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JNTRODUCÇÃO

Houve tempo em que a Medicina vivia de
abusões. Quando os discípulos dos sacerdotes,
que nos templos de Epidauro, Pergamo e Cós
cultivavam a sciencia, se espalharam a exercer
a Medicina nos paizes, que então caminhavam
na vanguarda da civilisação, as moléstias eram
consideradas como castigo d'um Deus irritado
contra o homem, ou contra a humanidade, e
que em sonhos ensinava aos padres o remédio
contra as enfermidades : e eram cânticos mágicos, preces e substancias mysteriosas os meios
therapeuticos mais efficazmente empregados
pelos medicos d'entào. Mais tarde, quando na
idade media, esquecidos dos sãos preceitos de
Hippocrates, se atufaram os sábios no amalgama impuro de doutrinas disparatadas, ainda
continuou o mysticismo a velar a ignorância
d'elles. E se bastante ousados fossemos nós
para levantar o poeirento sudário, que envolve
os séculos, que já se confundiram com a éter-
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nidade, e para folhear os livros, que as gerações passadas nos legaram, n'elles veríamos o
fanatismo, a superstição, a impostura, e o torvelinho de systemas extinguindo a luz bruxoleante da sciencia ; o erro astucioso enredando
a verdade, e a estupidez e cannibalismo sob o
manto da religião, que aviltavam, arrojando o
facho inquisitorial sobre a pyra, onde muita
vez ardeu a innocencia e a sabedoria. E, com
effeito n'aquellas eras em que se cultivava uma
philosophia absurda, em que o alchimista curvado sobre o cadinho depurava substancias
que deviam ser transmutadas empanecéa e pedra philosophai ; em que o astrólogo, á meia
noute, decifrava nos astros o destino dos homens e dos povos; epocha, em que a magia, a
burla, e a cabala imperavam, infeliz d'aquelle,
que tendo cahido no desagrado dos sábios
d'entào, fosse atacado por uma affecção calculosa. Contra elle tinha sido vibrado o raio de
Deus, e ficava para sempre maldicta a sua
memoria! Brutal superstição! Fatal ignorância !
O que infunde maior pasmo é, que muitos
homens, que se tinham em conta de práticos
esclarecidos, empregassem, para debellar esta
doença, processos verdadeiramente ridículos.
Scaligero, por exemplo, affirmava que o sangue
de bode era um precioso especifico para dissolver os cálculos vesicaes.
E, se compulsarmos as obras antigas, vemos, que Paracelso e muitos outros empregavam com o mesmo fim o sangue de lebre/os
olhos de caranguejo, o excremento do cavallo,
e muitas outras substancias, qual d'ellas a
mais extravagante, mas em cujas virtudes medicamentosas elles confiavam cegamente.
Todavia não nos deve espantar, que então
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fosse posta em pratica semilhante therapeutica, quando actualmente no luminoso século
xix, nós vemos como a therapeutica dos charlatães diariamente faz prodígios.
Deixemos, porem, dormir em seus enganos
os homens, que nas eras priscas cuidavam da
sciencia. Devemos levar em conta o fim, que
buscavam attingir. Preconizando praticas absurdas e ridículas, mostraram aos seus success o r s , que não deviam proceder como elles;
sim ; porque, quando se conhece o erro, não se
está muito longe da verdade.
Pois bem. Tendo nós de dissertar sobre
algum dos pontos comprehendidos no artigo
154.° do regulamento d'esta Escola, nenhum se
nos impôz tanto, como aquelle de que tratamos nas paginas im mediatas.
E' esta dissertação o resultado da leitura
d'algumas obras que encontramos sobre o assumpto. Contem muitos defeitos, é incompleto
este trabalho, mas ainda assim nos julgamos
satisfeitos apresentando-o, porque cumprimos
o dever que a lei nos impõe.
Dividil-o hemos em trez partes:
Na primeira faremos hm resumo histórico
da talha e lithotricia desde a sua origem até ao
momento actual.
Na segunda faremos algumas considerações
acerca da importância da therapeutica medica
e cirúrgica dos calculosos.
Na terceira e ultima faremos o estudo comparativo da talha e lithotricia assignalando a
cada uma o seu vastíssimo dominio. Tal é o
programma que nos propomos realizar.

s

PARTE HISTÓRICA
Não é intenção nossa seguir passo a passo
os progressos da talha e lithotricia, em todas
as suas variadíssimas applicações, desde a sua
introducção na cirurgia até ao momento actual.
Não o comporta um trabalho da natureza
d aquelle a que vamos proceder. Demais, tendo nós principalmente em vista n'este capitulo
dar uma rápida ideia do papel que semilhantes
operações desempenham na therapeutica dos
calculosos, seria fora de propósito seguir minuciosamente a sua evolução no completo domínio
das indicações a que ellas satisfazem como recurso legitimo da therapeutica.
Em harmonia, pois, com o plano que temostraçado e com o titulo que démos a este trabalho, vamos historiar a talha e lithotricia, assignalando-lhe mais tarde o seu vastíssimo domínio.
O direito de idade faz com que comecemos
pela talha. Coeva da antiguidade, a pratica d'esta
operação perde-se nanoute obscura dos tempos.
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Semilhantemente ao que succède com um
grande numero de descobertas, a sua origem
primitiva está envolvida por um espesso véo
que a ninguém é dado penetrar.
O aphorismo de Hippocrates, que considera
sempre mortaes as feridas na bexiga, leva a
suppôr, que foi na Grécia que esta operação
nasceu, sendo comtudo impossível affirmal-o.
Vidal (de Cassis) diz, que no Egypto ella era
propriedade de certas famílias, que a guardavam como um segredo, que só mais tarde era
transmittido aos seus successores. E' ao começo da nossa era que se refere a primeira indicação verdadeiramente scientifica d'esta operação.
Foi Celso, esse vulto respeitável da infância
da cirurgia, que teve a gloria de a erigir em
methodo operatório, creando a talha pelo pequeno apparelho, e estabelecendo ao mesmo
tempo as regras que deviam ser seguidas para
a sua perfeita execução.
O methodo de Celso não foi igualmente executado por todos os operadores, e foi assim,
que um pouco mais tarde, Paulo d'Egina, modificou e ampliou a idea primitiva de Celso. Corno
elle, aconselha a introducção dos dedos no
recto para fixar a pedra no collo da bexiga, mas,
em vez d'uma incisão transversal, faz uma incisão obliqua, em vez de a executar só nas
crianças, estende-a aos adultos e aos velhos.
E' certo, que um valente impulso tinha sido
dado á therapeutica cirúrgica dos calculosos ;
mas havia ainda muito a descobrir e a aperfeiçoar.
E o pequeno apparelho foi a palavra que,
apenas balbuciada, despertou a curiosidade, foi
o estimulo que acordou tantas attenções, o
gérmen fecundo que, lançado em terreno uber-
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rimo, deu nascimento no século xvi ao grande
apparelho ■
Por quasi dous séculos, este novo methodo
foi do domínio exclusivo da familia Collot, até
que finalmente os medicos do Hospital da Ca
ridade, surprehendendo Francisco Collot na
sua pratica, o vulgarizaram.
A partir de 1561 a talha entra n'um período
novo, iniciado pelo génio fecundo de Franco.
Este homem, obedecendo a uma exigência de
momento, qual a de verse forçado a extrahir
um calculo volumoso, tendo previamente pra
ticado o pequeno apparelho, e não conseguindo
extrahilo por esta via, concebeu então a idéa
de lhe dar sahida pela região hypogastrica.
Fixando então o calculo acima do pubis, fez
sobre elle uma incisão, traçando assim um novo
caminho aos cálculos, e desde então a talha
hypogastrica ficou definitivamente descoberta ;
todavia este cirurgião recommendou, que não
o imitassem, apezar de vèr a sua ouzadia coroa
da de feliz êxito.
Por muito tempo a recommendação de
Franco foi respeitada religiosamente, até que
Rousset, em 1581, Douglas, Riolan e Fabrício
de Hilden em fins do século xvi regularisaram
a sua execução e a propozeram como methodo
geral.
Assim permaneceu por muito tempo este
ramo da medicina operatória, até que uma ver
dadeira revolução se operou com o appareci
mento da talha lateralisada.
Não se sabe com certeza quem foi o inven
tor d'esté methodo, repartindose as opiniões
por Franco e Fr. Jacques.
Velpeau, Malgaigne, Vidal e outros, affirmam
que Franco, no meiado do século xvi, já pra
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ticava a talha por este methodo, sem que alguém o houvesse precedido.
A Fr. Jacques cabe, porém, a honra de o
haver arrancado do olvido em que tinha sido
lançado, havia bastantes annos, para ser mais
tarde um dos maiores padrões de gloria d'esté
homem que tanto se celebrisou.
Jacques JBaulot, dedicado discípulo de Pauloni, abandona a negra estamenha do claustro,
e enceta em 1695 a sua carreira cirúrgica. Foi
Besançon o theatro dos seus primeiros triumphos. D'ahi passa a Athenas, depura-se no cadinho universal e de communhão com as intelligencias constituídas, faz-se vulto entre os
vultos.
Jacques,ignorando absolutamente os princípios mais rudimentares da anatomia, e com
um apparelho instrumental excessivamente reduzido, abalança-se ás mais arriscadas operações; e, vendo coroado de feliz êxito o seu
arrojo, torna-se o mais ouzado operador do seu
tempo.
Mas, apoz este período de gloria surgem os
revezes, tolda-se a aurora que para elle havia
surgido tão brilhante, e Mery que tanto tinha
contribuído para o engrandecimento do seu
nome, retira-lhe a sua protecção e declara a
operação de Jacques mais grave, do que a talha pelo grande apparelho.
Tal era o estado em que se encontrava este
ramo da medicina operatória, quando, no começo do nosso século, mais uma descoberta se
inscreve nos annaes da cirurgia : quero referir-me á talha bilateralisada devida ao brilhante
talento de Depuytren. Quando Deseault desapparecia no occidente, cercado d'essa aureola
de gloria que o envolvia, Depuytren surgia no

