'este aso, como
em qualquer outro em que tenha de haver união por
segunda intenção, a vitalidade das parles que devem
reunir-se tem grande influencia, pois que é d'ella que
deriva a dos botões carnosos, únicos agentes da reunião.
5.«—Espessura dos bordos. Não é só para
a producção de uma fistula vesico-vaginal que a pouca
espessura dos bordos da perfuração tem influencia accentuada; nas fistulas, depois de formadas, quando tratamos de as obliterar por qualquer dos meios ao nosso
alcance, encontramos sempre a pouca espessura dos
bordos como uma complicação séria. No 1.° caso é porque quanto menor fôr a espessura dos bordos menor é
a sua vitalidade e menos perfeita pôde ser a sua coaptação.
No 2.° é porque os meios lherapeuticos de que
dispomos, no tratamento das fistulas vesico-vaginaes,
são perjudicados por semelhante disposição. Adiante
fallarei mais detidamente sobre este ponto.
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fí.n —Mobilidade dos bordos. Esta causa foi
criminada por uns e defendida por outros, parecendo-rae que erraram os que a defenderam, porque não
deram a esta palavra o valor que lhe deviam dar.
Se nós suppozermos que os bordos fleam immoveis depois de ter havido a sua retracção., granulação
e justaposição, é indubitável que tal immnbilidade favorece a obliteração e que a mobilidade a prejudica.
Se nós, porém, suppozermos que os bordos estão
immoveis em virtude de adherencias com os tecidos visinhos e que esta immobilidade os não deixa justapor, então é evidente que a immobilidade prejudica a
cicatrisação e a obliteração, E' n'este sentido, julgo eu,
que alguns auctores tomim a expressão mobilidade dos
bordos.
7.a —Sede da abertura. Sob o ponto de vista
que nos occupa a sede da abertura apresenta pouca ou
nenhuma importância, a não ser nos casos em que algum dos pontos onde os ureteres vêm abrir-se na bexiga seja comprehendido na perfuração; em taes casos
a obliteração (felizmente) não se dá.
Não quero dizer com isto que a sede não tenha
influencia sobre a obliteração espontânea das aberturas
que fazem communicar a vagina e o utero com o apparelho urinário, e tanto a tem, que de todas estas
communicações anormaes as que menos se obliteram espontaneamente são as vesico-vaginaes, ao passo que as
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vesico-uterinas e uretfro-vaginaes curam com mais facilidade. Talvez que d'esté modo se explique a cifra
elevada das fistulas vesico-vaginaes com relação ás vesico-uterinas e uret^ro-vaginaes.
Nas aberturas vesico-vaginaes francas a questão de
sede é secundaria quando a encaramos sob o ponto de
vista da sua acção sobre a obliteração espontânea ; porém, depois de constituida a fistula, tem uma importância e uma importância capital para a therapeutica,
como para o prognostico.
8. a —Corrimento da urina. Criminada por
uns e defendida por outros a urina não tem, sendo normal, os caracteres irritantes e deletérios que lhe foram
attribuidos. Os auclores antigos suppunham a urina um
* dos líquidos mais deletérios da economia, estorvando a
obliteração das aberturas por onde passava ; por isso
concluíam que a única causa da producção de fistulas
vesico-vaginaes era o escoamento da urina atravez a
abertura accidental.
Hoje está demonstrado, tanto clinica como experimentalmente, que a urina normal não exerce influencia accentuada sobre a cicatrisação das feridas com as
quaes está em contacto. Verneuil foi um dos primeiros
a demonstrar que a passagem da urina produzia antes
uma demora, na reunião secundaria das aberturas cujos bordos banhava, do que um obstáculo.
Depois de Verneuil, diversos auctores (G. Simon,
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de Roubaix) demonstraram que: a urina normal não
destruía os tecidos nem obstava'á reunião das partes
que banhava.
Houve até quem supposesse que o único obstáculo que a urina oppunha á reunião'dos bordos da abertura, era interpor-se entre elles como um corpo extranho obstando assim á sua justaposição; esta opinião,
apresentada por Simon e de Roubaix, poderia sustentasse para as aberturas de grandes dimensões, mas
para as pequenas, nas quaes em pouco tempo, em virtude da retracção cicatricial, se dá a obliteração, de
modo algum se pode sustentar semelhante acção da
urina.
O que hoje parece assente, segundo a opinião de
Amabile, é que a urina favorece a formação das fistulas vesico-vaginaes, não segundo o mechanismo porque
os antigos julgavam, obstando á cicatrisação das feri-*
das, mas por um mechanismo opposto.
Na obliteração das aberturas do septo vesicovaginal ha duas forças contrarias—retracção cicatricial
e proliferação do epithelio que tem de cobrir as partes granuladas.
D'estas duas forças a primeira favorece e a segunda impede a obliteração da abertura ; ora a urina, favorecendo (Amabile) o desenvolvimento do epithelio
nas paredes da abertura, vae evidentemente concorrer
para a formação das fistulas vesico-vaginaes.
Até aqui temos supposlo que a urina é normal,
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mas nem sempre assim acontece, e, se no caso que nos
occupa a urina é quasi normal, o mesmo não succède
em indivíduos tendo fistulas antigas e que lenham de
ser operadas por qualquer dos methodos hoje em uso.
Sabemos quão frequentes são os padecimentos de
todo o apparelho urinário em indivíduos portadores de
fistulas tendo uma certa extensão e duração, e além
d'isso n'uma séde determinada.
À urin;i é, algumas vezes, alterada de modo que
destróe e gangrena os tecidos com os quaes é posta em
contacto.
9. a —Forma da abertura. Tem bastante influencia esta causa. As perfurações podem apresentar
différentes formas desde a simples incisão até ao contorno mais complexo, e ter mesmo um trajecto mais
ou menos longo. A direcção longitudinal ou transversal da abertura não tem menos importância.
Escusado é entrarmos aqui na explanação mais
minuciosa das razões porque estas nove cansas que
acabo de apontar actuam sobre a persistência da communicação entre a vagina e a bexiga, porque attendendo aos dous factores (retracção e vegetação dos botões
carnosos dos bordos da abertura), facilmente se deduzira a sua influencia.

