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O assumpto que escolhemos para thema da nossa 
dissertação inaugural, embora não seja dos mais bri
lhantes no vasto campo da medicina operatória, offere-
ce no emtanlo um verdadeiro interesse, hoje sobretudo 
que os progressos da antisepsia tem ampliado consi
deravelmente os largos horisontes da cirurgia. 

Sendo numerosos e variados os casos em que a 
resecção costal pode estar indicada nas doenças pro
prias das costellas, dos mediastinos, nas lesões do pul
mão e da pleura, do rim, ele, pareceu-nos d'uma certa 
utilidade reunir n'um mesmo trabalho todas as suas 
variadas indicações. O assumpto é demasiadamente 
vasto para poder ser tratado com o sufficiente desen
volvimento n'uma dissertação inaugural; teremos, por-



34 

tanto de limitar-nos a uma apreciação succinta das va
riadas indicações das resecções costaes e a uma ana
lyse resumida dos processos operatórios empregados 
nos différentes casos, que mais vulgarmente se offere-
cem á nossa consideração. 

No decorrer do nosso trabalho veremos que duas 
condições são, na generalidade dos casos, indispensá
veis na pratica das resecções coslaes: a precisão do 
diagnostico e a antisepsia completa. Estes dois facto
res importantíssimos são uma consequência necessária 
da existência d'uma serosa de primeira ordem, tape
tando a face interna da caixa thoracica e abrigando 
órgãos essenciaes á vida. 

Dividiremos o nosso trabalho em duas partes: na 
primeira estudaremos as indicações; na segunda occu-
par-nos-hemos do manual operatório. 



PRIMEIRA PARTE 

Indicações das resecções costaes 

Em três grandes grupos poderemos dividir todas 
as indicações das resecções costaes: 

No primeiro grupo, incluiremos todos os casos em 
que a operação é reclamada pela existência d'uma affec-
ção óssea, localisada em qualquer ponto das costellas. 

No segundo, serão capitulados todos os casos em 
que a affecção localisando-se em outros órgãos, a re-
secção costal se torna necessária, como preliminar in
dispensável á pratica d'uma operação. 

No terceiro, finalmente, teremos a occupar-nos das 
lesões, em que a resecção das costellas está apenas in
dicada como meio de modificar a forma ou volume da 
caixa thoracica; a operação de Estlander é o typo d'es
té grupo. 

». 



CAPITULO I 

Doenças das costellas 

Desde a simples periostite até ás producções ma
lignas, todas as affecções do systema ósseo podem Io-
calisar-se nas costellas com frequência maior ou me
nor. Dum modo geral, podemos portanto dizer que as 
indicações das resecções costaes, no ponto de vista em 
que nos collocamos, se reduzem ás indicações da in
tervenção operatória nas affecções idênticas das outras 
partes constituintes do esqueleto ósseo. Comecemos 
pelas lesões traumáticas. 

§1 

Lesões t raumát icas 

As fracturas, a implantação de corpos extranhos 
e as pseudarthroses podem em certos casos exigir a 
ablação parcial do osso. Estudemos cada uma d'estas 
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lesões e vejamos em que circumslancias especiaes es
tará indicada a resecção. 

Nas fracturas produzidas por simples contusões 
ou compressões, em que os tegumentos se conservam 
intactos, a consolidação opera-se em geral sem grandes 
accidentes ; a reducção desnecessária nas fracturas in
completas, em que ha apenas fenda ou quando muito 
levantamento d'um pequeno fragmento da lamina com
pacta, e ainda nos casos de fracturas completas sem 
cavalgamento dos topos, opera-se em regra facilmente 
por simples manobras externas nos casos pouco fre
quentes, em que ha um ligeiro cavalgamento das par
tes fracturadas. Ha no entanto alguns casos, embora 
excepcionaes, em que apezar de todos os esforços, a 
reducção não se consegue, ou porque seja grande a 
obliquidade da fractura, ou porque, tendo-se operado a 
divisão do osso em mais do que um ponto do mesmo 
lado e na mesma costella, o fragmento ou fragmentos 
intermediários se escapem á acção combinada das ma
nobras externas. Em geral, esta impossibilidade de re
ducção não traz como consequência o menor accidente, 
a fractura consolida na posição viciada em que ficou e, 
além da deformidade pouco sensível que d'ahi resulta, 
a saúde do doente conserva-se inalterável. E' o que de
verá acontecer todas as vezes que os topos deslocados 
não venham ferir a pleura ou o pulmão, nem sejam 
por um attrito rude uma causa permanente d'irritaçâo 
d'estes órgãos. No caso contrario, os accidentes graves 
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da pleuro-pneumonia, geral ou limitada, dft pneumo
thorax ou hemopneumothorax, serão o indicio bem cla
ro de que uma parte do osso fere o pulmão e a pleura, 
ou irrita estes órgãos pelo seu contacto e, n'esse caso, 
a resecção dos topos ósseos estará plenamente indicada. 

Pelo que fica dito se vê, que a resecção costal nos 
casos de fractura não complicada deverá ser d'uma 
applicação extremamente rara. Ao contrario, nas fra
cturas comminutivas e complicadas, principalmente nas 
que são produzidas por armas de fogo, em que a cos-
tella fracturada em direcções diversas apresenta, em 
geral, lascas ou esquirolas de dimensões variadas, que 
se enterram no pulmão, produzindo lakfcerações mais 
ou menos graves, a resecção dos topos ósseos estará 
muitas vezes indicada. 

E' certo que, n'estes casos, as esquirolas quasi 
separadas são apenas extrahidas sem que seja necessá
rio uma verdadeira resecção; mas alem dos fragmen
tos quasi destacados, as extremidades divididas da cos-
tella offerecem em geral irregularidades que se não 
forem reseccadas, trarão como consequência em mui
tos casos uma suppuração prolongada do foco da fra
ctura. Alem d'isso, n'estes casos, quasi sempre a ca
vidade pleural está aberta, o pulmão retrahido e então 
os topos costaes irregulares e anfractuosos poderão ser 
regularisados sem o menor inconveniente. Mas, por 
essa mesma rasão aconselhamos a regularisação imrne. 
diata dos topos ósseos nos casos d'abertura larga da 
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cavidade thoracica, contrariamente á opinião de Le-
gouest. 

Julgamos., pois, indispensável toda a circunspec
ção nos casos em que a abertura da pleura pelas suas 
pequenas.dimensões ou por outra circumstancia qual
quer, não foi sufficiente para dar entrada ao ar, e o 
pneumothorax não se produziu. N'estes casos o pul
mão conserva-se encostado á parede thoracica, e uma 
intervenção intempestiva pode trazer como consequên
cia a complicação, que mais convinha evitar: a entrada 
do ar na cavidade pleural. 

Se existem esquirolas implantadas no pulmão, de
verão ser cautelosamente extrahidas, mas nenhuma 
operação tendente a regularisar as extermidades cos-
taes deverá ser tentada. A temporisação n'estes casos 
é d'uma incontestável vantagem, permillindo que se 
forme adherencias pleuraes poriphericas ao foco da 
fractura que, mais tarde, impedirão a penetração do 
ar, quando a necrose dos topos ósseos, se vier a mani-
festar-se, exija a intervenção operatória. 