i
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-oriente ! Uma águia baixava á terra e um génio
apparecia no mundo !
Depuytren, baseando-se nas dissecções de
Chaussier, Rives e Beclard e soccorrendo-se
dos resultados práticos colhidos das suas experiências, coordenava os factos e preparava
a sua memoria sobre este methodo; porém, a
morte surprehende-o e manda que elle pare.
O seu nome, já estava então feito e bem
cimentado : o pó tornou-se pó, mas o nome do
rival do cirurgião de Jorge iv viverá com a humanidade. O progresso, porém, não obedece ás
leis irrevogáveis da materia !
O campo da sciencia parecia já inexploravel ;
o tronco parecia começar a definhar á mingoa
de seiva, edous renovos brotam. A talha rectovesical e a quadrilateral appareeem.
Foi Sanson que, em 1816, fundando-se nas
relações intimas que existem entre o recto e
as vias urinarias, propoz um novo methodo de
talha a que chamou recto-vesical.
Sanson dividiu o seu methodo em dous
processos : no primeiro divide-se a porção membranosa da urethra, a prostata e o collo da bexiga ;—no segundo é interessado o baixo fundo
da bexiga.
Como em todas as grandes idéas, não faltou
quem se incumbisse de offuscar-lhe o brilho e
de depreciar as suas vantagens.
Com effeito, estes processos foram mal recebidos em França ; tiveram alguma acceitação
em Inglaterra e na Allemanha; sendo, no entanto, muito bem recebidos em Italia, onde Vacca
os acolheu com enthusiasmo, procurando tirar
d'elles alguns fructos em prol do género humano.
Resta-nos, para complemento d'esté breve
resumo histórico da talha, referir-nos á talha
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quadrilateral, devida ao talento de Vidal (de
Cassis).
Este cirurgião, vendo-se a braços com um
grande calculo, fez a incisão da prostata na direcção dos seus quatro raios, e como a sua ousadia fosse coroada de feliz êxito, estabeleceu
como these geral, que a talha quadrilateral era
o — nee plus ultra — das talhas perineaes.
Tendo feito um breve estudo histórico da
talha, visto que os limites acanhados d'esté
trabalho não nos permittem alongar-nos mais,
passemos agora á historia da sua brilhante rival-a lithotricia.

*

*

Quem descobriu a lithotricia?
E' de data remota ou próxima a sua descoberta?
Eis as duas primeiras perguntas que surgem no espirito d'aqnelle que, como nós, pretende historiar esta operação.
Não escapou realmente ao espirito dos primeiros cirurgiões que observaram a sahida espontânea dos cálculos vesicaes, a idea de os
procurar reduzir a pequenos fragmentos, quando muito volumosos, para poderem atravessar
a urethra ; porem, a estreiteza e as sinuosidades
d'esté canal eram obstáculos poderosíssimos
para se oppôrem a tão arrojada tentativa. Precisavam de instrumentos delicados para poderem percorrer a urethra, bastante sólidos
para triumphar da resistência dos cálculos, e
emfim, d'uma construcção tal que lhes tornas-
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se o seu manejo expedito e fácil. Taes obstáculos não podiam ser vencidos senão á casta
de investigações minuciosas e ensaios repetidos, auxiliados pelos progressos da industria
moderna.
Por muito tempo todas as tentativas foram
infructiferas ; e, só mais tarde, a lithotricia se
pôde desprender dos laços que faziam d'ella
uma chiméra, para ser contada no numero das
grandes descobertas. A sua historia nos séculos passados é uma serie de asserções vagas e
de factos inverosímeis. Do século ix data o documento mais antigo que prova os manejos de
instrumentos com o fim de destruir os cálculos vesicaes. Esse documento foi escripto por
Olimpius na Abelha Medica d'Athenas e mais
tarde transcripto por Briau em 1850 na Gazeta
Hebdomadaria.
Parece, porém, incontestável que entre os
arabes já havia noções d'esta operação, pois
que alguns documentos nos referem tentativas para a extracção dos cálculos vesicaes, quer
fazendo-os caminhar na urethra por pressão
e por aspiração, quer por meio de instrumentos
mais ou menos apropriados a tal fim.
Sem querermos registrar aqui todas as tentativas que se fizeram n'este sentido, apontemos ao menos algumas, que possam ser consideradas como fracos lampejos d'esse astro
novo da cirurgia, que só mais tarde devia
raiar.
Ebn-al Harrar, Fabricio de Hildamus, Sanctorius, Citeau, Martin, etc, foram os primeiros
que tentaram livrar a humanidade d'esse pesadíssimo onus de que tantas vezes é victima.
Ebn-al Harrar tenta destruir os cálculos
servindo-se do diamante.
Fabricio Hildamus e Sanctorius mandam
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fabricar instrumentos para a extracção e destruição dos cálculos.
O monge de Giteau e o major inglez Martin,
conseguem destruir os cálculos, limando-ose
percuiindo-os com instrumentos da sua invenção. Innumeraveis tentativas se fizeram n'este
sentido, sendo completamente infructiferas ;
e, foi preciso que decorressem alguns séculos
para que apparecesse a primeira indicação
realmente scientifica da lithotricia.
Era para o século que por nós vae passando, para o armo de 1813, que estava guardada a gloria de vir Gruthuisen mostrar a possibilidade de se praticar o catheterismo com
instrumentos rectos, traçar todos os caminhos que deviam ser seguidos, e apresentar o
instrumento hoje bem conhecido, com que
elle pulverisava os cálculos.
Dez annos mais tarde a talha teve definitivamente uma rival, aliás de grande valia; de
então para cá, um sem numero de lidadores
se teem atirado com empenho ao aperfeiçoamento d'esté methodo.
Civiale é sem duvida, um d'aquelles que
mais contribuiu para os progressos da lithotricia; dotado d'uma illustração universalmente
reconhecida, d'uma força de vontade sem limites, procura por todos os meios ao seu alcance
resgatar a humanidade d'esses hospedes importunos que tanto a torturam e martyrisam.
A partir de 1829 a lithotricia principia a passar
por uma nova phase, o apparelho instrumental
é consideravelmente simplificado e os instrumentos rectos são substituídos por instrumentos curvos.
Foi Jacobson o primeiro que, em 1829, mostrou que se podiam dividir os cálculos, servindo-se do seu quebra-pedras articulado, instru-
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mento este que, apezar de modificado, apresenta
comtndo grandes inconvenientes.
Um pouco mais tarde o barão de Heurteloup
fez soffrer á lithotricia o ultimo dos seus aperfeiçoamentos, confeccionando o seu esmagador, que, d'entâo para cá tem soffrido modificações só nos bicos.
Depois d'elle um grande numero de cirurgiões, entre os quaes Bancal, Robert, Rigal,
Collin, etc., se teem dedicado ao aperfeiçoamento do seu methodo, modificando e simplificando o apparelho instrumental.
Por muito tempo a talha e a lithotricia viveram em lucta aberta, até que um pouco mais
tarde se travaram as relações mais intimas entre os dous contendores.
A idéa de combinar os dous methodos operatórios, servindo-se das vias, quer accidentaes, quer artificiaes, impressionou o espirito
de muitos cirurgiões. Já Antonio Dubois e Civiale, em 1827, Dupuytren em 1830 e Malgaigne
em 1840, conseguiram curar alguns calculosos
aproveitando-se das fistulas, quer accidentaes,
quer artificiaes. Ura pouco mais tarde, Buisson
e Delbeau combinando os dous methodos operatórios, conseguem verdadeiros triumphos no
campo da clinica.
Innumerar agora um sem numero de práticos que teem modificado mais ou menos os
processos d'estas operações, seria tomar sobre
nossos hombros uma tarefa árdua por demais,
e da qual o único titulo que poderíamos conquistar seria de injusto, porque infallivelmente
na citação d'esses nomes que respeitamos, deixaríamos algum que de direito não devia ser
esquecido.
Não poderemos comtudo deixar de registar
aqui o nome de Bigelow, esse homem que 1875
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realizou ura dos maiores progressos da therapeutica urinaria, conseguindo sob a influencia
do chloroformio, substituir a lithotricia de sessões prolongadas á lithotricia rápida.
Aqui terminamos esta primeira parte do
nosso trabalho, que não comporta largas digressões sobre certos pontos, afim de que outros da
mais alta importância e qne constituem positivamente o âmago da questão proposta, não se
resintam da falta de espaço e desenvolvimento.