TRATAMENTO

Hm frente.de uma fistula vesico-vaginal o que devemos fazer? Devemos abandonar a mulher, deixando-a
assim entregue a uma enfermidade tão repugnante, como se fazia noutros tempos? Não. Devemos sempre
intervir; porque, quando não curemos melhoramos, e,
n'unia enfermidade d'esta ordem, o poder a doente reter as urinas por algum tempo é, com certeza, um resultado muito favorável.
Não devemos lambem cahir no extremo opposlo
operando ás vezes tão precipitadamente que não tenhamos tempo de avaliar as razões que nos possam fazer
empregar este ou aquelle methodo.
Que meios operatórios devemos empregar contra
taes enfermidades? Só em face dos casos, a meu vêr,
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nos [jodemos decidir por qualquer dos methodos operatórios de que podemos lançar mão.
Os methodos operatórios, empregados até hoje no
tratamento das fistulas vesico-vaginaes, podem dividirse em : Directos e Indirectos. Os directos comprehendem: i.° a cauterisação; 2.° a obliteração por reunião secundaria; 3.° a sutura sangrenta; 4.° a elytroplastia.
Os indirectos comprehendem : a obliteração da vagina e a da vulva.
Cauterisação
Foi o primeiro methodo que deu algum resultado
no tratamento das fistulas vesico-vaginaes apesar de
não ser o primeiro que se apresentou com tal fim.
Divide-se em muitos processos dos quaes os principaes são os seguintes: 1.° cauterisação da mucosa
vaginal; 2." cauterisação da mucosa vesical; 3.° cauterisação do rebordo fistular.
O fim da cauterisação é transformar a fistula
n'uma solução de continuidade análoga á que existe
depois do accidente, e, contando com os esforços da
natureza e mesmo ajudando-a, fazer com que essa
abertura desappareça. Sabemos que n'uma fistula vesico-vaginal ha uma abertura no septo, essa abertura
tem forma e volume variáveis, e o seu rebordo apresenta-se coberto de epithelio. Emquanto esse epithelio
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existir é escusado tentar qualquer meio curativo, porque a anatomia pathologica ensina-nos que: partes do
organismo cobertas de epithelio são incapazes de se
reunir.
Este methodo, como dissemos, divide-se em 3
processos principaes, divisão que se funda na parte da
fistula sobre que se faz actuar o cáustico.
A cauterisação da mucosa vesical é perigosa, difficil, e não nos dá mais vantagens do que a cauterisação da superfície vaginal. E' perigosa porque a cystite
é inevitável; cystite a que não podemos graduar a intensidade nem a extensão.
E' difficil porque não podemos actuar sobre uma
extensão tão bem limitada como actuando sobre a parede vaginal. .
A cauterisação, apenas, do rebordo fistuloso pouco nos pôde dar, pois que a granulação se dá n'uma
extensão muito pequena e a retracção que d'ahi resulta deve ser diminuta. Além d'isso, em casos de insuccesso (o que se dá logo que a fistula não seja muito pequena), tornamos a abertura de maiores dimensões, o
que não succède com nenhum outro processo.
Resta-nos a cauterisação da mucosa vaginal, n'uma
extensão variável, em volta do orifício fistuloso. Este
processo, único que se deve empregar quando a cauterisação estiver indicada, é executado de diversos modos e çom différentes cáusticos, mas tendo sempre em
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vista dous fins: a maior vitalidade dos botões carnosos
e a maior retractilidade da cicatriz.
E' por isso que alguns andores aconselham a cauterisação concêntrica por zonas successivas principiando pela peripheria, outros aconselham a cauterisação
radiada, outros a cauterisação perifistular simples e outros combinam a cauterisação vaginal com a vesical de
muitos modos chegando até a alternal'as. Os que aconselham que se faça conjunctamente a cauterisação da
mucosa vaginal e da vesical fundatn-se em que estas
duas partes do sep'.o se relrahem independentemente
uma da outra e por isso contribuem ambas para o mesmo fim. Aconselham também que, quando em virtude
de muitas cauterisações successivas a parede vaginal
tiver perdido a propriedade de se retrahir, se proceda
á cauterisação da parede vesical que conserva ainda
toda a força relractil.
Parece-me, porém, que esta independência na retractilidade das duas paredes (vesical e vaginal) senão
di tão bem definida como os auctores a apontam, e,
mesmo que se desse, talvez tivéssemos de abandonar
a cauterisação da mucosa vesical em virtude das consequências graves que d'ahi podem resultar.
Com relação ao cáustico a empregar podemos dizer que qualquer cáustico serve; porém, devemos sempre perferir aquelle a que possamos até certo ponto
limitar a acção, e que ao mesmo tempo dê uma cica-
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triz mais retractil e uma superficie végétante mais
activa.
Podemos dividir os cáusticos, até aqui empregados, em-Phisicos e Chimicos.
Os Phisicos são : o thermo-cauterio e o electrocauterio.
Os chimicos podem dividir-se em 3 grupos—ácidos, alcalis e saes.
Têm sido alternadamente empregados uns e outros,
e, o que é mais singular ainda, na mesma fistula teniae empregado cáusticos diversos em différentes tempos da operação.
Não quero entrar aqui na apreciação dos différentes agentes empregados na cauterisação porque essa
apreciação foi já feita por diversos auctores; apenas
me limitarei a enumerar os que têm merecido a preferencia.
Dos phisicos, o thermo-cauterio tem sido o mais
empregado, talvez por ser mais commum do que o electro-cauterio, porque de contrario daria a preferencia
a este ultimo ao qual podemos modificar indefinidamente a forma, limitar a acção, e não nos expomos a
queimar com elle-as partes visinhas na occasião da entrada e sahida do cáustico, evitando ao mesmo tempo
a irradiação.
Dos ácidos tem sido quasi exclusivamente emprega lo o sulfúrico, do qual a acção potente e rápida se
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assemelha muito á dos cáusticos pliysicos. Tem-se dito
que é um mau cáustico (assim como todos os cáusticos
líquidos) por causa da sua diffusibilidade, indo queimar
partes que se deviam poupar, porém esta diffusibilidade é pequena para o acido sulfúrico.
Os alcalis mais empregados são: o ammoniaco
cáustico e a potassa cáustica.
O seu emprego tem sido feito de um modo muito
restriclo.
Os sacs : nitrato de prata e nitrato acido de mercúrio têm sido os preferidos, apesar de o nitrato de prata ser muito mais empregado do que o nitrato acido
de mercúrio. O nitrato de prata é mesmo o cáustico
mais empregado, e esta preferencia é justificada por
ser um cáustico muito enérgico, por ser applicavel por
todos e não indo, em geral, exercer a sua acção alem
do ponto onde é applicado. Além d'isso é um caus'ico que deixa depois de si botões carnosos de grande
vitalidade e a cicatriz que d'ahi provem é bastante retractil.
Posto isto, o que devemos pensar da cauterisacão?
De todas as estatísticas que vi de fistulas vesicovaginaes curadas pela cauterisação conclui que, em geral, é preciso muito tempo para que uma fistula de
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certas dimensões se oblitere, e por isso este methodo
é aborrecido para o medico e para a doente.
Além d'isso, como estas operações são quasi sempre feitas em hospitaes onde as condições hygienicas
deixam muito a desejar, as doentes enfraquecem depois de um certo tempo de estada no hospital, indo
este enfraquecimento geral reflectir-se nos botões carnosos tornando-os menos vigorosos e dando á cicatriz
um menor poder retractil.
E' certo, porém, que a cauterisação é um methodo praticável por todos os cirurgiões, mas não é menos certo que o methodo sangrento também o pode ser
com um certo habito de operar (ainda qne não seja em
casos d'esta ordem) e com paciência.
Reunião immediata secundaria
Depois de ter dito alguma cousa da reunião secundaria por cauterisação seguia-se foliar da reunião
immediata ou methodo sangrento, porém, antes d'esse,
ha um que estabelece uma transição entre os dous —
é o methodo de reunião immediata secundaria.
Este methodo proposto e executado por Lallemand
serve, como disse, de transição entre a cauterisação
simples e a reunião sangrenta.
Aqui, apenas aproveitamos do primeiro methodo o
modo de avivar as superficies que temos de reunir, e
do segundo o modo de unir as superficies avivadas.
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Este rnethodo é muito niais expedito do que o
da caulerisação simples porque, com uma só cauterisação seguida da justaposição e manutenção em contacto dos bordos granulados da fistula, se effectua, o
mais das vezes, a obliteração da abertura anormal.
Lallemand empregava um instrumento muito complicado (Sonde-erigne) afim de conservar o contacto intimo das partes que tinha de reunir ; este instrumento
foi mais ou menos modificado por outros auctores que
seguiram Lallemand n'este movimento enthusiastico
que sempre acompanha a innovação de um methodo,
mas as modificações de pouca importância foram, e a
(Sonde-erigne) de Lallemand ficou sendo o mais usado.
Apesar das vantagens que Lallemand vos que o seguiram, defendendo o methodo de reunião secundaria
immediala, reconheceram ti.;um instrumento tão complexo, eu preferiria a simples costura com os fios de
prata como se faz no methodo sangrento, a ter de empregar um instrumento tão complicado e tão dífficil de
ser bem applicado sem se deslocar e sem comprometter de qualquer modo o resultado a que aspiramos.
Verneuil e Bouqué recommendam esta pratica, á
qual podem objectar que os fios de prata, applicados
em taes circumstancias, laceram os tecidos pouco resistentes n'esta occasião em virtude do trabalho de reparação que n'elles se está dando; porém tal objecção
não tem valor pratico porque tecidos, que podem soffrer a pressão de serres-fnes sem se ressentirem sen-
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s.velmente, podem soffrer o contacto de um tenue fio
de prata ao qual podemos dar a pressão que quizermos sobre os tecidos, torcendo-o mais ou menos.
Além d'isso, como sabemos, tem sido recommendada a costura metallica para obliterar a perfuração
qne fica no septo vesico-vaginal depois da queda da escbara subsequente ao parlo (Boúqué e os cirurgiões
belgas); ora os tecidos estão aqui nas mesmas condições, senão em peores, que depois da cauterisação.
Vorneuil não é da opinião dos cirurgiões belgas
pelo que diz respeito á applicação da costura metalHca
depois da queda da eschara; diz que é preciso deixar
passar 3 mezes, tempo preciso para que o epithelio recupere o seu estado normal. Não sei a razão porque
Verneuil, aconselhando a costura metallica depois do
avivamento pelos cáusticos, reprova o seu emprego
quando se estabelece a perfuração, quando nós sabemos que o fim da cauterisação é transformar a fistula
n'uma simples perfuração.
Depois de ter apresentado, ainda que d'um modo
muito superficial, os dous methodos primitivamente'
empregados com vantagem na cura das fistulas vesicovaginaes, e que tiveram uma certa importância em tempos que já lá vão, cumpre-me apresentar (ainda que
pouco detalhadamente) um terceiro methodo, ao qual
hoje (e com justa razão) se dá a preferencia.; quero
fallar do
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5-4
Metlxodo sangrento
Como sabemos foi (em 1660) Roonhuysen quem
primeiro executou o avivamento dos bordos de uma fistula vesico-vaginal com o fim de, por meio da costura
(agulha), os poder reunir.
N'este methodo o que se procura é a reunião por
primeira intenção, a qual, talvez pelos poucos aperfeiçoamentos d'esté methodo, era a principio excepção mas
que hoje se tornou a regra.
Os aperfeiçoamentos do methodo sangrento, na cura
das fistulas vesico-vaginaes, vieram preencher uma lacuna grande, mas vieram fazer também grande mal;
fizeram dar menos importância a outros methodos empregados até ahi, e que hoje mesmo clínicos reflectidos
não duvidam empregar quando as circumstancias o exigirem.
' Não fallo do methodo sangrento tal como o apresentou Roonhuysen e o executaram todos os que se lhe
seguiram até Sims, porque então leria de confessar
que elle era inferior a qualquer dos methodos por cauterisação, mas fallo do methodo sangrento modificado
por Simon, Sims, Bo^manj...
os quaes crearam outros tantos processos.
Principiarei por descrever os principaes processos
que se têm empregado na cura das fistulas vesico-va-
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ginaes, derivados todos do methodo sangrento, e depois direi qual d'elles me parece o melhor, ou antes,
qual o que tem preceitos mais aproveitáveis; n'uma
operação (Testas, ou (em geral) em qualquer operação,
somos muitas vezes obrigados a modificar d'esta ou
d'aqu'lla forma este ou aquelle processo consoante-as
circumstancias em que se nos apresenta a operação a
fazer.
Em lheoria nada mais fácil e bonito do que discutir de que modo uma operação fica mais perfeita e
dá mais probabilidades de cura, mas na pratica, em
que as partes a operar podem apresentar infinitas modificações, temos de nos sujeitar á occasião e empregar muitas vezes um processo operatório que nunca se viu descripto por auctores clássicos.
Não quero fazer a longa historia dos diversos
processos de reunião por primeira intenção na cura das
fistulas vesico-vaginaes, comtudo, sempre direi que,
o avivamento por instrumentos cortantes e a costura
consecutiva são obra de ha muitos anhos.
No meiado do século 17.° jí, com o auxilio do
especulo, se avivavam os bordos das fistulas e so reuniam por meio de costuras ; mas, todos estes tempos
da operação eram muito imperfeitos, o que era devido
á imperfeição dos instrumentos empregados e aos poucos conhecimentos anatomo-pathologicos.
O methodo sangrento, no tratamento das fistulas
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vesico-vagina.es, é com certeza o mais antigo; comtudo
houve outros que, vindos depois d'elle, tiveram grande
predomínio, predomínio que perderam depois que se
effectuaram grandes e importantíssimas modificações
no manual operatório do melhodo de reunião por primeira intenção.
As modificações mais importantes consistem: 4.»
em tornar mais accessivel a parte que tem de ser operada; 2." em avivar uma grande extensão de mucosa
vaginal sem interessar a vesical; 3. a em justapor, por
meio de uma costura inoffensiva, as superfícies assim
avivadas; 4.a em fazer artificialmente a evacuação da
urina.
Estes diversos preceitos foram recommendados por
diversos auctores, cada um por sua vez, até que Sims
os reuniu e estabeleceu o seu processo.
No processo de Sims, assim como nos de Simon
e de Bosemann (os quaes differem pouco do de Sims
e cujas diííerenças são, a meu vèr, mais prejudiciaes
do que úteis) a operação divide-se em 3 tempos que
eu passo a descrever muito resumidamente.
I.0 tempo — Avivamento