A penetração dos corpos extranhos na espessura 
das costellas é uma das complicações possíveis dos 
traumatismos do thorax. Umas vezes esles corpos es
tão implantados na costella, outras vezes occupam o 
espaço intercostal encravando-se entre os dois ossos 
adjacentes. No primeiro-caso, a extracção é em geral 
fácil, empregando pinças ou tenazes resistentes; algu
mas vezes, quando o corpo extranho profundamente 
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implantado não offereça preza sufficiente, será necessá
rio ruginar a costella em volta d'elle a uma profundi
dade variável; d'esta forma evita-se a trepanação 
aconselhada por Yelpeau, cujas consequências podem 
ser graves. A necessidade d'uma resecção será verda
deiramente excepcional e, ainda assim, quasi exclusiva
mente empregada nos casos de encravamento n'um es
paço intercostal, quando não haja meio de fazer a ex
tracção pelas pinças em virtude da retracção da caixa 
thoracica ou da forma do corpo extranho encravado. 
Mas estes casos, repetimol-o, constituem verdadeiras 
excepções. Em resumo, nos traumatismos do thorax, 
fracturas e corpos extranhos raras vezes estará indi
cada a resecção costal. 

As pseudarthroses costaes são ainda para alguns 
auctores uma indicação da resecção. Na accepção rigo
rosa da palavra, esta lesão deve ser extremamente rara 
nas fracturas das costellas. Em geral, a fractura conso
lida mais ou menos viciosamente e, quando assim não 
aconteça, a causa que impediu a consolidação, dá d'or-
dinario logar a um foco de suppuração com necrose 
dos topos fracturados. 

Não temos conhecimento de caso de pseudarthrose 
costal, por isso não podemos avaliar a importância da 
resecção n'estes casos; mas por analogia podemos di
zer, que uma tal operação apenas estaria justificada 
nos casos, em que a mobilidade dos fragmentos fosse 
uma causa constante de soffrimento ou perigo para o 
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doente; ora uma tal complicação mal pôde comprehen-
der-sc, quando os topos costaes privados de asperezas 
ou partes salientes com movimentos limitados pela 
acção dos músculos intercostaes, quasi não podem 
actuar sobre o pulmão nem sobre as pleuras. O facto 
seria mais facilmente comprehensivel, se a pseudar-
throse existisse simultaneamente em mais do que uma 
costella, circumstancia excepcionalissima e, alem d'isso, 
temos ainda o recurso d'uma placa protectiva assen
tando sobre as costellas sãs. 

§ II 

Lesões vitaes : Carie e necrose 

Como todos os ossos do esqueleto, as costellas 
podem ser affectadas de carie e necrose. Determinadas 
pelas mesmas causas geraes ou locaes, offerecem cara
cteres profundamente idênticos e de que não temos a 
occupar-nos aqui. A intervenção therapeutica subordi
nada aos mesmos princípios deve ter em vista comba
ter os estados diathesicos pela medicação apropriada, 
procurando modificar o estado local pelas applicações 
tópicas convenientemente dirigidas ; devendo porém no-
tar-se que, se a medicação antidiathesica, tónica e re
constituinte está indicada em todos os períodos d'esias 
affecções, a medicação tópica tem uma acção necessa-
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riamente limitada e restrict.! e, embora proflcua em 
muitos casos, terá as mais das vezes de ceder perante 
a necessidade impreterível d'um tratamento radical: a 
extracção de sequestros, as resecções, etc.. Mas o que 
podemos affoutamente praticar em outras regiões, em 
que os riscos operatórios são de pequena monta relati
vamente aos inconvenientes resultantes d'uma tempo-
risação excessiva, carece de toda a circumspecção, 
quando se trata de atacar pelo ferro partes do esque
leto, que pelas suas funcções estão intimamente rela
cionadas com órgãos d'uma importância capital, cuja 
lesão no decorrer da operação poderá trazer conse
quências gravíssimas e, por vezes, difficeis de reme
diar. D'aqui se infere a necessidade de precisar, quanto 
ser possa, os casos em que a operação se torna abso
lutamente indispensável como único meio de salvar o 
doente, ou prevenir complicações mais graves. 

A carie das costellas pôde affectar qualquer parte 
do arco ósseo, localisando-se umas vezes na face ex
terna, outras na face interna, algumas vezes nos bor
dos, posto que n'estes casos qualquer das faces é de 
preferencia simultaneamente compromettida. 

Nos casos em que a carie começa pela superfície 
externa, a ruginação, o esvaseamento ou a excavação 
parcial pôde em muitos casos suspender a marcha da 
doença ; e esta operação extremamente simples deverá 
ser praticada, logo que os symptomas da affecção se 
tornem bem claros e evidentes; procedendo d'esta for-
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ma evita-se que a lesão se propague ás camadas pro
fundas e exija mais tarde uma resecção abrangendo to
da a espessura da costella. 

Nos casos em que a superficie interna é primitiva 
ou secundariamente affectada, a resecção d'um segmen
to ósseo é único meio operatório de que podemos dis
por; mas até que ponto será licito esperar sem incon
veniente o resultado da medicação geral e local? Sabe
mos que a parte da pleura em contacto com o osso af-
fectado augmenta da espessura endurecendo e que, por 
esta forma, estão em grande parte evitados por um pro
cesso natural os inconvenientes da penetração do pus 
na cavidade pleural. Mas este processo natural não se 
dá sempre com a rapidez e extensão sufficiente para 
impedir em todos os casos o pyothorax e, além d'isso, 
os inconvenientes d'uma suppuração prolongada são 
sufficientemente conhecidos, para que devam merecer-
nos toda a altenção, sobretudo em indivíduos cuja cons
tituição predispõe a affecções orgânicas- mais graves» 
Suppondo mesmo que o estado geral se conserve regu
lar, que os accidentes do pyothorax não sejam para re-
ceiar, a resecção pôde tornar-se indispensável, quando 
a longa duração da doença e a sua marcha progressiva 
sejam por um lado uma fonte de sofrimentos physicos 
e moraes intoleráveis para o doente e, por outro, uma 
ameaça constante de invasão de partes actualmente sãs 
e que mais tarde exijam uma operação radical d'uma 
gravidade indubitavelmente superior. 
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Em resumo todas as vezes que a a Afecção tenha 
invadido as partes profundas da costella, a resecção 
parece-nos indicada : 

1.° Quando seja possível reconhecer ou presu
mir com grandes probabilidades a formação imminente 
d'um pyothorax. 

2.° Quando o estado geral do individuo nos au-
ctorise a suspeitar o desenvolvimento proximo d'alguma 
lesão orgânica filiada na decadência nutritiva, e sobre 
a qual possa ter uma influencia funesta a suppuração 
prolongada. 

3.° Quando pelas condições especiaes do indivi
duo e pela marcha progressiva da lesão tenhamos a re-
ceiar de futuro uma operação mais grave. 

Nos casos de necrose proveniente em geral d'uma 
lesão traumatica, cauterisação, etc., a intervenção po
derá ser mais prompta, tendo em vista a extracção 
d'um ou mais sequestros, quando a parte necrosada 
sufficientemente limitada esteja apenas retida pelas an-
fractuosidades das partes sãs ou pelos tecidos molles. 
N'estes casos, a extracção de sequestros abrevia a de
mora da suppuração e impede por vezes o pyothorax, 
embora n'estes casos como nos de carie, o augmenta 
de espessura da pleura seja quasi sempre um obstáculo 
sufficiente a producção d'esse accidenté. A conveniên
cia em esperar que a parte necrosada se delimite bem. 
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lein por fim a facilidade do manual operatotio, permít-
tindo o augmenlo da espessara da pleura, dando ao 
mesmo tempo mais solida garantia de resultado pela 
ablação completa das partes alteradas. 