Se, por intermédio do catheterismo, nos convencermos de que existe um calculo na bexiga, é nosso dever procurar extrahil-o.
São dous os meios de que dispomos para
conseguir tal desideratum : o tratamento medico
propriamente dicto, e o tratamento cirúrgico
ou operatório.
O tratamento medico tem por fim dissolver
o calculo e modificar a tendência do organismo
para a lithogenia ; por isso, para se poder tirar
todo o partido possível d'esté tratamento, era
necessário saber qual o mechanismo porque se
produzem os cálculos, isto é, a verdadeira natureza da lithogenia e qual a espécie de calculo
em um dado caso.
Com relação ao primeiro ponto, isto é, á
génese dos cálculos urinários, algumas theorias se teem apresentado, as quaes, devemos
confessal-o, deixam muito a desejar, porque
não são satisfactorias.
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Urna d'ellas admitte que no organismo ha
uma disposição especial para formar em excesso a substancia de que é feito o calculo ; a
experiência, porém, não é conforme com a
theoria, porque muitos indivíduos se teem encontrado, que, apezar de por muito tempo se
lhe ter achado um excesso de acido úrico nas
urinas, nunca chegam a padecer de Wculos
das vias urinarias; emquanto que outros são
atacados por esta doença, sem que as suas
urinas tenham apresentado uma composição
anormal.
Outra theoria, chamada theoria de Meckel,
admitte a existência d'um catarrho especifico,
chamado lithogenico, que favorece a precipitação das areias nas vias urinarias.
Segundo esta theoria, o primeiro deposito é
sempre formado por muco oxalico, e a transformação em acido úrico, em uratos, e phosphatase um facto secundário. Além de ter por
base uma hypothèse gratuita, deixa-nos na ignorância pelo que diz respeito á especificidade
do catarrho.
A theoria mais recente de Scherer admitte
que os cálculos são devidos a uma fermentação que a urina soffre nas vias urinarias, fermentação muito semilhante áquella que se dá
n'este liquido, quando se conserva depositado
em um vaso qualquer.
Esta theoria não é mais que a combinação
das duas precedentes, em que a tendência á
fermentação é influenciada pela composição da
urina e o estado constitucional do individuo;
e o fermento é fornecido pela mucosa urinaria.
Segundo Scherer, ha duas espécies de fermentações : uma acida, outra alcalina.
Na fermentação acida o pigmento e as matérias extractivas são transformadas em acido
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láctico, e este, indo desprender o acido úrico
das suas combinações, dá assim togar á formação de cálculos de acido úrico ou de uratos.
Na fermentação alcalina a uréa é decomposta em carbonato de ammoniaco, e as concreções são formadas pela combinação da ammoniaca com o acido úrico, o phosphato de
magnesia e o phosphato de cal.
O lado fraco d'esta theoria é não explicar o
modo de formação dos cálculos de oxalato de
cal, de silica pura, de xantina, de cystina e
muitos outros.
Quanto a determinar a natureza do calculo,
isto é, fazer d'elle um diagnostico clinico, deveremos confessar que é quasi impossível, excepto quando tem havido a expulsão de areias,
cuja natureza tem podido ser reconhecida, ou
quando uma certa reacção da urina se tem
continuado por muito tempo, embora n'estes
casos não hajam mais do que probabilidades.
D'estas considerações geiaes, que acabo de
fazer, se deprehende facilmente quão grandes
devem ser as difficuldades em estabelecer um
tratamento racional em casos de cálculos vesicaes.
O tratamento medico tem sido instituído
unicamente com vistas puramente chim iças,
tendendo a dissolver e decompor os cálculos
na bexiga; mas, nem a agua de cal proposta
por White, nem a magnesia, á qual Homme
Brande e Hatchett recorriam, nem os alcalis
fixos, ensaiados por Fourcroy, nem, emfim as
substancias desprovidas de azote, tão gabadas
por Magendie, teem dado até hoje resultados
satisfatórios no tratamento dos calculosos.
E' muito considerável o numero de medicamentos, mais ou menos insignificantes, que
tem sido empregados com o fim de dissolver os
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cálculos vesicaes ; é, porem muito limitado o
numero d'aquelles de que se tem colhido algum resultado.
A escolha, porem, d'esses medicamentos varia com a natureza das concreções ; é assim
que, quando o calculo é de natureza acida convém a applicação de substancias que tornem a
urina alcalina.
Têem-se empregado com esse fim os preparados alcalinos, com especialidade as aguas
alcalinas naturaes, e os ácidos orgânicos, que
são eleminados pela urina debaixo da forma
de carbonatos alcalinos.
Quando porem a composição do calculo
exija que a urina seja acida, os meios therapeuticos são menos seguros; ainda assim, os
preparados que tem sido administrados com
mais proveito, são o acido carbónico e o acido
bórico; este ultimo, porem, tem o grande inconveniente de prejudicar muito o apparelbo
digestivo.
Julio Cloquet, fundando-se nos ensaios que
havia feito em calculosos, pensou em actuar
mechanicamente sobre os cálculos e favorecer a sua expulsão, fazendo passar grandes
quantidades d'agua pela bexiga. Apezar do
mau resultado d'estas tentativas, alguns cirurgiões tentaram obter a dissolução dos cálculos, fazendo injecções com líquidos de diversa
natureza.
Esta pratica todavia é condemnada, logo
que se attenda á possibilidade de introduzir
na bexiga agentes, capazes de alterar as paredes d'esté órgão.
Os physicos pelo seu lado, enthusiasmados
pelas brilhantes promessas do galvanismo, conceberam a idêa de se servirem d'esté agente
para desaggregarem as concreções vesicaes;
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porem, o emprego do galvanismo não logrou
dár resultado, apezar dos esforços de Prévost,
Dumas, Bauvier, Leroy, etc.
Finalmente, podemos dizer que différentes
meios therapeuticos podem modificar com vantagem certas perturbações quer do lado da bexiga, quer do lado dos rins; mas que não existe
uma só observação de calculo que fosse curado pela medicação interna, depois de ter adquirido já um volume, que possa ser denunciado pelo catheter; e que portanto o tratamento
medico dos cálculos urinários, theoiicamente
justificado, não tem dado na maioria dos cazos os resultados desejados.

TRATAMENTO CIRÚRGICO

Reconhecido assim o pouco valor do tratamento medico, resta-nos, como único recurso
apellar para o tratamento cirúrgico.
De dous grandes methodos dispõe a medicina operatória para chegar a resultados mais
infalliveis, cuja pratica é mais expedita : a talha
e a lithotricia.
Talha e litroticia, taes são as duas operações
de que dispõe a cirurgia para libertar os calculosos d'esse pesadíssimo onus de que são
victimas ! Taes são os dous únicos recursos
verdadeiramente efflcazes,dos quaes, se o cirurgião lançar mão, tranquillo ficará de que o reservatório urinário fica livre d'esse ou d'esses
hospedes importunos, cuja existência acarretava serias desordens para o funccionalismo do
órgão, e perturbações mais ou menos notáveis
para o organismo em geral.
Taes são, finalmente, os dous grandes competidores apresentados em campo pela medicina operatória.
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Rigorosamente poderseha dizer que um
d'esses methodos é preferível ao outro ?
Syntheticamente, revendo as vantagens e
desvantagens, poderseha analyticamente dár
a primazia a um d'elles?
Tal é o problema que temos a resolver.
Como porem estes methodos operatórios
são bastante complexos, e se podem decompor
em diversos factores, seria uma injustiça pal
pitante comparalos sem primeiro passarmos
um rápido olhar, e fazermos uma pallida apre
ciação de cada um dos submethodos, esco
lhendo d'entre elles aquelle que nos parecer
melhor para termo de comparação. O direito
de primogenitura faz com que comecemos pela
talha.

*

A talha, lithotomia, ou cystoiomia dividese
em três grupos: talha perineal, rectovesical
e hypogastrica.
,.
A seu turno a talha perineal, se subdivide
em pequeno e grande apparelho, mediana, la
teralisada, bilatera Usada, medianabilateral, la
teral e quadrilateral.
D'aqui se deduz que a talha pôde ser repre
sentada por dez individualidades ou processos,
cada um mais ou menos defeituoso; d'esses
■ o que menos inconvenientes acarretar, será o
pezo que preencherá uma das conchas da nos
sa balança.
Seria trabalho bastante árduo e pouco util
fazer a descripção do manual operatório de ca
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da um d'estes processos e eu não faria mais,
do que transcrever para aqui o que tão bem
tratado se encontra nos livos mais elementares
de medicina operatória.
E' por isso que me limitarei a fazer uma
analyse, ainda que rápida, dos différentes processos para escolher dentre elles aquelle que
reunir menor numero de accidentes primitivos
consecutivos ou tardios.
Baldados de pratica, a superioridade não pôde ser relativa ao costume e disposição de
operador e será dada simplesmente segundo
o que nos dictar a razão.
Ninguém já falia em alguns processos, que
tantos serviços prestaram na infância d'esta
operação, e que hoje estão completamente
abandonados.
0 pequeno apparelho que tanto faz perigar
a vida dos operados, que tantas desvantagens
pode trazer para a saúde, que pôde mesmo
privar o homem da única faculdade que lhe é
exclusiva, quem o ernprehenderá?
Operação que na phrase de Malgaigne, o
cirurgião pratica quasi sem saber os tecidos
que corta.
O próprio engasgamento do calculo é hoje
uma indicação legitima para o praticar?
Ha quem se lembre hoje, por ventura de
praticar o grande apparelho, onde alem dos
inconvenientes peculiares á operação da talha,
ha ainda a hemorrhagia, o arrancamento e a contusão profunda dos tecidos com todas as consequências prováveis e infallives ?
A talha mediana seria um dos melhores
processos, se osm cálculos
não excedessem as
dimensões de0, 0l a 0,ir02.
Realmente, a facilidade de execução d'esté
processo, a auzencia de hemorrhagia, a incisão
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das partes molles superfîciaes e profundas
na linha mediana, e finalmente a possibilidade
de poupar os conductos ejaculadores, são condições que tornam este processo simples e
pouco perigoso.
Infelizmente, a pequena capacidade de incisão produzida restringe muito o campo das suas
applicações, reservando-o unicamente para os
cálculos duros de oxalato de cal ou de acido
úrico, que não excedam 0,mU25 de diâmetro, e
para a extracção de corpos extranhos pouco
volumosos, introduzidos accidentalmente na
bexiga, e que não possam ser extrahidos apoz
as manobras da lithotricia.
A talha laleralisada com os seus derivados,
a talha bi-lateral, mediano-bilateral e pre-rectal,
são processos que os progressos da cirurgia
moderna tendem a fazer desapparecer.
A talha lateralisada é sem duvida a que
mais vezes foi praticada, e que por muito tempo
foi quasi universalmente seguida.
Hoje, porem, a esphera da sua acção é muito
limitada: inaplicável aos grandes e pequenos
cálculos, que a talha hypogastrica e mediana
permittem extrahir com menos perigo, e mais
promptidão, ella limita-se unicamente aos cálculos intermédios, que já hoje tendem a ser
destruídos pela lithotricia rápida.
A sua fácil execução, a possibilidade de
poupar o bolbo e o recto, bem como um dos
conductos ejaculadores, e emflm a grande capacidade de abertura produzida, não podem de
modo algum contrabalançar os grandes inconvenientes que accarreta aos operados.
A talha bi-lateral, bem como a medianabilateral e prerectral, por si só tão elogiadas
até ha bem pouco tempo, não teem satisfeito
completamente a espectativa dos seus sectários ;
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porquanto, se bem que a abertura produzida
seja muito larga, permittindo assim a sahida
de grossos e volumosos cálculos, expõem comtudo ás mesmas hemorrhagias que a telha lateralisada, e teem alem d'isso o grande inconveniente de cortar os dous conductos ejaculadores, privando o homem d'uma das suas mais
preciosas faculdades: — a reproducção.
Collocados sob o ponto de vista pratico,
não vemos grande differença entre a talha lateralisada, a bi-lateral e prerectal, pois que todas apresentam quasi as mesmas indicações,
revestem-se da mesma difficuldade no manual
operatório, e os seus resultados estatísticos
não divergem muito ; de modo que não podemos inclinar-nos a um d'estes processos de
preferencia ao outro.
A eleição d'esté ou d'aquelle processo está
subordinada á vontade do operador, que executará o que lhe for mais familiar e lhe convier melhor.
A talha lateral está hoje completamente
abandonada. A incisão do corpo da bexiga, o
ter de poupar-se a porção prostatica da urethra,
a pouca extensão que deve ter a ferida, o ferimento inevitável das artérias do perineo, e
algumas vezes das do recto, infiammações graves, fistulas, infiltrações e abcessos urinosos,
taes são as contra-indicações que prescrevem
a pratica d'esté processo.
Dispensamo-nos de apresentar a estatistica
de Malgaigne desfavorável a este processo, e
citaremos tão somente as suas palavras «infeliz idea que só pertence á historia da arte».
Resta-me para terminar a analyse dos diffentes processos de talha perineal referir-me á
talha quadrilateral.
Foi um tamanho desmarcado, ou antes ima-
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ginario dos cálculos que levou Vidal (de Cassis)
a propor a incisão da prostata na direcção dos
seus quatro raios. A serie de inconvenientes
que resulta infallivelmente de tal operação,
salta aos olhos de todos, e por isso não nos
occuparemos d'elle.
*