Para se effectuar o avivamento do modo mais favorável, tanto para o operador como para a paciente, é
preciso escolher uma boa posição.
A posição em pronação creio que satisfaz a todas
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as condições requeridas para um perfeito avivamento e
evita um certo numero de inconvenientes a que as outras posições expõem.
Uma das censuras que fazem a esta posição é que,
a não haver uma cama propria como a de Bosetnann,
a anesthesia se não pode empregar ; comtudo tal censura não tem razão de ser hoje, quando a maior parte
dos cirurgiões concordam em que se deve operar sem
chloroformio. Effectivamente as .dores causadas pelas
diversas manobras operatórias não são de tal vulto que
seja preciso tirar á doente a consciência do que se lhe
faz, e sujeital-a ás consequências do chloroformio, que,
quando é ordinário, deixa os operados n'um estado dê
mal estar accentuado. Os vómitos que sobrevêm após
a anesthesia não poderão prejudicar a costura?
Sims, porem, talvez levado por a idèa que dominava os operadores (de que a anesthesia devia ser
aproveitada) empregava a posição lateral esquerda, sacrificando assim a facilidade de operar a um alivio ás
dores da doente, dores que, segundo ellas dizem, são
muito supportaveis.
Os instrumentos necessários para o avivamento re*
duzem-se a: um gancho; bisturis recto e curvo; tesouras da mesma forma. O avivamento deve, sempre que
ser possa, effectuar-se por transfkão, porque é mais
rápido e deixa depois de si uma superficie mais nitida.
Deve ser perfeito e pouco profundo, tendo uma
extensão proporcional ás dimensões da fistula.
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Ha casos em que temos de fazer um avivamento
mais extenso n'um dos bordos do que nos outros, e
estes casos dão-se quando algum dos bordos é pouco
espesso nas proximidades da fistula, não tendo por
isso grossura sufficiente para passarmos o fio de modo
a ficar seguro e não penetrar na bexiga. N'estes casos
leva-se o avivamento (sobre esse bordo) até ao ponto
em que elle apresentar uma espessura sufficiente. Foi o
que fez o snr. Dr. Pimenta na doente a que se refere
a minha 2." observação.
Ordinariamente a hemorrhagia é apenas capillar,
por isso basta que um ajudante (com uma esponja) se
incumba de limpar o sangue durante o avivamento
para elle não estorvar o operador, porque a mesma
compressão da esponja e a acção do ar sobre a superfície sangrenta são sufficientes para sustar a hemorrhagia. Ha, porém, casos em que a hemorrhagia é arterial e abundante, chegando mesmo a ser mortal. N'estes casos a laqueação é indispensável, mas deve ser
feita com todo o cuidado para não perjudicarmos com
as linhas, actuando como corpos extranhos, o resultado
que queremos obter —a reunião por primeira intenção.
Na 0 observação que apresento houve um accidente d'esté género, porém, a laqueação das artérias,
feita com seda phenicada, em nada perjudicou o resultado a que nos propúnhamos.
Depois de feito o avivamento devemos verificar,
por meio do tacto, se elle foi perfeito, voltando a avi-
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var qualquer ponto que por acaso ficasse. Passa-se depois ao
2.0 tempo —Passagem dos fios