§ IH 

Neoplasia das oostellas 

Os tumores das coslellas são umas vezes primiti
vos e outras secundários, isto é, desenvolvidos como 
consequência da generalisação ou da propagação de pro-
ducções mórbidas da mesma natureza, localisadas env 
outros órgãos ou partes do esqueleto. As formas his
tológicas mais frequentemente encontradas são os en-
chondromas, os sarcomas, os lymphadenomas e os 
cancros. Raras vezes primitivos, são quasi constante
mente a consequência d'uma generalisação mais ou 
menos tardia, ou o resultado da propagação directa de 
tumores do seio ou dos mediastinos. Os osteomas e fi
bromas, menos frequentes, apparecem no emtanto al
gumas vezes com os caracteres que lhes são próprios 
e com manifestações puramente locaes. Gomo quer que 
sejam, estas producções affectam uma ou mais costel-
las e, umas vezes, limitam-se a invadir a substancia 
óssea e o periosseo contrahindo em alguns casos adhe-
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rencias com a pleura, outras vezes invadem successi-
vamente os folhetos parietal e visceral da pleura, o 
pulmão, o diaphragma, os mediastinos, chegando mesmo, 
em alguns casos, a penetrar no canal medular, como 
no caso citado por Paget, em que um enchondroma da 
cabeça das costelias penetrou pelos buracos interverte-
braes, determinando uma paralysia por compressão me
dular. Todas as producções mórbidas de natureza ma
ligna desenvolvidas nas costelias, como em todas as 
outras partes da economia, progridem na sua marcha 
destruidora com uma rapidez variável mas fatal ; a in
vasão de tecidos, a infecção ganglionar e a generalisa-
ção, tal é a directriz invariavelmente funesta d'um pri
meiro núcleo de degeneração. Cortar essa directriz no 
ponto mais proximo da sua origem, tal é a indicação 
fundamental realisavel no primeiro e no segundo es
tado, inútil e talvez prejudicial no terceiro em que o 
doente, irremediavelmente condemnado n'u.m lapso de 
tempo relativamente curto, nada tem a esperar d'uma 
intervenção qualquer. Infelizmente, porém, se em mui
tas regiões do organismo a ablação completa da pro-
ducção mórbida e dos ganglios lymphaticos correspon
dentes é perfeitamente exiquivel, n'outras, pelo contra
rio, a topographia da região impede uma operação ra
dical, "já pela importância dos órgãos affectados ou cir-
cumvisinhos, já pela impossibilidade de reconhecer os 
ganglios degenerados completamente inaccessiveis aos 
nossos meios de exploração. Daqui resulta uma limi-
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tacão forçada imposta aos nossos meios d'acçao pela 
natureza insuperável dos obstáculos operatórios. 

Nos tumores das costellas encontrar-se-hão casos 
que justifiquem plenamente as considerações expostas. 
Se o tumor se limita á costella, se as parles profun
das do periosseo se conservam intactas, a operação 
será relativamente simples; se a producção mórbida 
tivesse invadido a pleura parietal, o pneumothorax será 
uma complicação quasi inevilavel mesmo nos casos 
mais benignos; mas ainda assim a nossa intervenção 
estará justificada, attendendo á gravidade incompa.avel-
mente maior da lesão, óssea e á possibilidade de pro
longar a vida do doente por um lapso de tempo maior 
ou menor; mas, se o tumor tiver invadido a pleura 
visceral e que uma parte do pulmão, do diaphragma, 
etc. estiver compromettida, deveremos abrir largamente 
o thorax e reseccar pelo bistori ou pelo cautério as 
partes alteradas do pulmão? Ha poucos annos ainda 
poderia considerar-se um tal procedimento como uma 
verdadeira temeridade operatória, como um erro abso
lutamente insustentável; hoje, porém, os progressos da 
antisepsia ampliando os horisontes da cirurgia, modifi
caram sensivelmente esta opinião e, embora possa di
zer se que a resecção pulmonar sahiu ha pouco do do
mínio da experimentação, tem sido aconselhada por 
alguns auctores e praticada com proveito em certos 
casos. 

Pondo de parte os resultados da experimentação 
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e limitando-nos apenas aos dados clínicos, citaremos 
dois factos, seguidos de resultados favoráveis : 

Antony Milton, (l) da Georgia, reseccou os dois ter
ços d'uni dos lóbulos do pulmão direito juntamente 
com as quinta e sexta costellas affectadas de carie. O 
doente sobreviveu á operação. 

Krõnlein em 1884 extirpou um fragmento do pul
mão degenerado, consecutivamente a um sarcoma re
cidivado da parede thoracica. A doente curou-se. 

Mas em face d'estes casos poderíamos citar ou
tros em maior numero, em que os resultados foram 
absolutamente infelizes. Não nos seduz, devemos con-
fessal-o, esta nova conquista da cirurgia moderna, por
que, embora haja a esperar dos aperfeiçoamentos do 
manual operatório, esses aperfeiçoamentos apenas con
seguiriam attenuar n'uma certa medida os perigos 
d'uma operação necessariamente gravíssima ; e se at-
tendermos por outro lado á natureza das lesões que 
podem exigir uma tal operação, facilmente nos con
venceremos, quanto deverão ser transitórios os bene
fícios da intervenção cirúrgica, por mais habilmente 
que seja dirigida e por melhores que sejam os resulta
dos immediatos da operação. 

Limitando-nos por emquanto ao caso que estamos 
estudando, em que um tumor desenvolvido nas costel-

(1) H. Truc, Essai sur la chirurgie du poumon, 1885. 
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las invadiu o parenchyma pulmonar, poderemos na 
maioria dos casos determinar com precisão a extensão 
da lesão no parenchyma d'um órgão tão rico em lym-
phaticos, onde a invasão se faz Ião rapidamente e onde 
a infecção ganglionar e a generalisação são tão preco
ces? Na impossibilidade d'um diagnostico preciso no 
tocante á extensão da producção mórbida e á invasão 
ganglionar deveremos correr os riscos d'uma interven
ção tão grave sem a minima probabilidade de prolon
gar ao menos a vida do doente, antes com a certeza 
quasi absoluta d'uma terminação faial em breve tem
po? Não nos parece. Uma operação tão grave como a 
pneumectomia- só poderia justifiear-se, quando fosse o 
único meio de salvar a vida do doente, prolongar-lbe 
a existência ou attenuar-lhe os soffrimentos. Poderemos 
contar com semelhante resultado, quando o neoplasma 
invadiu o parenchyma pulmonar? Pelo que temos dito 
parece-nos absolutamente contra-indicada a resecção 
costal nos casos de tumores malignos das costellas, 
quando o pulmão tenha já sido invadido pela producção 
mórbida. Mas qual deverá ser a nossa linha de proce
der, quando o diagnostico da invasão pulmonar só pos
sa ser feito depois de começada a operação e resecca-
das as costellas doentes? 