A talha recto-vesical, apezar das modificações porque passou, devidas ao talento de
Maisonneuve, Chassaignac e outros, passa hoje
quasi desapercebida nos livos mais modernos.
Como vantagens d'esté processo, citam-se
a facilidade, a pouca dor, a auzencia de hemorrhagias, e a possibilidade de extrahir cálculos
de grande volume.
Porem a fistula recto-vesical, consequência
immediata, necessária e quasi infallivel de tal
commetimento, é um inconveniente tão grave
que não compensa a extracção d'um calculo,
por mais volumoso que elle seja.
Ainda mais : as vantagens preconisadas a
este processo são reaes ou mera ficção ?
A divisão da mucosa anal, das paredes intestinaes e da porção posterior do perineo é
fácil?
A infiltração urinosa, o ferimento dos canaes ejaculadores e do fundo do sacco peritonea!, são ou não objecções muito sérias ? E
quem, hoje com os progressos da sciencia, se
lembra de tal processo.
*
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As talhas perineaes foram, sem duvida as
que por mais tempo gozaram da melhor nomeada entre os homens, e que na sciencia contaram mais sectários ; hoje, porem, é muito limitado o seu domínio, e pôde dizer-se, que a
talha hypogastrica leva de vencida as talhas perineaes.
D'an tes era muito restricto o numero de
indicações da talha hypogastrica, e a sciencia
adoptava-a simplesmente como uma operação
de reserva e, só em casos muito excepcionaes
é que a ella recorria; hoje que a antisepcia cirúrgica e a dilatação combinada do recto e da
bexiga, fizeram com que a péritonite e a infiltração urinosa fossem accidentes relativamente
raros, a talha hypogastrica tende a generalizar-se.
Sobre três bases descança a preferencia que
dou á talha hypogastrica:
1.° O que ha de mais simples, do que fazer
uma incisão acima do pubis interessando os
tecidos até á bexiga, sem comprometter órgãos
importantes?
2.° Qual dos outros methodos dá mais facilidade ao operador para procurar a pedra e extrahil-a?
Qual, a não ser este, permitte a fácil entrada de grandes e poderosos instrumentos, que
vão inevitavelmente surprehender o calculo,
onde quer que elle se aloje e extrahil-o, evitando contusões profundas, dilacerações d'orgãos delicados, e arrancamentos?
3.° Quanto ás consequências da operação,
qual dos methodos citados dá lugar a menor
numero de accidentes?
A hemorrhagia que é um dos mais graves
accidentes da talha, não é por este methodo
tão efficazmente evitada?
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D'entre os diversos methodos qual, como
este, evita sempre a impotência e incontinência das urinas?
Terminando esta rápida analyse dos différentes methodos de talha, diremos que a grande indicação da talha hypogastrica está subordinada sobretudo ao volume e á dureza da
pedra, de modom que todo o calculo cujo diâmetro exceda 0, 02 e que não possa ser reduzido pela fragmentação, encontra n'esta operação uma sahida menos perigosa do que em
qualquer outro rnethodo ou processo
*
*

*

Kesta-nos para completar esta segunda parte do nosso trabalho, occupar-nos da lithotricia, que para facilidade de estudo podemos
dividir em perineal e urethro-vesical.
A lithotricia perineal, devida ao extraordinário talento de Dolbeau, não pôde nem deve,
na nossa opinião, ser considerada como uma
operação do dominio exclusivo da lithotricia;
ella não é mais do que uma mescla, uma combinação ; finalmente, a escolha do que ha de
bom em cada um dos dous methodos de curar
os calculosos; e para sustentar a asserção que
apresentamos, definamos cada uma das operações, e confrontemol-as com a d'esta ultima.
A operação que consiste em extrahir os
cálculos da bexiga por uma ferida, recebeu o
nome de talha.
A lithotricia tem por fim, reduzir na bexiga
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os cálculos a pequenos fragmentos, que possam
sahir pela urethra.
Dolbeau, depois de definir o que designou
sob o nome de lithotricia perineal, acrescenta:
«Encarada no todo, a manobra consiste na formação artificial de um trajecto cylindrico que,
do perineo vá á bexiga; por essa via introduzem-se diversos instrumentos lithotridores, fragmenta-se a pedra, e suas avultadas fracções
são definitivamente extrabidas d'uma só vez.»
E mais adiante ainda diz: «Convém acrescentar, que na lithotricia perineal o instrumento cortante
interessa somente a pelle na
extensão de 0,m02 o máximo, etc., etc.» Perguntaremos nós, o que é um trajecto artificial?
Logo que se emprega um instrumento cortante
que interessa só a pelle, ha ou não ferida?
Poder-se-ha chamar á urethra um trajecto
artificial? Ou será a simples applicação de instrumentos lithotridores, o movei poderosíssimo
que fez com que Dolbeau desse tal denominação á operação da sua invenção ?
*

A operação que consiste em dividir mecanicamente as concreções lithicas no interior
da bexiga atravez da urethra mereceu o nome
de lithotricia urethro-vesical.
Nova, como é, esta operação em cirurgia,
vários são os processos para executal-a; como
os processos variam os instrumentos, se bem
que, em resumo, não sejam mais do que os
mesmos, com maiores ou menores modificações, com mais ou menos simplicidade. Longe
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iríamos em enumerar essa serie de instrumentos; para o nosso trabalho basta que tomemos
o de Heurteloup, como também entre os três
processos a que se pôde reduzir esta operação,
escolhamos o que consiste em quebrar os cálculos pela pressão e percussão isoladas ou
combinadas.
E' pois a este processo que hei de referirme na comparação que passo a fazer com a
talha, não admittindo a lithotricia perineal de
Dolbeau pelas razões que já expuz.
Julgo ter exposto dum modo geral, posto
que incompleto, o valor relativo de cada um
dos methodos e processos, dando a preferencia áquelles que na minha opinião offerecem
mais garantias para o tratamento dos calculosos.
Antes porem de terminar esta segunda parte do nosso trabalho, devo dizer que qualquer
que seja o methodo de tratamento empregado,
segundo as indicações particulares a cada caso,
a operação nunca deverá ser emprehendida,
sem que primeiro se tenha feito um estudo
minucioso dos commemorativos do doente, do
estado das urinas, da urethra, da bexiga, das
dimensões e natureza do calculo, do modo de
funcoionalismo dos rins e do estado geral do
individuo; porque, é só da analyse d'estes diversos elementos, e do conhecimento dos dados scientiflcos adquiridos pela observação geral, que nascem as indicações therapeuticas
que o cirurgião deverá executar com prudência e habilidade.