E', para mim, o tempo mais difficil da operação.
A firmeza de mão, n'este tempo da operação, é uma
qualidade indispensável ao operador.
Não tratarei aqui de apreciar a influencia que, a
natureza e grossura dos fios assim como o modo de
fazer a costura, exercem sobre o resultado desejado;
todas essas questões foram resolvidas e hoje empregam-se universalmente os flos de prata muito delgados
e a costura de pontos separados.
Os flos devem ser introduzidos seguindo a direcção antero-posterior ou transversal; esta direcção dos
fios e por tanto da costura depende da direção da fistula, comtudo, quando ser possa, devemos fazer a costura transversal, não só porque é mais fácil para o operador, mas porque não dá logar a estreitamentos da
vagina como acontece com a longitudinal.
O numero de fios deve ser variável com a exten
são das superfícies sangrentas que queremos pôr em
contacto e com a resistência que ellas offerecerem ao
ajustamento. O mesmo acontece com a distancia a que
os tios devem entrar e sahir dos lábios da ferida.
A principio este tempo da operação era extremamente difficil e demorado pela falta de instrumentos
que nos permittissem passar directamente os fios me-

Go

tallicos, porém hoje, com as agulhas tubuladas (Simpson), a difficuldade reduziu-se muito e apenas consiste em tactearmos bem a agulha de modo a leval'a o
mais possível ao meio do septo vesico-vaginal.
O medo, que n'este processo todos manifestam,
de penetrar na bexiga, tanto durante o avivamento como durante a costura, vem provar-nos o que já disse- _
mos quando tratamos da cauterisação intra-vesical.
Depois de passados os fios que julgarmos convenientes para uma perfeita coaptação. e de verificarmos
que nenhum d'elles penetrou na bexiga, passamos ao
3.° tempo —Ajustamento dos bordos da fistula
e torção dos fios