Se a producção mórbida invadir o pulmão por 
simples propagação de camada em camada, e se limi
ta a um núcleo bem circumscripta e pouco volumoso, 
facilmente açcessivel em toda a sua extensão, não de-



5i 

veremos hesitar em fazer a sua extirpação immediata, 
porque não aggravants sensivelmente o prognostico 
operatório, não deixaremos uma operação incompleta e 
poderemos obter um beneficio real; se, pelo contrario, 
o tumor se apresenta diffuso e extenso ou em núcleos 
disseminados, indicio evidente duma invasão lympha-
tica, cuja extensão não poderemos apreciar, optamos 
pela operação incompleta, preferindo ceder perante 
obstáculos insuperáveis a aventurar-nos a praticar es
tragos extensíssimos, após os quaes teremos todas as 
probabilidades de ver morrer o doente de collapso nas 
24 horas que se succedem á operação. 

Na cirurgia da cavidade thoracica, como na cirur
gia abdominal, uma operação incompleta é uma even
tualidade com que deveremos contar. 



CAPITULO II 

Resecção das costellas como operação 
preliminar 

A resecção costal como operação preliminar terá 
as suas indicações nos seguintes casos: 

l." Nas hemorrhagias das artérias intercostaes. 
2.° Na pneumectomia e na pneumotomia. 
3.° Na nephrectomia lombar. 

Hemorrhagja das artérias intercostaes. Esta com
plicação das lesões traumáticas pôde exigir em certos 
casos a resecção costal. N'um grande numero de casos 
a laqueação poderá effectuar-se pondo a descoberto o 
bordo inferior da costella por uma incisão sufficiente 
das partes molles e passando uma agulha curva entre 
a artéria e o osso. Em certos casos a simples com
pressão tem permittido sustar a hemorrhagia. Mas ha
verá casos em que estes meios são absolutamente im
profícuos e a vida do doente gravemente compromet-
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tida pela abundância ou persistência da hemorrtaagia ; 
em taes casos não devemos hesitar em praticar a re-
secção costal. 

E' principalmente nas fracturas comminulivas ou 
complicadas das costellas por arma de fogo, que pôde 
apresenlar-se esta eventualidade devida em grande parte 
a attricção violenta dos tecidos no foco da fractura. 

Pneumectomia e Pneumotomia. D'um modo geral, 
podemos dizer que todas as operações, que tenham de 
praticar-se nos órgãos contidos na caixa thoracica, exi
girão na maioria dos casos a resecção previa d'uma ou 
mais costellas, n'uma extensão variável do seu trajecto 
desde a columna vertebral até ás inserções sternaes. 
Mas é sobretudo na cirurgia do pulmão que encontra
remos as mais frequentes indicações. Os espaços inter-
costaes, absolutamente insufficientes para permittir uma 
intervenção operatória um pouco extensa sobre o pa
renchyma do pulmão, terão de ser artificialmente am
pliados pela eliminação d'um segmento variável dos 
arcos ósseos que os limitam. 

Vimos no capitulo precedente, que as indicações 
da pneumectomia eram extremamente limitadas nos 
casos de tumores pulmonares por propagação directa 
dos tumores costaes. Nos tumores primitivos quando 
superficiaes, bem limitados e facilmente accessiveis, a 
indicação seria mais nitida, se o diagnostico exacto 
fosse possível n'esses casos. Quanto á pneumectomia 
na tuberculose pulmonar, bastará lembrar a natureza 
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da doença e as suas formas anatomo-pathologicas mais 
frequentes, para a contra-indicar formalmente em todos 
os casos. Podemos portanto dizer, que as resecções 
costaes rarissimas vezes terão de praticar-se com o fim 
de fazer a ablação d'um segmento maior ou menor do 
pulmão degenerado. Pelo contrario, a pneumotomia, 
mediata ou immediata, uma das mais brilhantes acqui-
sições da cirurgia, principalmente destinada a abrir 
uma larga sahida aos productos mórbidos retidos no 
seio do parenchyma pulmonar, permittindo a lavagem 
e desinfecção completa do foco, impedindo a intoxica
ção geral da economia e facilitando a obliteração das 
cavidades pathologicas, deverá entrar definitivamente 
na pratica diária e exigirá em muitos casos como ope
ração previa a resecção costal. 

A pneumotomia tem sido praticada nos seguintes 
casos: li" Nos abcessos e bronchiectasins simples. 
2.° Nos abcessos tuberculosos. 3." Nas gangrenas pul
monares. 4.° Nos kistos hydaticos. 5.° Nos corpos ex-
tranhos. 

Estudemos muito em resumo cada uma d'estas 
indicações, que o serão também das resecções costaes. 

Os abcessos pulmonares podem seguir três cami
nhos différentes: 

i.° Terminar pela resolução; é o caso mais fa
vorável mas também o mais raro. 

2.° Ser acompanhados d'uma reacção inflamma-
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toria peripherica com tendência a abrir-se no tegumen
to externo. 

3.° Gonservar-se profundos, invadindo constante
mente novas partes de pulmões e provocando acciden
tes geraes gravíssimos e quasi sempre fataes. 

E' n'estes dois últimos casos que a intervenção 
operatória está claramente indicada. Se ha tendência 
para a abertura expontânea, facilitaremos a sabida do 
pus, evitando a sua infiltração a distancia e a invasão 
de partes actualmente sãs. Se o abcesso é profundo, 
evacuando incompletamente o seu conteúdo pelos bron-
chios, o que deverá acontecer de preferencia no abces
so da base, sempre mais grave, ha toda a vantagem 
em intervir desde o momento, em que o diagnostico to-
pographico tenha sido feito com a conveniente precisão 
pelos signaes esthetoscopicos ou pela puncção explora
dora convenientemente dirigida. Deveremos ter sempre 
em vista que, em virtude das propriedades phlogoge-
nicas e pyogenicas do pus, o abcesso pulmonar tende a 
invadir constantemente as parles sãs, produzindo es
tragos cada vez mais graves. Acontece no parenchyma 
pulmonar o que se dá em todos os órgãos ricos em te
cido cellular, em que o pus se infiltra a distancias con
sideráveis se as aberturas e contra-aberturas, draga
gens, injecções, etc., impedindo a estagnação do pus e 
modificando as paredes do foco, não pozerem prom-
plamente um dique á marcha destruidora do processo 
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inflammatorio. Não somos partidário das intervenções 
cirúrgicas precipitadas ; sabemos que em certos casos, 
a medicação interna tem dado resultados e como tal 
deve ser tentada previamente; mas não podemos dei
xar de reconhecer por outro lado, que a expectação, 
alem de certos limites, pôde ter consequências gravís
simas, tornando improfícua uma intervenção operatória, 
que, praticada a tempo, poderia ser seguida dos mais 
satisfactorios resultados. Se um abcesso pulmonar fizer 
saliência na parede thoracica e que a puncção previa
mente praticada não tenha dado resultados sensíveis, a 
incisão e a dragagem devem ser praticadas sem demo
ra. Nos abcessos diagnosticados pelos signaes esthetos-
copicos e pela puncção, principalmente os da base, 
quando a evacuação pelos bronchios seja incompleta, 
quando a invasão progressiva das partes sãs é incon
testável e sobretudo quando apparecem os symptomas 
próprios da infecção, não pôde haver a menor hesita
ção em praticar a pneumotomia e a dragagem; a sede 
do abcesso pôde reclamar em certos casos precauções 
especiaes, mas não constitue nunca uma contra-indica-
ção formal. Pelo contrario, deveremos absler-nos, quan
do não existam adherencias pleuraes o que é raro, ou 
quando o exame minucioso do rim, figado, etc. nos 
revele a existência d'uma degeneração amyloide ou 
gordurosa, circnmstancias em extremo desfavoráveis 
pelas precárias condições de resistência vital, em que 
se encontram os indivíduos affectados d'estas doenças. 
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Não podendo entrar era mais longas considerações 
sobre um assumpto que só indirectamente nos inte
ressa, diremos apenas que no tocante aos resultados 
obtidos até hoje em différentes casos de pneumotomia 
e citados por True (') nos seus interessantes trabalhos 
sobre a cirurgia do pulmão, esses resultados são muito 
favoráveis se attendermos á importância do órgão le
sado e á gravidade da lesão. Eliminados estes facto
res, o prognostico operatório é extremamente benigno, 
como pôde vêr-se: 