PARALLELO
ENTRE A

TALHA E LITHOTRICIA

Quando na liça se apresentam dons lidadores valentes, ambos dispondo de armas da melhor tempera, e manejando-as com maestria,
ambos dedicados calorosamente á cauza que
pleiteiam, a decisão d'esse certamen deve ser
difficil e tardia.
Quando a talha era o único recurso, de que
lançar mão para curar os calculosos, nada mais
natural do que, reconhecida a pedra na bexiga,
praticar essa operação; descoberta, porem, a lithotricia, começou a pugna, e os cirurgiões dividiram-se.
Não somos o primeiro que vamos conferir
o premio de victoria ; elle tem sido dado tanto
a um como a outro dos athletas ; queremos,
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tão somente, admirar-lhes a força e observar
finalmente a perfeição ; para comprovar as prerogativas de juiz, emittiremos a conclusão a
que chegarmos.
Insufficiente como somos, o nosso juizo,
certamente, não abalará os alicerces sólidos
em que se firma o verdadeiro vencedor, como
também, desde já declaramos, que sobre nós
não paira a idea d'uma invectiva, mas exprimimos unicamente a convicção das nossas crenças, como resultado do que colhemos com a
leitura que fizemos sobre esta materia.
Para perfeito desenvolvimento da questão
que nos cumpre decidir, entendemos de conveniência encaral-a sob diversos aspectos, decora pol-a em parcellas, observai a por différentes prismas, para depois d'esse trabalho,
para o qual cada uma das partes contribuirá
com o seu contingente, tirarmos a conclusão
final.
E' assim que veremos em cada uma das
operações :
1."— Quaes são os accidentes que uma e
outra podem produzir.
2.° —Qual a que faz perigar menos vezes a
vida dos operados.
3." — Quaes são os cazos em que uma ou
outra convém mais particularmente.
4.° —Qual a que cura sem deixar vestígios,
5.° — Qual é a mais simples e expedita no
manual operatório.
6.°— Qual a que mais torturas inflige ao
doente e mais trabalho dá ao operador.
*
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Quaes são os accidentes que urna e outra operação podem produzir?
Tal é o primeiro quesito do qual nos passamos a occupât-.
Começando por enumerar os accidentes da
talha, temos primeiramente a attender aos primitivos, ou que podem ter lugar durante o
acto operatória, e só depois é que fadaremos
dos accidentes consecutivos
Como no capitulo precedente démos a preferencia á talha hypogastrica, é a esta também
que referiremos os accidentes.
O que desde logo pode surprehender o operador e incommodai- o operado é a dôr, a hemorrhagia e a ferida do peritoneu.
A dôr quasi não deve ser considerada como
um accidente da talha depois do emprego da
anesthesia.
A hemorrhagia é rara na talha hypogastrica;
a anatomia da região já o deixa antever. Citamse comtudo alguns casos de morte. Gúnther
refere trez casos de hemorrhagia, e Dulles dous
de morte, consecutivos a este accidente.
Esta hemorrhagia pôde provir, quer de lesão do plexo venoso situado em torno do collo,
quer de erosão da mucosa vesical incrustada
de placas calcareas, quer finalmente d'uma
exhalação sanguínea pelos capillares vesicaes.
A ferida do penitoneu é outro accidente geralmente muito grave por causa da péritonite
generalisada que ella quasi sempre produz.
Apezar das maiores precauções, esta serosa
pôde ser lezada ; os mais hábeis cirurgiões têm
observado este accidente. Não é, porém, muito
frequente, pois que a perícia do operador pôde
obstar a que ella se produza.
Depois de feita a operação, o operado pôde
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ser acommettido por accidentes mais ou menos graves.
D'entre elles citam-se como mais importantes: a infiltração urinosa, a péritonite, a inflammação do tecido cellular peri-vesical e dos
órgãos genito-urinarios, as fistulas e em casos
raros a event ração.
Sem duvida, os mais importantes, sob o
ponto de vista da sua gravidade, são a infiltração urinosa e a péritonite.
A infiltração urinosa é com certeza a complicação mais de temer na talha hypogastrica;
entretanto o processo de Vidal (de Cassis) auxiliado pelos diversos agentes antisepticos,
torna este accidente relativamente raro.
A péritonite é também muito de temer;
ora provem da ferida do peritoneu e então
tende a generalisar-se, sendo quasi sempre
mortal; ora é a propagação da inflammação
dos tecidos visinhos e então circunscreve-se á
região, terminando quasi sempre pela formação de adherencias e augmento da espessura
da serosa.
A inflammação do tecido cellular peri-vesical depende (segundo Souberbeille) em grande
parte do operador, pois que a urina não pôde
infiltrar-se, sem que lhe abram caminho ; e é
isto, segundo o mesmo auctor, o que succède
por vezes, quando o cirurgião, pretendendo
explorar a parede da bexiga, o faz pouco cautelosamente, produzindo grandes deslocamentos.
Quanto ás inflammações por propagação,
não são em geral frequentes.
As fistulas urinarias, quando apparecem, o
que é raro, nunca se conservam por muito
tempo.
A eventração é um accidente muito raro ;
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entretanto, quando a cicatriz da ferida abdominal não resiste á pressão das visceras, este
acccidente produz-se.
Taes são muito em resumo os principaes
accidentes da talha hypogastrica.
*

Os accidentes que podem complicar a operação da lithotricia não são nem menos variados nem menos graves, que os que se observam na talha; como n'esta operação, elles podem observar-se, quer durante o acto operatório, quer algum tempo depois; d'aqui a sua
divisão em accidenies primitivos e consecutivos. Entre os accidentes primitivos devemos
mencionar em primeiro logar a dor que geralmente produzem as manobras com os instrumentos lithotridores.
A dôr, companheira inseparável da intervenção cirúrgica, é um accidente que muitas
vezes se observa n'esse pequeno drama cirúrgico chamado uma sessão da lithotricia.
Posto que este accidente passe em muitos
casos quasi desapercebido, em outros attinge
tal intensidade, que chega a tornar-se uma
verdadeira tortura para o doente, obrigando-o
a executar movimentos muito prejudiciaes ás
manobras da lithotricia.
Mas poderemos nós remediar tal inconveniente?
Aqui se offerece á nossa contemplação a
tão debatida questão da anesthesia applicada
á operação da lithotricia.
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Como em todas as questões scientificas,
esta teve os seus partidários e adversários.
Alguns cirurgiões arrebatados pelo enthusiasms que lhes causava uma idéa tão sympatica, e sem terem uma base segura em que se
apoiassem, não duvidaram affirm ar desde logo
que se podia utilisai- sempre este precioso
agente na pratica d'esta operação.
Outros, guiando-se pelos resultados colhidos pela experiência, e surprehendidos pelos
accidentes graves que uma tal pratica tinha
occasionado, concluiram desde logo, que a
applicação do chloroformio era inútil e muitas
vezes perigosa, em taes condições.
Nós, seguindo a opinião de vários cirurgiões, só admittiremos a anesthesia, quando a
îndocilidade e a extrema timidez do paciente
tornem impossível e mesmo perigosa a manobra dos instrumentos lithotridores; em todos
os outros casos, o cirurgião nunca deve prescindir da sensibilidade, preciosa faculdade que
tanto o pôde guiar na pratica d'esta operação.
Um outro accidente que se observa muitas
vezes durante o acto operatório, é a prehensão
do calculo pelo maior diâmetro e a impossibilidade consecutiva de o separar do instrumento.
Em taes circumstancias, o operador precisa de
revestir-se de muita paciência para conseguir
desembaraçar a pedra dos bicos do instrumento, evitando a torção ou a fracturado apparelho lithotridor.
Mas não são só estes os accidentes da lithotricia, e terminada a sessão, ou sessões, algumas complicações podem sobrevir, que affectam em alguns casos um caracter grave.
A hemorrhagia que ás vezes se observa apóz
uma sessão, posto que relativamente rara, apresenta comtudo tal gravidade, que é preciso
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combatel-a com promptidão e denodo, soccorrendo-nos dos agentes hemostaticos.
Nem sempre é possível, apezar das maiores
precauções da parte do operador, evitar este
accidente, porque a extrema delicadeza da mucosa vesical, e o estado fungoso que ella muitas vezes reveste não toleram o mais leve contacto dos agentes lithotridores, sem que á sua
superfície brote o liquido sanguíneo.
A febre urethral é outro accidente que muitas vezes se observa consecutivamente ás manobras da lithotricia, sobretudo nos indivíduos
que apresentam grande susceptibilidade da parte
dos órgãos genito-urinarios.
Ora se apresenta com um caracter leve, ora
reveste a forma de accessos perniciosos que
podem rapidamente comprommetter a vida do
operado.
Em qualquer d'estes casos, o cirurgião deve «
combater os accidentes febris, e suspender a
operação até ao seu completo desapparecimento.
A inflammação da urethra, da prostata, da
bexiga, dos rins, do peritonei!, das vesículas
seminaes, dos canaes ejaculadores, do epidydimo e do testículo é um accidente que deve
merecer a attenção do cirurgião, porque é a
elle que se deve attribuir uma grande parte dos
insuccessos d'esta operação.
A infiltração e a retenção da urina são accidentes relativamente raros na lithotricia; entretanto, podem observar-se : a primeira consecutivamente a rasgaduras ou erosões de diversas porções da urethra ou da bexiga ; a segunda, em consequência d'um estado atonico
d'esté órgão, ou da obstrucção do canal da urethra por um calculo que ahi esteja encravado.
Finalmente, a lithotricia ainda pode ser cauza
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de fistulas urinarias e da gangrena na bexiga,
accidentes mais frequentes na talha.
*

Como vemos pela ennumeração que acabamos de fazer dos accidentes de talha e lithotricia, nenhuma d'estas operações é innocente.
Mas, se compararmos os accidentes de cada
urna d'ellas, notamos, que os da talha são mais
inhérentes á operação ao passo que os da lithotricia estão mais na dependência do operador.
Na talha, feitas as incisões, os accidentes
desenrolam-se d'uma maneira quasi fatal sem
que o operador disponha de algum meio directo e seguro para os prevenir ; ao passo que
na lithotricia já assim não succède, por mais
graves que elies sejam, desenvolvem-se lenta
e gradualmente, de modo que é possível evitar, que elles progridam, quer distanciando e
abreviando as sessões, quer mudando de instrumento e de methodo, quer finalmente abandonando a operação.
Façamos algumas apreciações relativamente
aos accidentes communs ás duas operações.
A hemorrhagia (accidente ás vezes muito
grave), é muito rara nas duas operações.
A dôr não pôde ser, sem inconveniente,
supprimida na talha?
E na lithotricia não é ella até de necessidade, porque serve de signal de alarme para
as manobras desregradas e falsas?
A inflammação da urethra, da prostata, da
bexiga, dos ureteres e dos rins, não reveste
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mais gravidade na lithotricia por isso que reconhece como causa a extensão forçada, o despedaçamento e o arrancamento produzido pelos
instrumentos lithotridores? E na talha, quando
essas inflam mações apparecem, não são a propagação da inflammaçâo inhérente á ferida incisa praticada com o bisturi ou lithotomo?
E onde ha mais gravidade, nas feridas contusas e irregulares ou nas regulares e incisas?
Quem não receiará o apparecimento da febre, que se reveste de caracter pernicioso, grave
e que parece acompanhar quasi inseparavelmente as manobras preparatórias da lithotricia?
A infiltração urinosa, a gangrena da bexiga
e a péritonite, accidentes muito raros na lithotricia, não serão mais frequentes na talha?
Das considerações que acabamos de fazer
relativamente aos accidentes communs ás duas
operações talvez se possa deprehender que os
accidentes produzidos pela lithotricia são um
pouco mais graves que os da talha; mas attendendo a que elles estão mais na dependência
do operador e se podem prevenir ou dissipar
mais facilmente, não podemos deixar de concluir que, a talha é sob este ponto de vista,
uma operação mais grave do que a lithotricia!
#