As duas extremidades de cada fio são agarradas
juntamente, introduzidas na canelladura do fulcrum e
torcidas com uma pinça, levando-se essa torção a un»
gráo maior ou menor. A graduação da torção não é fa-"
cil porque a reação que se dá nos bordos da ferida variando com os individuos, fará variar também o grão
de tumefacção dos mesmos bordos e por conseguinte a
pressão dos fios sobre elles.
Em geral podemos apresentar como regra que : a
torção deve cessar quando for sufficiente para justapor
os bordos da ferida sem exercer sobre elles compressão.
Os cuidados que devemos ter na torção dos fios
devem variar com o gráo de resistência dos tecidos em
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que operamos, resistência que é variável com os diversos indivíduos, com a idade da fistula, e com particularidades que se podem dar na vagina.
A coaptacão deve ser perfeita, o que, quando se
não consegue com os fios applicados profundamente, se
completa com fios auxiliares collocados mais superficialmente nos pontos onde os bordos se conservam affastados.
A bexiga é depois lavada para a desembaraçarmos
de coágulos sanguíneos accumulados ahi durante o avivamento. Sims (assim como a maior parte dos operadores) provoca a constipação por meio dos opiados;
porém, em duas observações que colhi, vi que essa
constipação era habitual nas doentes e que nunca, antes de consolidada a cicatriz, tinham manifestado necessidade de deffecar, sendo até preciso provocar as
dejecções por meio dos purgantes.
Um outro preceito do processo de Sims é o cathettïsmo permanente, comtudo nas mesmas observações
notei que o cathetrismo repetido me deu muito bom
resultado; as doentes tiveram uma leve cystite (o que
não acontece quando se deixa a sonda permanentemente
na bexiga, porque então a cystite é intensa), e passados
poucos dias, urinavam naturalmente.
A doente deve ser submettida a uma dieta reparadora, não estimulante e que dê poucos residuos.
Sims corta rentes os fios da costura, porém tal pratica é defeituosa porque as extremidades dos fios po-
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dem magoar a doente e torna-se muito mais difficil a
sua extracção.
O tempo que os fios da costura devem permanecer
fal'o variar Sims de 8 a 14 dias; mas, se a irritação
que elles produzirem fôr grande, se mesmo provocarem suppuração, devem tirar-se antes.
Na 1.* observação que apresento os fios foram tirados ao 6.° dia por haver uma suppuração abundante,
o que em nada prejudicou a cura.
Sims colloca, para tirar os fios, a doente na mesma posição lateral esquerda, emprega um especulo menos largo do que o empregado no avivamento e, agarrando com uma pinça na parte onde as duas extremidades do mesmo fio estão juntas pela torção, corta
com uma tesoura uma e exerce uma tracção leve e
uniforme sobre a outra até á extracção.
Depois de tirados todos os fios tracta Sims de verificar se a operação deu o resultado desejado empregando para isso a injecção, na bexiga, de uma certa
quantidade de agua a ver se ella sae para a va*
gina.
Tal é, com pouca differença, o processo de Sims
que se pôde resumir assim :
Posição—Lateral esquerda
Anesthesico — Chloroform io
Avivamento —Largo e profundo, não interessando a
mucosa vesical
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Costura — Pontos separados, fios de prata não penetrando na bexiga.
Cathetrismo—Permanente.
São estes os preceitos principaes que Sims emprega no seu processo, havendo outros de ordem secundaria.
Processo de Simon
A operação de Simon distingue-se (Thomas Gaillard) pelos seguintes caracteres :
1.°—Emprega indifferentemente os fios de seda
ou os metallicos.
2.°—Não emprega o cathelrismo permanente, e
apenas faz sondar a doente durante as 24 horas que
seguem a operação.
3.° — Comprehende no avivamento a mucosa vesical.
4.°—Emprega a posição da lithotomia, modificada.
5.°—Não se préoccupa com as funcções intestinaes e dá á doente toda a liberdade de movimentos.
Os preceitos apresentados por Simon são muito
absolutos e creio mesmo que na pratica lhe não deviam dar resultados satisfactorios.
Em primeiro logar está hoje reconhecido que os
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fios metallicos (de prata) possuem vantagens sobre os
de seda, vantagens que derivam: da tenuidade que se
lhes pode dar compatível com uma tenacidade grande;
da facilidade de sua introducção com a agulha de Simpson; da facilidade de torção com o tor ce-fios; da tolerância do organismo para esta espécie de.corpos extranhos.
O preceito de não empregar o cathetrismo senão
durante as 24 horas que seguem a operação parece-me
mau, porque Simon justifica o dizendo que a urina
pela sua presença, não prejudica a cicatrisação da ferida (o que até certo ponto è verdade), mas não faz
intrevir a acção que a accumulação da urina na bexiga, distendendo-a, exerce sobre a ferida em começo de
reunião.
A decomposição da urina accumulada e a cystite
que d'ahi resulta não intervirão de um modo pouco favorável na cicatrisação? Ha de haver, com certeza,
um augmeDto de tensão nos bordos da ferida, tensão
que em certos casos será sufficiente para os fazer cortar pelos fios, principalmente sendo de seda como
quer Simon.
Esta accumulação da urina deve dar-se nos primeiros dias emquanto a bexiga ea uretra não readquirirem as suas propriedades perdidas pelo repouso em
que estiveram depois do accidente.
E' verdade que, com muitos esforços de expulsão,
talvez a doente viesse a urinar, porém taes esforços
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v5o de certo modo prejudicar a costura augmentando a
tensão dos bordos.
O 3.° preceito, que consiste em levar o avivamento até á mucosa vesical, é mau por apresentar todos os inconvenientes que apresenta a cauterisação intra-vesical e talvez até em maior gráo.
A posição que Simon emprega, apezar de permittir a anesthesia, é má porque a fistula fica collocada em má posição para o operador, a mucosa vesica! pode herniar atravez a fistula e o sangue proveniente do avivamento, não correndo para a bexiga, vem
estorvar o operador encobrindo-lhe o campo operatório.
A evacuação natural do intestino deve conservarse como diz Simon e até, direi mais, favorecer-se. A deffecação sem grandes esforços pouca influencia pôde ter
sobre a costura, ao passo que, se nós provocarmos a
constipação, é sempre difficil que se dê a primeira evacuação sem grandes contracções que vão por sua parte
actuar sobre a bexiga.
A liberdade que Simon dá ás doentes achoa exagerada um pouco, ainda que a immobilidade completa
me pareça o excesso opposto.
Depois do que acabo de dizer, e que eu penso a
respeito do processo de Simon, parece me que este processo se não deve empregar e por isso não o descreverei.
5
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Processo de Bozeman

Este processo, a não ser pelo leito imaginado pelo
auctor e que permitte a anesthesia da doente e por
fazer o avivamento mais superficial, não diffère do de
A placa de chumbo que Bozeman emprega para
immobilisar os bordos da costura não é senão a modificação de duas barras de chumbo que Sims, a principio, empregou no seu processo e que depois abandonou
em virtude das ulcerações que produziam.
O leito de Bozeman tem vantagens, e grandes;
não é tanto por subtrahir a mulher ás dores produzidas pelo avivamento e costura, aneslhesiando-a, que o
seu valor se faz sentir, mas para insensibilisar as que,
apesar da sua grande força de vontade, não podem permanecer immoveis em virtude da sua grande excitabilidade.
O avivamento pouco profundo é muito vantajoso;
porque, quanto menos se reduzir a espessura do septo
vesico-vaginal, tanto mais fácil é a passagem dos fios
sem penetrarem na bexiga. Alem d'isso as probabilidades de cura são as mesmas (cœteris paribus) quer o
avivamento seja pouco ou muito profundo.
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Em seguida a estes três processos, que fazem parte do methodo sangrento, exporei o que vi seguir ao
professor de clinica cirúrgica, o Ex.m0 Snr. Pimenta,
em duas operações de fistula vesico-vaginal que ellê
fez este anno lectivo e que foram seguidas de cura.
A posição aproveitada pelo illustre professor foi a
que Bozeman recommenda no seu processo; não havia a cama propria.
Mostrou-nos as vantagens que resultavam d'esta
posição e comparou-as com o fraco inconveniente de
não se poder aneslhesiar a doente.
Empregou o especulo em forma de goteira (de
Sims) e procedeu ao avivamento empregando os seguintes ferros: bisturis recto e curvo, tesouras, tenaculo e
pinça de dente de rato.
O avivamento foi feilo, ora com o bisturi, ora com
a tesoura, n'uma extensão proporcionada ás dimensões
da fistula, sendo muito superficial mas completo. Na
segunda doente que operou teve de fazer o avivamento
mais extenso na parte posterior em virtude da tenuidade d'esse bordo.
A costura transversal foi feita com fios de prata introduzidos por meio da agulha de Simpson e collocados
a uma distancia variável, sendo mais juntos no ponto onde
os bordos a pôr em contacto estavam mais afastados.
Fez-se depois a coaptação dos bordos da superficie
sangrenta operando leves tracções nas extremidades
dos fios que depois foram torcidos com o torce-fids.