Em <19 casos de pneumotomia; 

Melhoras . 1 
Em via de cura 3 
Cura 6 
Mortos . . . . . . . . 8 

Devemos alem d'isso notar, que os casos de morte 
são quasi todos a consequência da extensão da lesão, 
da marcha subsequente da doença, do enfraquecimento 
geral anterior á operação, mas em todo o caso inde
pendente da intervenção operatória. 

A pneumotomia pôde realisar-se atravez d'um es
paço intercostal, mas na grande maioria dos casos a 
necessidade da dragagem reclama a resecção d'uma ou 
mais costellas. A simples incisão no intervallo de duas 

(1) Truc, ob. cit. 
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costellas não permitte uma evacuação sufficiente. nem 
as lavagens anlisepticas e modificadoras e, alem d'isso, 
torna impossível a exploração conveniente das paredes 
do abcesso e a suspensão d'uma hemorrhagia arterial, 
caso viesse a manifestar-se como consequência da divi
são do tecido pulmonar. 

Nas cavernas tuberculosas, as indicações da pneu-
motomia são infelizmente muito mais limitadas. As 
granulações tuberculosas disseminadas pelo pulmão, a 
infecção da economia pelo bacillo constituem sem du
vida a lesão dominante e a excavação purulenta repre
senta apenas um phenomeno secundário d'uma impor
tância muito menor. E' por isso que as melhoras obti
das são fugazes e puramente symptomaticas. Ainda as
sim em certos casos, sem duvida excepcionaes, em que 
a caverna tuberculosa representa a lesão principal no 
momento da observação e em que o estado do indivi
duo mais compromettido pela retenção dos productos 
da fusão tuberculosa do que pela extensão da doença, 
esteja seriamente ameaçado pela insufficiencia da expe
ctoração, pela elevação da temperatura, a pneumotomia 
pôde ser d'um beneficio immediato, fazendo cessar os 
phenomenos graves do momento e retardando por con
seguinte a marcha progressiva da affecção. E' n'estes 
casos e só n'estes que a intervenção operatória está 
indicada. Nas cavernas tuberculosas, como nos abces" 
sos simples, a resecção costal é um preliminar indis
pensável da pneumotomia. 
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Gangrena pulmonar. 0 esphacelo d'unia parte do 
parenchyma pulmonar pôde, em certos casos, ser effi-
cazmente combalido pela abertura larga e dragagem 
consecutiva do foco gangrenoso. A gangrena pulmonar 
subordinada em geral a alterações orgânicas profundas 
é d'uma gravidade extrema, ainda mesmo nos casos 
em que a lesão é circumscripta e localisada. O trata
mento medico instituído o mais das vezes com limita
díssimas probabilidades de êxito tem sido até hoje o 
único meio posto em pratica contra esta formidável 
affecção; é no emtanto fora de duvida, que em muitos 
casos absolutamente impotente deverá ceder perante a 
necessidade, impreterível, d'uma intervenção cirúrgica 
apropriada. Mas a pneumotomia na gangrena pulmonar 
tem indicações especiaes, que a legitimam, e cujos li
mites não podem nem devem ser ultrapassados. 

Precisemos, portanto, esses limites, vejamos em 
que condições o tratamento medico deverá procurar 
um auxiliar poderoso e salutar no tratamento cirúrgico. 
Suppondo o diagnostico da lesão claramente estabele
cido, é necessário esclarecer os seguintes pontos : 

1,° A séde e a extensão da lesão; 
2.° A existência ou não existência d'adherencias 

pleuraes; 
3." O estado geral do individuo; 
4.° A possibilidade ou impossibilidade d'uma 

cura espontânea. 
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A sede e a extensão da lesão tem uma importân
cia considerável. Na gangrena diffusa qualquer inter
venção é inutil ; o doente está fatalmente condemnado. 
Nas formas limitadas, para que a intervenção seja pos
sível, é necessário conhecer com precisão o foco da le
são, o que nem sempre é fácil, porque se os sympto-
mas do processo gangrenoso são demasiadamente cla
ros, o diagnostico topographico encontra pelo contrario 
difficuldades consideráveis. 

Por vezes a sede da lesão, quasi impossível de pre
cisar no começo, accentua-se em phases adiantadas; 
mas nem sempre o estado do doente permitte esperar 
a confirmação do diagnostico. Quando o estado geral 
tende a aggravar-se rapidamente, não devemos hesitar ; 
logo que alguns signaes phisicos nos permitiam uma 
localisação approximada, devemos atacar pelo ferro as 
paredes do foco como único meio de salvar o doente. 
Pondo, porém, de parte esta eventualidade que nos 
força a intervir prematuramente, devemos sempre es
perar que o diagnostico topographico seja possível com 
a sufficiente precisão. 

A existência de adherencias pleuraes é uma con
dição indispensável, quando o estado do doente nos 
permitte attender a ellas. Se houver urgência, tentare
mos provocal-as pelos meios apropriados para operar
mos em seguida com segurança. Na gangrena pulmo
nar, como nos abcessos simples ou tuberculosos, as 
adherencias tendem a formar-se pela propagação dos 
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symptomas inflammatorios e são uma circiimstancia ex
tremamente favorável, impedindo o derrame dos líqui
dos pathologicos na cavidade pleural. 

O estado geral do doente deve ser tido na maxima 
consideração; porque, se é certo que não devemos ope
rar emquanto o individuo apresenta condições de resis
tência orgânica sufflcientes para nos autorizar a admit-
tir a possibilidade d'uma cura espontânea ou provocada 
em parte pela medicação interna e pela hygiene, é 
também fora de duvida, que devemos igualmente abs-
ter-nos de qualquer intervenção nas condições oppos-
tas, isto é, quando o doente profundamente intoxicado 
pela reabsorpção dos princípios pútridos formados no 
foco gangrenoso deva considerar-se irremediavelmente 
condemnado, ainda mesmo que o foco do esphacelo po-
desse ser de prompto eliminado na sua totalidade. 

E' o caso de dizer-se que uma precipitação exage
rada pôde ser tão funesta como uma temporisação ex
cessiva. À solução do problema está n'estes casos de
pendente do senso pratico do clinico: saber avaliar com 
precisão a importância dos phenomenos febris, dos 
suores, dos arripios, etc. ; relacionar estes symptomas 
septicemicos com a resistência individual do seu doente 
de forma a apreciar n'um dado momento as condições 
de resistência orgânica ; tal é o ponto capital da questão. 