Qual das duas operações faz perigar menos
vezes a vida dos operados?
Tal é o segundo quesito do qual nos passamos a oceupar.
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Para o resolvermos d'uma maneira cabal e
imparcial deveríamos lançar mão das estatísticas estrangeiras; isso porem não o fazemos,
porque não vemos vantagem alguma; seria
mesmo fugir completamente á questão; tanto
mais quando não damos muito credilo a essas
estatísticas, porque são confeccionadas segundo o espirito de quem quer que as faz, fazendo sempre, que o lado favorável vá em
apoio da opinião que emittem e com que pretendem grangear proselytos.
Para sustentar a as'serçào que acabamos de
levantar, poderíamos apresentar estatísticas de
vultos eminentes da cirurgia franceza e provaríamos a incoherencia e inexactidão manifestas que n'ellas existe.
Attenta esta circumstancia, e principalmente convencido da influencia muito directa
e particular que as condições climatéricas,
metereologicas e telluricas podem ter sobre o
resultado das operações, preferíamos com
mais algum trabalho obter as estatísticas d'essas operações praticadas em Portugal e com
especialidade no hospital aonde fizemos o
nosso tirocínio escolar.
Somos portuguez, escrevemos para Portugal e por isso queríamos dar o maior cunho de
nacionalidade possível ao nosso insignificante
trabalho.
Infelizmente porem, entre nós não se organizam estas estatísticas, e quando a ellas precizamos de recorrer vamos mendigar lá fora o
que por incúria nossa não possuímos.
Sendo-nos pois materialmente impossível
apresentar a estatística completa d'estas operações praticadas em Portugal, desde logo intentamos pelo menos registrar aqui os resul-
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tados das que haviam sido praticadas no Real
Hospital de Santo Antonio.
Reconhecíamos, que esta tarefa era bastante árdua, mas o que nos animava a emprehendel-a era o vivo desejo que tínhamos de
•apresentar na nossa these uma estatistica portugueza, deixando de recorrer ás estrangeiras,
-como quasi sempre succède em trabalhos
d'esta ordem.
Resolvendo-nos, pois, a encetar este trabalho procuramos saber quaes seriam os documentos que nos poderiam auxiliar para levar
a cabo uma tarefa tão difficU.
Soubemos então e com grande admiração
nossa, que a secretaria do hospital não possuia livro algum que nos podesse orientar na
•organisaçâo d'esté trabalho.
E' realmente para estranhar, que n'um hospital onde a media diária oscilla entre 500 a 600
doentes, não haja um livro em que se registrem diariamente e com a maxima regularidade, não só as operações que ali são praticadas, como também os seus resultados, as condições em que o individuo foi operado, e finalmente os accidentes mais ou menos graves
que sobrevieram aos operados.
Só fundados em documentos d'esta ordem
é que annualmente se poderia organizar uma
estatistica pela qual se podesse ajuizar dos resultados colhidos pelos doentes e portanto dos
serviços prestados pela sciencia em prol da
humanidade.
Durante o meu tirocínio clinico no hospital
de Santo Antonio, eu tive occasião de observar o que ali se passava: operado o doente o
enfermeiro ou enfermeira mandavam buscar
um livro a que chamavam livro das operações
6 n'elle se lavrava um assento em que se es-
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pecialisava, o nome do operado, edade, profissão, estado, a operação que havia soffrido e
finalmente o nome do operador e ajudantes.
Era já para estranhar, que este assento
fosse tão lacónico deixando de mencionar se
circumstancias importantíssimas para a organização d'uma boa estatistica.
Da enfermaria o livro era levado para a secretaria e no dia seguinte os jornaes transcreviam o que ali se achava registrado. Nada
mais se fazia, a isto se limitava o registro das
operações, de modo que só se poderia saber
o numero de indivíduos que tinham sido operados n'uma determinada epocha, sem que se
conhecessem os seus resultados e as circumstancias mais ou menos favoráveis em que ellas
haviam sido praticadas.
Para fazer uma ideia do modo como entre
nós se aproveitam os dados estatísticos, basta
transcrever um fragmento d'um relatório que
uma das mesas transactas fez distribuir aos
Irmãos da Santa Casa; n'elle encontramos o
seguinte:
«Praticaram-se durante o anno findo vinte
e trez operações e algumas d'ellas bastante
melindrosas, tendo a satisfação de annunciarvos que a estatistica é assaz favorável» seguia-se o resultado.
A darmos um certo valor ao resultado fornecido por essa estatistica, não só não condemnariamos o hospital, mas estaríamos promptos a proclamal-o um dos melhores que conhecemos. Toda a gente, porem, que tenha
algum conhecimento do modo como as cousas
alíi se passam não fará obra por aquelles dados.
Quem acredita, que n'um hospital como o
de Santo Antonio se façam por anno única-

I
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mente 23 operações, quando só nas enfermarias de clinica se costumam fazer mais? Dirnos-hão, que são grandes operações; mas aferindo-as por algumas das que vimos citadas,
cremos poder asseverar que se praticaram
mais.
Como desejamos frisar bem a maneira como
entre nós são desprezados os dados fornecidos pelas estatísticas, seja-nos permittido
ainda relatar o seguinte facto: quando eu estava de mez nas enfermarias de clinica-cirurgica fizeram-se ali algumas operações, e como
a mim me coubesse o encargo de fazer a escripturação das ditas enfermarias, mandei um
empregado buscar á secretaria o livro para ali
as registrar; pois não tardou que elle viesse e
me declarasse, que o livro se tinha acabado, e
que portanto fizesse o registro em qualquer
tira de papel. Registrei com effeito algumas
operações por esta forma até que apparecesse
o tão decantado livro, e assim se perderam
elementos preciosos para a organisação d'uma
boa estatistica.
E' deveras para lastimar que nos nossos
hospitaes se não organisem estas estatísticas,
e era para desejar que a meza da Santa Casa
abrisse o exemplo, fazendo proceder a estes
trabalhos, porque então prestaria um grande
serviço á sciencia e á humanidade.
Sendo-nos pois ainda materialmente impossível apresentar uma estatistica completa d'estas operações praticadas no hospital de Santo
Antonio, vimo-nos reduzidos ao acanhado recinto de duas das suas enfermarias ; e foi
assim, que soccorrendo-nos d'alguns livros que
encontramos na secretaria da nossa Escola,
conseguimos ainda que a custo, organisai- uma
estatistica muito incompleta das operações de
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talha e lithotricia que desde 1859 até hoje foram praticadas nas enfermarias de clinica-cirurgica.
E' essa estatística a que em seguida apresentamos :

Mappa estatístico das operações da talha e lithotricia feitas nas enfermarias de ClinicaCirurgica
desde 1859 a 1885
Operações
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Falleceu com uma péritonite.
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T>

Curada
»
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Falleceu no próprio dia do
2.° tempo da operação em con
sequência da hemorrhagia vesi
cal a que não foi possível obviar.

Revendo o quadro estatistico que apresentamos e analysando-o sob o ponto de vista do
resultado d'essas operações para assim respondermos á segunda face pela qual encaramos
a questão a que nos propozemos responder,
parece, que a talha deverá ser responsável por
todos os casos fataes, porquanto em doze casos
em que foi praticada houve oito que foram seguidos de morte ; ao passo que de três vezes
em que foi praticada a lithotricia todos os casos
se salvaram ; porém, se attendessemos ás condicções em que alguns d'esses doentes foram
operados, e ás cauzas que sobrevieram acharíamos talvez razão de mais, para suspender o
juizo mau que se queira fazer sobre aquella
operação, e assim rehabilital-a-hiamos perante
os que a impugnam como cúmplice.
São muito grandes as difficuldades com que
temos a luctar, quando queremos deduzir algumas conclusões pala analyse comparativa
das estatisticas d'estes dous grandes methodos
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operatórios. Estas difficuldades provêem de diversas circumstancias que exporei mui resumidamente. Em geral a lithotricia escolhe os casos mais simples, e abandona os casos complicados para a talha ; além d'isso, nas estatísticas
de lithotricia não são geralmente comprehendidos os doentes cpie tendo sido submettidos
a este methodo operatório por um certo tempo,
foram depois abandonados á talha, ou por diffîculdades na operação ou por qualquer outra
circumstancia. Além destas circumstancias, ha
muitas outras, que podem fazer prevalecer um
ou outro methodo operatório, como por exemplo a idade dos operados.
E' sabido, que nas creanças a talha é geralmente seguida de bom resultado, em quanto
que a lithotricia é mais vantajosa nos velhos ;
comprehende se facilmente os erros em que
poderíamos cahir se fossemos comparar estatísticas em que dum lado houvesse um maior
numero de crianças, e do outro um maior numero de velhos ; o mesmo aconteceria se comparássemos as estatísticas de lithotricia no homem, com as de talha na mulher, etc.
Sabemos, além d'isto quanto influe no resultado d'estas operações, a idade, o temperamento, a constituição dos operados, o methodo adoptado, o numero, a densidade, o volume e forma dos cálculos, o estado das vias
urinarias, o paiz e as condições hygienicas do
hospital, em que foram praticados, etc.
As estatísticas que encontramos dispersas
nos différentes livros e jornaes, não satisfazem
em geral a nenhum d'estes requisitos ; e não
temos por consequência verdadeiros elementos
de comparação ; a estatística que apresentamos,
posto que em melhores circumstancias, contem
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um tão limitado numero de casos que nada
pode decidir.
A resolução d'esté problema não será portanto definitiva emquanto se não fizer uma escolha de um grande numero de calculosos susceptíveis de ser operados pela lithotricia, com
o fim de os dividir em duas partes eguaes, das
quaes uma seria submettida á talha, e outra á
lithotricia ; d'outra forma e emquanto as estatísticas não forem feitas com todo o escrúpulo
e apontando as menores particularidades, havemos de ser muitas vezes illudidos, pois que
vamos estabelecer comparação entre couzas
que se acham ás vezes nas mais diversas circumstancias.
#