(58
Nos pontos em que o ajustamento não era perfeito passou outros fios mais superficiaes.
Não cortou os fios curtos, mas deixou-os com um
comprimento suficiente para os poder reunir fora da
vulva (entre as coxas) envolvendo as suas extremidades
em algodão.
Na primeira operação torceu as extremidades dos
fios conjunclamente, depois de os ter torcido isoladamente, porem, vendo quaes as dificuldades que teve
na sua extracção, deixou-os isolados na segunda operação que fez.
Os fios tirou-os quando elles começaram a provocar a suppuração (6 dias na primeira operada e 8 na
segunda).
Mandou collocar as doentes na cama recommendando o calheterismo repetido ; não provocou a constipação e mandou dar injecções vaginaes com agua phenicada.
Depois de tirados os fios injectava agua na bexiga
para vèr se a operação tinha dado a cura, o que lhe
suecedeu em ambos os casos.
Gomo se vê, o Ex.m° Snr. Pimenta arranjou um
processo novo, colligindo o que achou aproveitável nos
que ha, e de tal modo o fez que em duas operações
teve dous suecessos.
Estas duas curas obtidas pelo illustre operador
provam que as fistulas vesico-vaginaes são curáveis pelo
melhodo sangrento, mesmo quando a operação não ê
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feita por especialistas n'este ramo da medicina operatória ; o que basta é ser bom operador e, principalmente, ter o critério suficiente para se não deixar levar por este ou aquelle processo, mas para escolher de
todos o que julgar mais aproveitável no caso que se
lhe apresenta.
Se eu agora tivesse de me pronunciar sobre qual
dos methodos preferiria no tratamento das fistulas vesico-vaginaes diria: que em todos os casos em que o
methodo sangrento fosse applicavel o empregaria, não
seguindo á risca os diversos processos que d'elle derivam, mas modiflcando-os consoante as necessidade da
occasião.
Tem-se dicto que o methodo sangrento é perigoso
porque pode produzir lesões (do peritoneo ou de alguma
artéria importante) capazes de causarem a morte, porém taes excepções não prejudicam a regra geral que
faz d'esté methodo um methodo innocente.
Nos casos em que estas lesões têm sido verificadas, tôm-se encontrado sempre alterações na disposição normal das partes; ora, sabemos que não podemos
presumir que taes anomalias existam, porque não estudamos senão a anatomia normal. Se estas anomalias
fossem razão para se não empregar o methodo sangrento na cura das fistulas vesico-vaginaes, também o
deviam ser em outra qualquer operação sangrenta.
Quantas vezes as anomalias arteriaes deram lo-
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gar a erros na operação da sangria? Comtudo a sangria foi um agente therapeutic*) de que muito se usou
e abusou e que hoje está quasi esquecido, ainda que poderia em muitos casos prestar-nos auxilios importantes.
Incriminaram mais o methodo sangrento de poder
dar logar á absorpção de microorganismos capazes de
produzir uma infecção geral (erysipela) ; porém hoje
que dispomos de agentes antiscepticos tão poderosos e
efficazes que nos permittem ferir os órgãos mais melindrosos do corpo humano, podemos dizer que tal censura não tem importância.
Com relação ás indicações do methodo sangrento
podemos dizer : que elle se deve empregar todas as vezes que se possa efectuar a operação por qualquer dos
seus processos, mais ou menos modificados. Quando o methodo sangrento se não podesse effectuar recorreria: á cauterisação no caso de depender a
difficuldade da posição da fistula, e á obliteração da
vagina no caso de ella depender das suas dimensões.
Recorrendo á cauterisação ainda tratava de vêr se
era possível fazel-a e reunir consecutivamente as superficies granuladas, fazendo a cauterisação, simplesmente,
na mucosa vaginal no caso de a reunião se não poder
effectuar.
No methodo sangrento ainda está incluída a elytroplastia, que consiste na transplantação de um retalho,
destacado das paredes da vagina ou da face interna
das coxas, nos lábios da fistula previamente avivados.
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Jobert que ensaiou este processo etn 1834 executa va-o em 4 tempos:
1.°—Avivar os bordos da fistula.
2.°—Talhar e suturar o retalho.
3.°—Estabelecer o curso das urinas.
4.°—Seccionar o pedículo.
Este processo não dá resultado, porque alem da
falta de vitalidade que em geral possuem os retalhos
nutridos por um pedículo, ha a irritação constante produzida pelos líquidos que atravessam a vagina, irritação que se deve tornar accentuada sobre a pelle.
Methodo indirecto
O methodo indirecto que, como já disse, se emprega nas fistulas de grandes dimensões, só se deve
empregar quando virmos que qualquer outro não pôde
de modo algum dar resultado.
Consiste em obliterar a vagina ou a vulva de modo
que a parte obliterada faça corpo com o reservatório
da bexiga.
Alem dos inconvenientes que possa haver em fazermos atravessar a bexiga por um corpo extranho que
n'ella deve produzir irritações, ha um de maior importância e que faz com que muitas mulheres prefiram a
sua enfermidade a semelhante operação; este inconveniente é —a impossibilidade das relações sexuaes e
portanto da procreação.
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Efectivamente uma mulher a quem se fizer tal
operação fica collocada nas mesmas condições em que
fica um homem depois de amputado o penis, e podemos, assim, facilmente imaginar o que ellas devem soffrer.
E' verdade que uma mulher com uma fistula vesico-vaginal vive triste toda a sua vida por causa da repugnância que inspira ás pessoas que vivem de perto
com ella; comtudo os cuidados de limpeza e alguns
instrumentos inventados, permittem tornar, quando não
desapercebidas, pelo menos pouco intensas as causas
de tal repugnância.
Terminarei dizendo que a obliteração vaginal e a
vulvar devem ser o ultimo recurso de que o operador
deve lançar mão, quando muito instado.
Seguem-se duas observações pessoaes de fistulas
vesico-vaginaes curadas no Hospital pelo methodo sangrento.