Percorrendo os différentes casos de gangrena pul
monar em que a pneumolomia foi applicada, encontra
mos os seguintes resultados; 
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Melhora . . . . . ' . . . 2 
Em convalescença . • . . ■ . 2 
Cura completa . . . . . . 3 
Mortos 6 

Estes resultados são sem duvida muito satisfató

rios attendendo á gravidade da lesão. Em geral a in

tervenção operatória raras vezes é seguida de acciden

tes. As hemorrhagias não são muito para receiar e, 
quando se produzam, debellamse facilmente, se a aber

tura for como deve ser sufficientemente larga. A neces

sidade das resecções costaes é bem evidente, para que 
esta operação deva ser considerada como um prelimi

nar indispensável da pneumotomia na gangrena pulmo

nar. 
Kistos hyãalicos. Esta affecção pouco vulgar e de 

um diagnostico por vezes extremamente difícil, deve 
em certos casos ser tratada pela abertura larga do kis

to e evacuação completa do seu conteúdo. A pneumo

tomia, n'estes casos, embora tenha sido praticada pou

cas vezes, o que em grande parte é devido á raridade da 
lesão e á novidade do processo operatório, pôde ser 
um poderoso auxiliar dos meios vulgarmente emprega

dos contra esta lesão. Sem duvida, a abertura do kisto 
pela pneumotomia não deverá ser praticada logo que o 
diagnostico tenha sido feito com a sufficiente precisão, 
porque os kistos hydaticos podem curarse pelos meios 
mais brandos: puncção simples ou seguida de injecção 
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iodada, correntes eléctricas, meios efficazes em muitos 
casos e principalmente applicaveis, quando o kisto é pe
queno ou de dimensões medias. E' sobretudo nos kis-
tos de grandes dimensões, quando tivermos a receiar 
a intensidade da reacção inflammatoria, que deverá se-
guir-se a injecção iodada, e quando a puncção simples 
e a electricidade não tiverem dado resultados, que de
vemos recorrer á abertura larga do kisto. A mesma li
nha de proceder deveremos seguir, quando consecuti
vamente ás injecções se manifestam signaes evidentes 
de suppuração. Reservada para estes casos extremos, a 
pneumotomia tem dado os melhores resultados; em 
três casos citados por True a cura foi completa e radi
cal. Ainda n'estes casos a resecção costal é de rigor. 

Posteriormente aos casos citados por True men
cionaremos ainda as observações de Davies Thomaz, 
na Australia, onde esta affecção é frequente. O auetor 
reuniu trinta e dois casos de kistos hydaticos pulmo
nares operados pela pneumotomia com os resultados 
seguintes : 

Curados 27 
Mortos 5 

Mais recentemente ainda, James Israel, de Berlim, 
(!) operou um kisto hydatico do pulmão reseccando as 
sétima e oitava costellas com resultado favorável. 

(1) La Semaine Médicale, n.° 50, 1886. 
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O auctor recommenda sobretudo evitar a entrada 
do ar nas pleuras, aconselhando para isso provocar 
previamente adherencias pleuraes por meio do tampão, 
nos casos em que o kisto pouco volumoso não exerça 
sobre a parede thoracica pressão considerável. (1) Esta 
precaução pode desprezar-se; praticando a operação n'um 
só tempo quando o volume sensível do kisto augmenta 
consideravelmente a pressão intra thoracica, evitando 
assim o derrame e a entrada do ar no decurso da ope
ração. 

A pneumotomia pode ainda estar indicada nos ca
sos de corpos extranhos no pulmão, quer tenham pene
trado pelas vias naturaes, quer violentamente pela pa
rede thoracica. Praticada até hoje uma só vez e diri
gida principalmente contra o abcesso pulmonar, deter
minado pela presença de corpo exlranho, foi coroada 
d'um resultado favorável. (2) 

Mas não é só nas lesões do pulmão que as resec-
ções costaes teem sido praticadas ; nas lesões pleuraes 
tem-se por vezes recorrido á mesma operação com o 
fim de dar sabida ao pus, e permitlir a lavagem da ca
vidade purulenta em três condições diversas : 

1.° Nos casos em que as costellas demasiadamente 
approximadas umas das outras não permittem aber-

(1) La Semaine Médicale, cit. 
(2) Tmc, ob. cit. 
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tura sufficiente nos intervallos; 2." Quando se julgue 
conveniente evitar a abertura do espaço intercostal ; 3.° 
Quando haja necessidade de abrir de novo uma fistula 
pleural antiga, obliterada pela exuberância do tecido de 
nova formação ou pela approximação extrema das cos-
tellas. Em todos estes casos a resecção costal tem ape
nas por fim permittir a livre entraria na cavidade pleu
ral, como preliminar de operações ulteriores, dragagem, 
irrigação, desinfecção, etc.. No capitulo que vamos 
encetar, o fim das resecções é outro bem différente: a 
modificação da forma e volume da caixa lhoracica. 

Respcção costal na nephrectomia. As resecções 
costaes teem sido ainda praticadas com o fim de facili
tar ou tornar possível as operações, que se praticam 
sobre o rim, nomeadamente a nephrectomia. As diffi-
culdades que por vezes se encontram na pratica d'esta 
operação pela via lombar, dependente em grande parle 
da falta de espaço sufficiento entre a crista iliaca e a 
ultima costella, levou alguns operadores, nomeadamen
te Maurdel, (1) á resecção da duodécima costella; em 
alguns casos difficeis foi mesmo necessário praticar a 
resecção da undécima, embora n'este caso haja grande 
risco de penetrar na cavidade pleural. Não podendo en
trar em longas considerações sobre este assumpo, pa-
rece-nos no entanto que, apezar das opiniões contradi
tórias, a resecção da duodécima e, em casos excepcio-

(1) Bévue chirurgie, 1885. 
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naes, da undécima deve ser um preliminar indispensá
vel da nephrectomia, porque nos parece absolutamente 
indispensável, mormente em casos difficeis, que, nos 
últimos tempos da operação, o campo operatório se 
conserve bem patente em toda a sua extensão, para 
que o operador possa evitar a lesão de órgãos impor
tantes e remediar de prompto qualquer accidente que, 
por ventura, possa dar-se no decurso da operação. 



CAPITULO III 

Resecções costaes com o fim de modificar 
o volume da caixa thoracica 

O P E R A Ç Ã O D ' E S T L A N D E R 

E' no tratamento do empyema chronico e das fis
tulas pleuraes, que a resecção costal tem uma das suas 
mais importantes applicações. São já relativamente nu
merosos os casos de cura obtidos por esta operação, e 
é de crer que o emprego systematico da operação d'Es
tlander nos casos em que ella está incontestavelmente 
indicada, diminua consideravelmente o numero de ca
sos de fistulas pleuraes, reputadas até hoje como incu
ráveis. 