Quaes são os casos em que a talha e a lithotricia convém mais particularmente ?
Tal é o terceiro quesito do qual nos passamos a occupai*.
E' muitas vezes extremamente difficil, senão impossível, traçar as attribuições respectivas de cada um d'estes methodos, e é só da
analyse do conjuncto de circumstancias peculiares ao individuo e ao calculo, que o pratico
deve colher as indicações que o podem guiar
na escolha do methodo operatório.
Analysemos portanto todas essas circunstancias e vejamos, se ellas são ou não um manancial de luzes para o pratico.
*
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A idade, o sexo, a constituição, o estado dos
órgãos genito-urinarios são circumstancias que
muito influem na escolha do methodo operatório que convém adoptar.
Se lançarmos uma vista rápida sobre as estatísticas, desde logo notamos que as epochas
da vida mais favoráveis á lithotricia, são a juventude e a adolescência.
Na infância, posto que não seja impossível
esta operação, é comtudo tão grave e eriçada
de taes difficuldades, que poucos cirurgiões
ousarão tental-a.
Varias particularidades concorrem para este
resultado ; em geral, as crianças têm uma bexiga muito irritável, o canal da urethra é muito
estreito, são geralmente indóceis, de modo que
só a muito custo conseguiremos que ellas se
conservem na immobilidade indispensável para
o bom êxito da operação. Na idade adulta, e á
medida que os doentes se approximam da velhice, os perigos da talha augmentam cada vez
mais, e a lithotricia vae gradualmente adquirindo grande superioridade sobre a sua rival.
Deveremos, porem, advertir que, sendo na
velhice muito frequentes as affecções das vias
urinarias, o cirurgião se vê muitas vezes obrigado a recorrer á talha.
O sexo é outra circumstancia a que o cirurgião deve attender quando houver de decidirse por qualquer dos methodos operatórios.
Em geral na mulher a lithotricia é praticada raras vezes, não porque n'ella as contra-indicações d'esta operação sejam mais numerosas, mas porque a benignidade dos diversos
processos da talha, e a grande facilidade de
extrahir directamente os cálculos pela urethra,
tornam esta operação geralmente inutil.
O estado geral e a constituição do indivi-
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duo são circumstancias que devera merecer a
attençào do pratico.
Muitas vezes o estado geral está tão compromettido, e a constituição do doente apresenta-se tão deteriorada, que o cirurgião deve
abster-se de qualquer intervenção operatória.
Quando, porem, seja permittida a intervenção
activa é á talha que deveremos recorrer, porque importa evitar ao doente quanto ser possa,
os perigos de intervenções multiplicadas.
Seria bastante para desejar, quando temos
de operar um doente calculoso, que o estado
dos seus órgãos genito-Urinarios fosse o mais
regular possível ; infelizmente, na maioria dos
cazos não acontece assim ; a demora dos cálculos na bexiga produz n'este orgâo desordens
mais ou menos profundas, que algumas vezes
se estendem aos órgãos visinhos ; é a influencia d'estas desordens sobre o emprego d'um
ou d'outro methodo operatório que vamos estudar o mais resumidamente possível.
Comecemos por apreciar as alterações do
canal da urethra.
A existência de apertos na urethra não
contra-indicam por forma alguma a lithotricia,
porque é quasi sempre não só possível, mas
mesmo fácil, dár ao canal da urethra uma largura sufficiente para a introclueção dos instrumentos lithotridores.
Nas crianças observa-se também algumas
vezes a passagem do calculo para o canal da
urethra aonde elle se fixa, e vae gradualmente augmentando de volume a ponto de attingir proporções consideráveis.
Comprehende-se facilmente a impossibilidade de executar quaesquer manobras com os
instrumentos lithotridores, estando o corpo
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extranho comprimido pelas partes que o cercam.
Pelo que diz respeito ás alterações da bexiga, diremos, que muitos estados mórbidos
d'esté órgão contra indicam formalmente o emprego da lithotricia; e n'esse numero citaremos
como mais importantes : a sensibilidade exagerada da bexiga, a hypertrophia da sua tunica
musculosa, a hypertrophia da prostata, a cystite
chronica pronunciada, as contractures da bexiga, a hematuria, etc.
A atonia da bexiga, que outr'ora era uma
contra indicação formal da lithotricia, deixou
de o ser depois do grande aperfeiçoamento
que têm soffrido os apparelhos aspiradores.
Se da bexiga subirmos aos rins, maior é o
nosso embaraço quando houvermos de fazer
a escolha de methodo operatório.
Ha casos em que as alterações d'estes órgãos são tão pronunciadas, que seria uma verdadeira indiscripção qualquer tentativa cirúrgica. Quando porem haja duvida no resultado
operatório e o doente insta em querer-se livrar
da cauza de todos os seus incommodos, a talha seria o único recurso, porque o lithotricia
n'estas circumstancias iria exacerbar as alterações existentes, já de per si tão assustadoras.
*

Tendo estudado d'um modo rápido as circumstancias relativas ao doente, passemos
agora a occupar-nos das que dizem respeito ao
calculo.
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O volume, o numero, a forma, a densidade
e a posição dos cálculos, são condições a que
devemos attender quando tivermos de escolher
qualquer dos methodos operatórios.
E' sabido, que quanto maior fôr o volume
do calculo, tanto maior será a difficuldade que
o cirurgião experimenta em apprehendel-o.
D'aqui resulta, que a lithotricia vae pouco
e pouco perdendo o seu dominio, á medida
que o calculo vae augmentando, e que este
chegará a um limite em que ella será impraticável.
Admitte-se geralmente, que um calculo
cujo diâmetro seja superior a 0,m04 é refractário á lithotricia e necessita da talha, qualquer
que seja a sua natureza.
Cointudo esta regra não é absoluta, porque
ha certas pedras extremamente pequenas que
resistem consideravelmente aos instrumentos
mais poderosos, emquanto que outras se fragmentam sob a acção dos mais delicados instrumentos.
A ideia de volume traz comsigo a ideia da
forma do calculo ; este ora affecta uma forma
arredondada, regular e uniforme, ora apresenta
uma superficie mais ou menos angulosa e irregular.
Comprehende-se bem, que a forma arredondada seja a que melhor se presta á lithotricia, porque os cálculos irregulares e angulosos requerem necessariamente manobras
mais laboriosas que de certo fatigarão o doente determinando-lhe muitas vezes accidentes mais ou menos graves; ha mesmo certos
casos em que a irregularidade do calculo torna
impraticável a lithotricia.
A multiplicidade dos cálculos é em geral
uma condição pouco favorável á lithotricia;
5
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entretanto, quando os cálculos forem friáveis
e pouco volumosos, não devemos absolutamente regeital-a.
Intimamente relacionada com a forma e
multiplicidade dos cálculos temos a sua dureza.
' .
Os cálculos ora se apresentam extremamente molles, ora adquirem tal dureza, que os mais
poderosos instrumentos os não. podem fragmentar: d'aqui resulta, que em casos de cálculos extremamente duros ou que tenham por
núcleo um corpo estranho, mas duro, a lithotricia será formalmente contra-indicada.
Finalmente, ainda devemos attender á posição do calculo quando tivermos de escolher
o methodo operatório que convém adoptar.
*
*

*

Temos de nos occupar da quarta condição
que requeremos para estabelecer a comparação entre a talha e a lithotricia.
Qual a cura sem deixar vestígios?
Para discriminar de uma maneira satisfatória esta condição, poderíamos soccorrer-nos
das informações que nos fossem dispensadas
por alguns dos nossos cirurgiões mais eminentes; isso, porem, não o faremos, preferindo fazer algumas reflexões dictadas simplesmente
pela theoria e inferidas da exposição que anteriormente temos feito.
Como se sabe, a lithotricia reduz os cálculos; de massas únicas ou múltiplas, pequenas
ou volumosas, tudo se transforma em peque-
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nos fragmentos, fracções de calculo, areia ou
pó, porém pó da mesma composição chimica,
que consta dos mesmos elementos constitutivos e morphologicos; e sabe-se também que
a permanência d'um grão de areia, resultado
final do esmagamento do calculo, é um gérmen fecundo que brotará infallivel e inevitavelmente, que é um núcleo, um centro de attracção para novas camadas que ir-se-bão sobrepondo.
Perguntaremos agora : haverá alguém (mesmo leigo na sciencia) que, vendo a pratica
d'uma e d'outra operação deixe de reconhecer
a efficacia d'uma e a fallibilidade de outra?
Por uma d'ellas não se vè o calculo sahir,
sem que lhe falte um parcella, mesmo insignificante que seja?
E quando reconhecida essa falta, não ha
em uma d'essas operações mais facilidade de
ir em sua procura e com certeza extrahil-a?
Em uma d'essas operações não se pôde,
com os olhos e o tacto directo, explorar o interior da bexiga? Qual o especialista por mais
amestrado, por mais pratico, por mais judicioso nas suas respostas que, depois de ter operado pela lithotricia, pôde affirmai- em absoluto, não ter deixado no interior da bexiga
uma ou mais partículas do calculo por elle extrahido?
Qual o instrumento ou qual o sentido que
lhe garante uma tal affirmativa ? A reducção
pulverulenta, deixa reconhecer a falta de uma
ou muitas particulas do calculo ?
Se porem se tomar como synonimo de vestígio, as fistulas urinarias, e a cicatriz resultante do collamento dos lábios da ferida, n'esse
cazo, a talha está incursa e é responsável ; mas
também entendemos que é preferível qualquer
*
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d'esses vestígios, com a certeza de que na bexiga não existirá mais nem um calculo, do
que ficar na incerteza, e alem d'isso, sujeito o
operado a qualquer desses resultados, por
quanto podem também dar-se na lithotricia.
*