OBSERVAÇÕES
Fistulas vesico-vaginaes tratadas e curadas pelo
methodo sangrento

Observação primeira
No dia 26 de janeiro de 1887, entroa para a enfermaria de clinica cirúrgica a doente Victoria da Guia,
de 34 annos de idade, casada, occupando-se no serviço
de casa. E' natural de Monserrale (Vianna do Gastello).
Antecedentes.— Casada ha 5 annos, só no dia 21
de dezembro de 1886 teve o primeiro filho. Durante a
prenhez senliu-se sempre incommodada com enjoos,
dores no ventre e aborrecida.
Na occasião em que ella julga ter sido fecundada
(1) começaram estas perturbações, ás quaes pouco de(1) Esta mulher podia contar o dia, pouco mais ou menos,
em que foi fecundada, porque, sendo casada com um homem
do mar, estava apenas com elle de tempos a tempos uma semana quando muito.
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pois se veio juntar um corrimento de sangue abundante
durante 3 dias, continuando depois ainda 4 mezes mais
attenuado.
Gomo disse o parto deu-se no dia 21 de dezembro ; ás 6 lM horas da tarde deu á luz uma creança do
sexo feminino que morreu pouco tempo depois. O parto foi natural e de termo, mas o trabalho durou 3 dias
durante os quaes não houve puxos, apenas dores muito violentas.
A apresentação foi cephalica (não me disse qual
a posição). A creança era mais desenvolvida do que o
normal.
Depois da expulsão da creança teve uma syncope,
passada a qual se sentiu mais alliviada das dores apesar de não poder effecluar movimento algum e de ter
o ventre muito abaulado. A parteira n'esta occasião,
querendo tirar-lhe as urinas, introduziu a sonda na
vagina com muita força de modo que lhe produziu
grandes dores.
Depois da dcquitadura a hemorrhagia uterina foi
quasi nulla, e os lochios tomaram desde logo uma cor
branca que durou 5 dias.
No 0.° dia notou que juntamente com esse corrimento appareceram dous pedaços de carne podre.
Foi examinada por um medico n'essa occasião,
não lhe notando senão uma ulceração no collo uterino.
Desde essa occasião principiou a perder as urinas
pela vagina ainda que não em totalidade, porque fa-
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zendo alguns exforços ainda expellia alguma pela uretra, ainda que pouca.
O medico assistente, suppondo uma fistula vesicovaginal, mandou-a recolher ao hospital da Misericórdia
d'esta cidade, onde, contando com a perícia do Ex.mo
Snr. Pimenta (a quem a recommendou) esperava ella se
curasse. Digo que o medico suppôz uma fistula vesicovaginal, porque a não tinha visto e apenas se guiava
pelo corrimento involuntário da urina, corrimento que
é compatível com uma fistula vesico-uteri na ou uretrovaginal ou mesmo uretéro-vaginal.
Exame da doente.—O estado geral conservava-se
phisicamente bom, apezar de o estado moral se achar
um pouco compromettido, em virtude do grande desgosto que lhe causava tal enfermidade e da pouca esperança que ella tinha em curar-se. Estava sempre muito triste e encontrava-a muitas vezes a chorar.
O exame, com o especulo, mostrpu-nos que havia
uma vaginite pouco intensa, que o collo uterino se achava ulcerado e que na linha mediana do septo vesicovaginal, a egual distancia do collo vesical e do uterino,
havia uma perfuração, circular, de 5 a 6 millimetres
de diâmetro, perfuração que dava sahida a uma certa
quantidade de urina. Esta perfuração devia ter sido a
principio muito maior e foi feita transversalmente. Os
seus bordos estavam perfeitamente organisados e por
isso chamar-lhe-ei uma fistula. Apesar de a doente pedir que lhe fizessem a operação logo que entrou para
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o hospital, o Ex.m0 Snr. Pimenta só lh'a fez dous mezes
depois, isto é, no dia 17 de março, contentando-se em
combater a vagiante e a metrite do collo, que tinham
pouca intensidade, com injecções vaginaes emollientes.
As regras não tinham ainda apparecido depois do
parto.
Operação.—Fixada para o dia 17 de março a operação principiou ás 11 horas e 20 minutos da manhã.
A doente foi collocada na posição recommendada
por Bozeman (ainda que não havia leito especial) em
frente a uma janella.
O Ex.m0 Snr. Pimenta serviu-se do especulo de Sims
empregando uma valva mais estreita para o avivamento, e uma mais larga para a costura.
O avivamento foi feito n'uma extensão de 3 centímetros de diâmetro ficando os bordos muito regulares. Principiou a fazel-a pelo lado direito seguindo pela parte posterior para o lado esquerdo.
Empregou, como instrumentos, um tenaculo, um
bisturi recto e uma tesoura curva. Durante o avivamento houve uma hemorrhagia capillar que, apezar de
abundante, em nada perjudicou as manobras operatórias. Assim que se verificou que o a\ivamento tinha
sido completo, concedeu-se â doente um descanço de 5
minutos, passados os quaes se começou o 2.° tempo
da operação. Eram 11 horas e 50 minutos.
O 2.° tempo principiou ás 11 horas e 55 minutos
e terminou ás 12 horas e 25 minutos da tarde. Com a
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agulha de Simpson passaram-se, no sentido anteroposterior, 5 fios de prata, os quaes depois se torceram com o
torce-fios. A coaptação não foi muito perfeita, e por isso
o Ex.mo Snr. Pimenta, d'acordo com o snr. Franchini,
resolveu passar mais dous fios superficiaes nos pontos
onde a mucosa não se achava perfeitamente em contado.
Estes dous últimos fios deram á costura uma grande nitidez e regularidade.
Depois de completo este 2.° tempo injectou-se-lbe
na bexiga uma certa quantidade de agua o que nos
veio provar que se tinha obliterado mommentaneamenle
a communicação fistulosa. Fez-se-lhe depois o cathelerismo tirando-lhe grande quantidade de liquido o que
nos provou que a bexiga era dilatavel.
Deram-se-lhe injecções vagínaes com agua phenicada e fez-se-lhe o tampão vaginal com um chumasso
de fios.
Prescreveram-lhe a seguinte diecta;
3 / de gallinha e leite.
A doente foi collocada na cama e recomendou-selhe que, logo que sentisse necessidade de urinar, se fizesse algalliar, fazendo-lh'o de 4 em 4 horas quando
tal necessidade se não manifestasse.
A temperatura axillar era, antes da operaração,
de 37" e depois de 36,°8. O pulso dava-nos 96 pulsações por minuto, tanto antes como depois.
Dia 17 á noite — Queixa va -se de quebranto geral
e de dores de cabeça.
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Dia 18 de tarde — Tinha sido algalliada, durante
o dia 18, 3 vezes e urinou naturalmente duas. Queixava-se de dores no ventre.
Dia 19 de manhã — Menos dores no ventre. Urinou 4 vezes sem sonda. Dia 19 á noite — Muitas dores no ventre, e muitas dores, na uretra e bexiga,
quando urina.
Dia 20 de manhã — Precisou ser algallia-da uma
vez, urinando algumas naturalmente.
Dia 20 de lar de — Muitas dores no ventre. E'
preciso sondal'a e a urina sahe um pouco turva.
Dia 21 — Urinou algumas vezes e foi preciso sondal'a ouïras, sendo sempre a urina muito quente e
apresentando um deposito flocconoso e epithelial. Dores intensas no ventre.
Dia 22 — Conserva-se o mesmo estado e as urinas apresentam mais depozito.
Dia 23 —Urinas menos turvas e são expellidas
naturalmente.
A temperatura tem-se conservado entre 36,°5 e
37,°5. O pulso tem-se apresentado com insignificantes
modificações.
Tiragem dos fios
A's 11 horas e 5 minutos do dia 23 procedeu-se
á tiragem dos fios, que acabou ás 11 h. e 20 m.
Os fios deviam ser tirados mais tarde, mas, como
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havia já um certo, gráo de suppuração.. não quizemos
provocal'a mais conservando os corpos extranhos que
a tinham produzido.
Havia ao mesmo tempo uma cystite, ainda que
pouco intensa.
O exame com o especulo fez-nos vêr a vagina excoriada em alguns pontos. Os bordos do avivamento,
justapostos, pareceram-nos reunidos. Os pontos de implantação dos fios sangravam um pouco.
Os fios foram tirados um por um com o auxilio
de uma tesoura e de uma pinça
Depois de tirados os fios, foram-lhe dadas injecções
na bexiga, e vimos que não passava quantidade alguma
de liquido na vagina.
A doente foi depois transportada para a cama, e
deu-se-lhe como alimento —4.» de vitella assada, leite
e vinho.
Dia 24 — Os symptomas da cyslite tinham augmentado. Formulou-lhe: umas pílulas, compostas de terebenthina (cozida), camphora em pó e magnesia calcinada; e a infusão de sementes de linho.
A temperatura conserva-se normal assim como o
pulso.
Dia 25 — As urinas mais limpidas. Menos dores
no ventre, na bexiga e na uretra.
Dia 26 — Algumas dores no ventre. Urina naturalmente e as urinas são normaes. A urinação é acompanhada de dores vesicaes e uretraes.
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Dia 28 — Tudo continua regularmente tendo desapparecido os symptomas de cystite.
Fez-se-lhe a inspecção que nos revelou não estar o
tecido de cicatriz perfeitamente organisado, pois que,
com a mais leve tracção ou o menor contacto ha uma
pequena hemorrhagia. A união é perfeita 9 a cicatriz
resistente. Deu-se-lhe uma injecção de lI% litro de agua
na bexiga e nada passou na vagina. A uretra funcciona bem. Ha uma leve vaginite e o collo uterino apresenta leves erozões catharraes.
Tudo correu regularmente para a cura. No dia 30
formulou-lhe um purgante de limonada de citrato de
magnesia composto que lhe produziu pouco efíeito.
Queixa-se de dores no ventre.
Foram-lhe formulados 2 clystéres de Senne que
produziram poucas dejecções mas que a alliviaram bastante.
No dia 1.° de abril deu-lhe ordem para passeiar
pela enfermaria.
No dia 8 de abril sahiu do hospital perfeitamente
curada. (1)