Antes de fazermos a exposição succinta das indi-
caçõs operatórias, sejam-nos permittidas algumas con̂  
siderações sobre a marcha do processo mórbido na pleu-
resia purulenta, única forma clinica de que temos a 
occupar-nos aqui. E' fora de toda a duvida que seja 
qual fôr a marcha da pleuresia, desde o momento em 
que o derrame purulento appareça,. se tornam absolu
tamente indispensáveis a abertura do folheto pleural, a 
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evacuação completa do pus, a lavagem e desinfecção 
consecutiva da cavidade. Em alguns casos, sem duvida 
os mais favoráveis, depois da evacuação do pus, os 
dois folhetos, visceral e parietal, continuam durante al
gum tempo formando pus, cobrem-se d'uma camada 
granulosa de nova formação, vindo por ultimo, a oblitera
ção da cavidade pela adhesão intima e extensa dos dois 
folhetos da sorosa pleural. Esta terminação favorável é, 
em geral, favorecida pela existência de adherencias an
teriores á formação do pus e em virtude das quaes o 
pulmão, não podendo retrahir-se, se conserva encostado 
á parede thoracica pelo menos n'uma certa extensão, 
facilitando assim consideravelmente a adhesão dos fo
lhetos, depois de terminado o trabalho suppurative 
Quando isto acontece, não ha collapso pulmonar; a sup-
puração desapparece rapidamente depois de aberta a 
cavidade pleural e a fistula ou fistulas cicatrizam prom-
ptamente, sem deformação thoracica sensível e sem 
complicação ulteriores. Mas infelizmente esta termina
ção tão favorável e prompta do empyema está longe 
de ser frequente; muitas vezes a cura effectua-se á 
custa d'um trabalho demorado e fastidioso, deixando 
perdas irreparáveis nas funeções respiratórias e defor
mações importantes na caixa thoracica. 

E' o que acontece em geral, quando não existindo 
adherencias pulmonares ou sendo estas insufficientes, 
o pulmão se encontra achatado na parte superior e in
terna do mediastino, contra a columna vertebral, ou re-
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duzido a uma espécie de toco sem extensibilidade. N'es
tas condições a cavidade pleural conserva dimensões 
consideráveis, a approximação dos folhetos pleuraes é 
quasi impossível e, como consequência d'esté estado, a 
suppuração tende a persistir indefinidamente, esgotan
do o doente e predispondo a alterações graves e, por ve
zes, irremediavelmente fataes. A cura espontânea n'es
tes casos effectua-se pelo concurso d'um certo numero 
de factores, cuja acção é necessariamente lenta a pro-
duzir-se e, por vezes, não chega mesmo a completar-se. 
A cavidade pleural, depois da evacuação do pus e da 
retracção pulmonar, tende a produzlr-se pelo exaggero 
de curvatura do diaphragma, pela expansão do pulmão 
do lado opposto, que impelle o mediastino e o coração 
para o lado doente e, finalmente, pela deformação da 
caixa thoracica que, sem duvida, representa o factor 
mais importante na cura espontânea do empyema chro-
nico. As costellas abaixam-se encostando-se umas ás 
outras e diminuindo, portanto, a convexidade da caixa 
thoracica do mesmo lado ; a approximação é por vezes 
de tal ordem, que os arcos coslaes intimamente unidos 
não permittem a introducção d'um elevador nos espa
ços intercostaes, a columna vertebral segue as costel
las, encurvando-se para o mesmo lado e a espadoa 
abaixa-se, como consequência d'esles desvios. O resul
tado final de todas estas modificações é o estreitamento 
geral da metade da caixa thoracica, cujas paredes se 
dirigem ao encontro do pulmão retrahido. 
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Nos casos em que o pulmão não está demasiada
mente retraindo, e que as modificações que deixamos 
descriptas são suficientes para levar ao contacto os 
dois folhetos, parietal e visceral, da pleura, a adhesão 
opera-se entre as duas superficies, cobertas de botões 
carnosos da nova formação; o trabalho suppurativa 
vae-se extinguindo e a cura opera-se n'um lapso de 
tempo maior ou menor. Pelo contrario, se os esforços 
naturaes não foram sufficientes para operar o contado 
dos dois folhetos, a cura será por esse facto considera
velmente retardada e, por vezes, mesmo absolutamente 
impossível. Se a proliferação cellular na superficie das 
pleuras se fizer em larga escala, de maneira a augmen-
tar a espessura da camada granulosa de nova formação, 
se por outro lado o espaço vasio, que ficou posterior
mente aos últimos esforços de retracção thoracica, é 
sufficientemente reduzido para ser preenchido pela ca
mada granulosa, a cura operar-se-ha embora á custa 
d'uma suppuração mais demorada e abundante; mas 
se a tendência á proliferação for pouco accentuada e, 
se por outro lado o espaço a preencher for demasiada
mente largo, o empyema passará ao estado chronico, 
constituindo uma enfermidade incurável que esgota o 
doente e lhe abrevia consideravelmente a existência, já 
seriamente compromettida pelo facto da lesão pulmo
nar e reducção importante do campo da hematose. 

Mas será possível, n'estes casos, na apparencia 
desesperados, conseguir por meio d'algum artificio a 



73 

adhesão dos folhetos e, portanto, a obliteração da ca
vidade? Com o pulmão retrahido não podemos contar; 
a expansão do pulmão do lado opposto attinge prom-
ptamente o seu máximo e o mesmo acontece com o 
augmenlo de curvatura do diaphragma ; nada podemos, 
portanto, esperar por esse lado; resta a parede thoraci-
ca. Haverá algum meio de a approximar ainda mais da 
superficie pulmonar? As costellas já intimamente en
costadas não podem ceder á tendência retraclil da pleu
ra parietal, transformada n'um tecido de granulações 
necessariamente destinado a uma retracção lenta e pro
gressiva. As experiências de Home (1), sobre a relracti-
bilidade da pleura nas condições sujeitas, mostram cla
ramente que, quando a retracção da caixa thoracica che
gou ao seu máximo pelo encosto dos bordos costaes, 
ainda a pleura seria capaz de operar uma diminuição 
mais considerável da cavidade pleural, se a existência 
dos arcos ósseos, reduzidos quasi a uma placa continua, 
não puzesse um obstáculo impossível de vencer pelos 
simples esforços naturaes, e sem a intervenção da arte 
systematicamenle dirigida. 

Em condições taes não será perfeitamente racio
nal eliminar, por meio d'uma operação, uma parte 
maior ou menor da parede óssea immobilisada e per-
mitlir assim, que a pleura parietal, obedecendo ás ten-

(1) Mouton, thèse, Du traitement de l'empybne chronique, 
1883. 
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dencias retracteis do tecido de nova formação, diminua 
de extensão approximando-se da pleura pulmonar, fa
zendo assim desappareccr um espaço impossível de 
preencher por outra forma? Não será isto o caminho 
encetado pelas tendências naturaes do organismo? A' 
priori poderíamos dizer que a operação de Estlander 
deveria preencher uma lacuna importante no tratamen
to do empyema chronico; mas, em assumptos d'esta 
ordem, os factos devem ter o primeiro logar; á obser
vação clinica compete sanccionar ou comdemnar o em
prego systematico da thoracoplasty, 

No seu importante trabalho sobre o tratamento do 
empyema chronico, o Dr. Mouton reúne treze observa
ções em que os resultados são extremamente satisfa
tórios, principalmente se attendermos á circumstancia 
importantíssima d'essas operações terem sido pratica
das em condições bastante desfavoráveis, doentes palli
das, magros, enfraquecidos, esgotados pela diarrhea e 
pela febre, o que facilmente se comprehende pelas he
sitações, que naturalmente se dão nos primeiros casos, 
em que só in extremis o operador se decide a recor
rer a uma intervenção ainda não sufflcientemenle sanc-
cionada pela pratica. Mas, apezar d'estas condições des
favoráveis, que de futuro deverão desapparecer, os re
sultados foram, repetimol-o, extremamente satisfatórios. 