A analyse das duas operações com o fim de
saber : qual a mais simples e expedita no manual
operatório e na cura, é outra face pela qual vamos encarar a questão que nos occupa.
Aquelle que entrando em uma sala de operações, e,. vendo em uma meza os instrumentos requisitados para praticar-se a lithotricia, e
em outra, os que requer a talha, e que depois
vir praticar tanto uma como outra operação,
dirá que a vantangem é da lithotricia.
Engano manisfesto, juizo extemporâneo e
conclusão precipitada será esta !
A' primeira vista, o exame dos instrumentos
resolve a primeira face da questão dando a superioridade á lithotricia, porque esta é praticada por um único instrumento de necessidade,
ao passo que para a talha os instrumentos são
múltiplos, de conformação mais ou menos complexa e de manejo mais ou menos complicado.
Porem essa simplicidade no apparelho instrumental da lithotricia é fictícia.
Quem ha que desconheça a complexidade
do próprio instrumento inventado por Heurteloup, que tantas modificações e accrescimos
tem experimentado?
;
O martello de Leroy, instrumento em alguns
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casos imprescindível e de mérito real, não é
tão complicado e de manejo muito difficil?
Sedillot diz, que o instrumento de Heurteloupé de tanta simplicidade, que pôde ser manejado até por pessoas pouco hábeis.
Não desconhecemos a sua simplicidade apparente, o manejo é que não diremos ser tão
fácil; mas ainda assim, isso, segundo a nossa
maneira de pensar, prova tão somente, que a
cirurgia moderna se tem avantajado mais na lithotricia, quanto á sua parte mechanica, facilitando por essa forma a sua parte pratica.
E não vemos todos os dias o espirito humano, com as ideas de civilisação, progresso e
modernismo atirar-se irresistivelmente, com
arrojo, denodo e verdadeira abnegação ás invenções recentes, commettendo a falta de deixar no olvido os trabalhos, as creações, tudo
emfim que é antigo pelo único motivo e grave
defeito de já ser velho?
A questão de saber qual das duas operações é mais expedita é toda relativa; assim é,
que, o operador que tiver lithotriciado mais
vezes, opinará por essa operação e vice-versa,
sendo portanto essa destreza devida, simples
e absolutamente, ao habito de operar por este,
ou aquelle methodo. O mais trabalhoso dos methodos e processos da talha não pode ser praticado com muita presteza e verdadeira habilidade por este ou aquelle cirurgião?
Essa prompttdão em executar a lithotricia
não é tantas vezes jugulada por muitas circumstancias, como seja a procura, prehensão e esmagamento do calculo?
Aquelle cirurgião que tiver executado a talha ou a lithotricia por um certo e determinado processo uma e muitas vezes, com certeza
que adquirirá pelo habito mais presteza e se-
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gurança na execução do manual operatório, do
que qualquer outro que tenha operado uma
ou outra vez e executado este ou aquelle processo.
A lithotricia, como a talha, não são operações que possam improvisar-se, as suas manobras são muito delicadas e exigem uma aptidão especial que só se adquire apôz uma
longa pratica.
Se a talha dá lugar a accidentes gravíssimos
e se expõe o operado a perigos mais ou menos consideráveis, outro tanto succédera á lithotricia, quando executada por mãos pouco
experimentadas; pôde dizer-se mesmo, que a
talha pertence mais ao dominio de todos os
cirurgiões, e que fará correr menos risco aos
doentes, do que uma lithotricia mal manobrada.
Como muito bem diz Desnos, se o dominio
da lithotricia se ampliou para o doente, outro
tanto não succedeu para o cirurgião; e que portanto o que a lithotricia ganhou em extensão de
indicações, perde-o em facilidade de execução.
Quanto á simplicidade e presteza da cura,
achamos, que a talha leva vantagem sobre a
lithotricia, a menos que encaremos a simplicidade sob o ponto de vista da cicatrização da
ferida da talha; d'esse modo a lithotricia é
superior á talha; mas por outro lado, considerando a cicatrização em separado, olhando-a
como um effeito secundário, pôde dizer-se (até
certo ponto) que a talha é mais vantajosa. Devemos também tomar em linha de conta que,
a lithotricia, em regra geral, antes de ser praticada exige a previa dilatação da urethra para
dar passagem ao instrumento lithotridor, e não
se sabe que, para conseguir tal fim são precisos muitos dias, semanas e mais de mez ?
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E mesmo depois de conseguido esse resultado, quantas sessões pelo menos se necessita para pulverisar um calculo e por tanto
para curar um calculoso?
O que nos dizem as estatísticas?

*

*

Para concluir falta-nos analysar as duas
operações com o fim de saber : qual é a que
mais torturas inflige ao doente e mais trabalho
dá ao operador.
Se é verdade, que em certos casos a anesthesia é inapplicavel quando se tem de praticar a talha, não é menos verdade também, que
esses casos constituem a excepção e não a regra; sendo pois a descoberta da Morton e de
Simpson o antidoto da dôr, é claro que, pelo
menos durante a operação o doente ficará
isento d'esse inconveniente, que d'outro modo
seria inseparável da talha.
Se, por outro lado, nos lembrarmos, de que,
o contacto da urina com as paredes da ferida
traz como resultado uma irritação, e que essa
acarreta soffrimentos maiores ou menores para
o doente, n'esse caso a lithotricia leva a talha
de vencida.
Mas também na lithotricia podem dár-se
beliscamentos, contusões, erosões, mesmo arrancamentos das paredes da bexiga e da urethra, e portanto a urina irá produzir os mesmos
effeitos que na ferida consequente da operação
da talha; não obstante, esse soffrimento para o
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doente é partilhado mais vezes pela talha, n'ella
é a regra e não a excepção.
Na talha pôde dizer-se d'uma maneira geral,
só ha soffrimento e esse consecutivo á operação, ao passo que na lithotricia desde as primeiras sessões preperatorias até á ultima das
que constituem verdadeiramente a operação,
sempre ha mais ou menos alguma irritação
(por diminuta que seja) para o lado da urethra
e que necessariamemente incommodará o operado.
As manobras da talha são muito mais complicadas e morosas, tecidos heterogéneos têm
de ser interessados pelo cirurgião quando vai
abrir passagem ao calculo, instrumentos différentes têm de ser manejados, vasos importantes têm de ser respeitados, uma hora ou mais
tempo tem de ser empregada para a completa
execução da operação ; porém, perguntaremos
nós, qual o cirurgião que tendo perfeito conhecimento anatómico da região em que tem de
operar, recuará diante d'uma operação, quando
verdadeiros inconvenientes a não contra-indiquem ?
Quem ha que prefira a lithotricia á talha,
porque n'esta tem de manejar com maior numero de instrumentos?
Haverá alguém, que pelo simples facto de
uma operação exigir mais tempo do que a
outra para o seu complemento, deixe de pôl-a
em pratica?
Quando no espirito do cirurgião estiver gravada a convicção de que, entre duas operações, uma cura infallivelmente e outra cura
também, porem, temporária e problematicamente, poderá elle vacillar um instante; encontrará um motivo capaz de justificar esse seu
procedimento?
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A lithotricia parecerá avantajar-se mais do
que a talha, vista atravez d'esté ultimo prisma
que tomamos para encarar a questão que nos
occupa, porem, só sophysticamente isso se
pôde dár, por quanto, se por um lado as sessões d'essa operação não excedem de quatro
minutos, na media, não devemos perder de
vista também que muitas vezes nem em dez
sessões se consegue fragmentar um calculo e
reduzil-o a condições taes que (tanto quanto
for possivel) possa franquear o canal da urethra ; e n'esse numero não incluímos as sessões
preparatórias que tantas vezes acabam por
atormentar o doente e collocal-o, na imminencia de crises pouco favoráveis, senão fataes.

CONCLUSÃO

Do que acabamos de dizer não se infira que
pretendemos levantar o estandarte de uma cruzada, que pleiteamos uma cauza em detrimento
da outra; falíamos com a linguagem da consciência e expomos o resultado de uma analyse,
sem duvida imcompleta e imperfeita.
Não somos lithotomista nem lithotricista
mas sim ecléctico, ou para melhor dizer, em
frente d'um calculoso pezaremos com rigor as
contra-indicações de uma e d'outra operação,
passaremos em revista as vantagens que n'esse
individuo podermos aproveitar de cada uma
d'ellas, e aqueila que, menos contra-indicações
apresentar e mais vantagens offerecer será a de
que lançaremos mão.
Assim por exemplo, se se nos apresentar
um individuo que tenha um calculo na bexiga,
de idade regular, de constituição forte, que tenha a urethra tolerante, ampla ou ampliavel,
cujo calculo não exceda cinco centímetros, que
totalmente seja pouco consistente e que não
tenha alguma das lesões concomittantes do
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apparelho genito-urinario, n'essas condições
não trepidaremos em praticar a lithotricia; em
todas os mais casos a talha será preferida.
Realizamos finalmente a ultima prova de
alum no, a quem na maior parte dos casos
só é permittido assentar as bases essenciaes
duma educação, a que a pratica pessoal mais
tarde definirá os contornos. Que a bôa Vontade de que nos parece ter dado prova seja tomada pelo illustrado jury á conta das deficiências e lacunas, das imperfeições e incorrecções, que com certeza nos escaparam, e para
as quaes pedimos mais uma vez o conselho
dos nossos mestres e a benevolência dos nossos juizes.

Proposições

Anatomia —Não é caracter seguro para a
determinação do sexo a forma do buraco ischio-pubico.
Physiologia — A pelle exerce uma função
respiratória supplemental', cuja supressão é
incompativel com a vida.
Materia medica —Não ha especifico algum
capaz de dissolver os cálculos vesicaes.
Pathologia externa —Para se poder emittir
um juizo exacto a respeito da pedra na bexiga,
é mister demonstrar não só a sua existência
mas também o seu volume e densidade.
Medicina operatória —Prefiro a talha hypogastrica á perineal.
Partos—Mo se deve contar a edade do
feto pelo tempo decorrido depois da ultima
menstruação.
Pathologia interna — A intermittencia não é
caracter essencial ás febres paludosas ; a falta
de periodicidade não pôde pois excluir uma pyrexia do quadro do impaludismo.
Anatomia pathologica — Não ha febre typhoide sem augmento do volume do baço.
Hygiene — Condemno o celibato obrigatório
na classe sacerdotal.
Pathologia geral —A inflammação nem sempre é um estado nocivo á economia; muitas
vezes é um meio de que ella se serve, e de
que necessita para restabelecer-se.
Vista e approvada.

Pode imprimir-se.
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