(1) AB observações foram tiradas todos os dias pela manhã e á noute, porém, como apresentam pouca importância
exponho aqui só o que n'ellas achei mais notável.
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Observação segunda
Rosa Rodrigues Corrêa, de 14 armos, solteira,
creada, natural de Vianna do Castello, entrou para a
enfermaria de clinica cirúrgica no dia 29 de abril de
1887.
Antecedentes.— Disse-nos que no dia 23 de abril
de 1886 dera á luz uma creança do sexo feminino viável e de termo. O trabalho durou 3 dias e a apresentação foi pélvica.
Para terminar o parto foi precisa a intervenção do
medico que apenas se serviu da mão desarmada. A
creança era robusta e durou um anno.
Depois do parto esteve 8 dias de cama. Os lochios
correram apenas 3 dias, saindo depois só uma agua
muito clara; seria urina?
Passados 0 dias a parteira ligou-a e deitou-lhe
mostarda nos pés, depois do que cessou o tal corrimeulo da agua e recomeçou o de lochios que durou
15 dias (linha um péssimo cheiro). As urinas não se
perdiam pela vagina, sendo precisos grandes exforços
para urinar (tenesmo?) e vindo as urinas muito carregadas e quentes apresentando no fundo do vaso um
grande deposito (cystite?)
Passados 15 dias conheceu que havia perda da
urina.
6
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Usou algum tempo um pessario que abandonou depois pelo incommodo que lhe causava.
Depois do parto esteve 6 mezes sem ser menstruada, passados os quaes o tem sido regularmente
apezar de a assistência lhe durar menos tempo e ser
em menor abundância do que até ahi.
Ha n'esta mulher um facto importante e que cu
não deixarei no silencio. Este filho foi o 2.° tendo parido o 1.° em Maio de 1883, correndo então o parto
regularmente e ficando boa.
No 1.° parto durou o trabalho 3 dias sendo a apresentação céphalica e fazendo-se o parlo naturalmente.
Este facto de, em circumstancia eguaes de duração, de
trabalho e de estado geral da mulher, se dar a prod acção da fistula só no 2,° parto e com uma apresentação menos favorável sob o ponto de vista da sua etiologia, é importante.
Resolveu-se que a operação se faria no dia 10 de
Maio quando se examinou a doente com o especulo e
se lhe descobriu uma fistula collocada no mesmo ponto
e com as mesmas dimensões e direcção que a da doente da l.B observação.
Operação.—Os diversos tempos da operação foram effectuados do mesmo modo que na l. a observação e por isso apenas aqui exporei algumas particularidades mais importantes.
O avivamento principiou ás 12 horas 6 20 minutos e terminou ás 12 horas e 50 minutos.
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Este primeiro tempo foi bastante demorado pelas
seguintes razões :
l. a Teve de se fazer o avivamento do lábio posterior
n'uma exlenção maior, porque este lábio era muito delgado nas proximidades da Ustula e não tinha espessura
bastante para a passagem dos fios.
2. a Houve uma hemorrhagia abundante, tanto capillar como arterial. Foi necessário laqueiar 3 artérias
que jorravam sangue em abundância. A iaqueiação foi
feita com seda phenicada.
Este facto de se dar aqui uma hemorrhagia mais
intensa do que no i.« caso vem provar-nos que não
devemos esperar que a fistula tenha uma certa duração para a operarmos com o mêdo que, a principio,
a hemorrhagia seja maior.
A hemorrhagia levou tempo a sustar porque com
o menor contacto sangrava a superfície avivada.
Costura—Foi feita como no 1.° caso empregando-se 6 fios profundos e um superficial. Nos pontos
onde agulha atravessou os tecidos ainda houve hemorrhagia que desappareceu depois de torcidos os fios.
O manual operatório foi o mesmo qne no 1.° caso, apenas se modificou no que diz respeito ao modo
de deixar os fios na vagina. Aqui deixaram se isolados. A costura terminou ãs 2 horas da tarde.
Os cuidados consecutivos foram os mesmos que
no i.° caso.
Tudo correu regularmente, não apresentando rea-
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cção febril nem symptomas funccionaes de importância, até ao dia 12 á noute em que lhe sobreveio a
menstrucção que era em quantidade regular, mas muito fétida.
Dia 14 á tarde—Urinas turvas e com deposito
purulento. Não tem dores e é preciso algallial'a.
Dia 16 de manhã—Terminou a menstrucção ficando um leve corrimento leucorrheico. Estado geral
bom. A urina apresenta-se mais límpida.
Tiragem dos fios
No dia 17 ás 10 horas da manhã procedeu-se á
tiragem dos fios, não havendo incidente a não ser uma
leve hemorrhagia. Os bordos, justapostos, tinham cicatrizado na peripheria deixando apenas uma depressão
no ponto correspondente á fistula (centro) onde a cicatrisação não era completa (estava ainda granulada e
deprimida a superfice).
Houve receio de que a costura tivesse falhado n'aquelle ponto, porém desde logo tal receio foi posto de
parte, porque a injecção de mais de um litro de agua,
dada na bexiga depois de tirados os fios, ahi se conservou e não passou na vagina.
A cicatriz, n'aquelle ponto, era pouco resistente e
por isso recommendou-se muito cuidado tanto á doente como á enfermeira.
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Continuou a ser algalliada todas as vezes que era
preciso e recommendaram-se as injecções vaginaes phen içadas.
No dia 21 — Principiou a urinar naturalmente e
houve uma dejecção natural.
No dia 22—Foi mandada levantar e recommendou-se-lhe que passeiasse. Tudo correu admiravelmente até ao dia 30 de Maio em que sahiu do hospital completamente curada.
Aqui, como no primeiro caso, também tinha todos
os apontamentos tirados duas vezes em cada dia, porem o seu interesse era nullo visto não haver nada de
importante. A temperatura assim como o pulso conservavam-se normaes.

PROPOSIÇÕES
Anatomia—Os ossos do metacarpo são quatro.
Physiologia —A prenhez não é um estado physiologico.
Materia medica —Nos doentes atacados de occlusão intestinal a substancia medicamentosa a empregar Va.ria com a forma d'essa occlusão.
Pathologia externa—Não devemos chamar fistulas vesico-vaginaes senão ás perfurações do septo em
que os bordos estiverem perfeitamente organisados.
Medicina operatória—Preferimos o melhodo
sangrento, na cura das fistulas vesico-vaginaes, quando
se possa effectuar.
Partos—A lactação favorece a involução.
Pathologia interna—Ha casos em que é impossível o diagnostico differencial entre a ulcera simples
do estômago e o cancro ulcerado do mesmo órgão.
Anatomia pathologica — A retracção cicatricial nem sempre é sufficiente para obliterar as perfurações dos diaphragmas.
Hygiene e medicina legal—Nenhum casamento se devia effectuar sem a approvação do medico.
Pathologia geral—A agua é o vehiculo do micróbio da febre typhoide.
V ista.
O Presidente,

Fóãe
0

imprimir-se,

Conselheiro-Director,