Nos treze casos encontramos: (1) 

(1) Truc, ob. cit. 
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Curas completas 8 
Curas com persistência d'um traje

cto flstuloso 3 
Insuccesso parcial . . . . . 1 
Insuccesso completo. . . . . 1 
Mortos 3 

Analysemos mais detidamente estes resultados. 
Em primeiro logar, o numero das costellas resec-

cadas variou entre uma e nove. quasi sempre três a 
cinco, em geral as da parte media, nunca a segunda 
nem a duodécima. A extensão da parte reseccada foi 
geralmente de 3 a 6 centímetros, attingindo por vezes 
8 e 9 centímetros. 

Nos cinco casos de cura completa, o estado dos 
doentes, embora pouco satisfatório, não apresentava 
nenhuma das complicações, que por vezes coincidem 
com a pleuresia purulenta, tubérculos, degeneração 
amyloide. O estado grave dos doentes dependia apenas 
da abundância da suppuração e, por isso, n'estes casos, 
a cura foi rápida e completa, logo que a obliteração se 
effectuou. No quadro seguinte, encontraremos alguns 
dados dignos de menção, mas necessariamente insuffi-
cientes para legitimar conclusões. 



76 

Observações 

Edade dos doentes 

Tempo decorrido do começo da aí- j 
fecção á abertura do foco \ 

Desde a abertura do foco até á j 
operação j 

Desde a operação até â cura com< 
pleta 

I II III VI 

22 21 56 31 

3m. 3 1 3 

18 m. 11 a% 11 

1Ï/.BÙ 3.'* 3 3 

XIII 

21 

6 an. 

11 

Nos très doentes em que a cura se effectuou com 
persistência d'um trajecto íistuloso, o resultado pode 
considerar-se tão completo como nos cinco casos pre
cedentes. Effeclivamente n'um d'elles (obs. VII), em 
que a suppuração era abundantíssima, conseguiu-se a 
obliteração completa em doas mezes, no fim dos quaes 
o doente pôde emprehender uma viagem sem a menor 
dificuldade, ficando unicamente um trajecto insignifi
cante, cuja suppuração manchava apenas os appositos. 

No segundo caso, de Boilly (obs. XII), o resul
tado foi ainda mais brilhante, porque o doente prestes 
a fallecer e contendo mais d'um litro de pus fétido na 
cavidade pleural conseguiu restabelecer-se prompta-
mente, depois da resecção de 4 a 5 centímetros das 
quarta, quinta, sexta e sétima costellas, ficando apenas 
um trajecto de 1 centímetro de profundidade offere-
cendo uma quantidade insignificante de pus. 
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O resultado do terceiro caso foi menos favorável 
pela existência d'uma tuberculose pulmonar; ainda as
sim, a cavidade obliterou-se e só mais tarde apparece-
ram accidentes da tuberculisação. 

Mouton iuclina-se á opinião de que o trajecto sup
purante, que ficou nos três casos apontados, depende 
principalmente dos tecidos endurecidos e callosos, que 
teria sido fácil evitar ou destruir, se os doentes tives
sem sido confiados aos cuidados medicos, durante todo 
o tempo da cicatrização. 

Observações 

Edãde dos doentes 

Tempo decorrido do começo da pleure-
sia até á abertura do foco 

Da abertura do foco á operação 

Da operação ao resultado final 

Na observação VIII o resultado foi incompleto; 
três operações foram successivamente praticadas por 
Estlander, porque a cavidade era considerável. 

Nas duas primeiras, os resultados foram muito fa
voráveis, porque em ambas se conseguiu um progresso 
na retracção; o resultado da terceira, porém, foi quasi 
nullo. Parece que, n'este caso, a pleura tinha perdido 

V VII 

49 17 

9m. 5 

51/2 m. 4 

2m. 8 

XII 

31 

18 

7 
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pelo endurecimento do tecido a propriedade de adherir. 
Mouton considera este resultado incompleto, devido em 
parte a não se terem feito as injecções intrapleuraes 
com tintura de iodo ou a raspagem com a cureta de 
Wolkman, como aconselha Beckel. 

Finalmente na observação XI de Weiss e nas obser
vações IV e IX de Estlander e X de Taylor, os resul
tados foram desfavoráveis. Na primeira, o doente con
servou o foco pleural, que não foi possível obliterar, 
em parte pelas grandes dimensões da cavidade e, em 
parte, pela ausência de retracção sufflciente do thorax 
na occasião da operação. Devemos alem disso notar, 
que o doente já albuminurico não podia supportar uma 
operação mais grave, como era a ablação d'uma grande 
extensão da caixa thoracica e da pleura, como Scheede 
praticou em circumstancias análogas e com resultados 
favoráveis. 

Nas três observações seguintes, casos terminados 
pela morte, deve notar-se que a terminação fatal não 
foi devido ás consequências immediatas da operação; 
mas sim, a complicações dependentes da affecção d'ou-
tros órgãos essenciaes á vida, a tuberculose, a albumi
nuria e a pericardite, na observação IV ; a infecção pú
trida, a degeneração amyloide e a erysipéla, na obser
vação IX; finalmente, a albuminuria seguida de com
plicações intestinaes graves na observação X, que se re
fere a uma creança de seis annos, em que os resultados 
immediatos da operação tinham sido dos mais felizes. 
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Do que temos visto se infere e são estas as con
clusões do Dr. Mouton, que as condições mais favorá
veis para a pratica das resecções no empyema chronico 
são as seguintes: 1." que a camada granulosa de nova 
formação tenha adquirido as condições de espessura e 
de retractibilidade sufíicientes, o que só poderá, em 
regra, conseguir-se de 1res a seis mezes depois do ap-
parecimento da pleuresia purulenta, isto é, quando co
meçam espontaneamente a manifestar-se as deforma
ções thoracicas; 2.° que a operação deve ser repetida 
até duas ou três vezes, quando o resultado não seja 
conseguido á primeira tentativa ; 3.° que a tuberculose 
e a degeneração amyloide dos rins são uma contra-in-
dicação absoluta á pratica da operação. Os casos fataes 
justificam estas contra-indicções. Se esta linha de pro
ceder fôr estrictamente seguida, veremos augmentar, 
de dia para dia, os resultados favoráveis e diminuir 
n'uma proporção inversa os resultados fataes. 

Em conclusão, a operação d'Estlander deve ser 
considerada dentro dos limites das indicações racionaes, 
como um verdadeiro progresso em cirurgia operatória. 



SEGUNDA PARTE 

Manual operatório 

A resecção costal não offerece em geral grandes 
difficuldades operatórias, sobretudo quando a operação 
tenha de praticar-se na parte media do arco costal, em 
que o osso superficialmente situado é facilmente ac-
cessivel aos instrumentos. Ha no emtanto alguns casos, 
em que podem surgir verdadeiras complicações e, por 
vezes, accidentes graves no decurso da operação. Quan
do a resecção tem de recahir sobre a parte superior 
das costellas, principalmente quando seja necessário 
attingir a articulação costo-vertebral, profundamente 
situada e coberta por massas musculares espessas e 
volumosas, ladeada de perto por vasos d'uma impor
tância vital, como a aorta e a cava inferior, compre-
hende-se facilmente que seja necessária a maxima pru
dência e uma grande pratica operatória para evitar es-

6 
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tragos extensos e, por vezes, irremediáveis. Por outro 
lado, a natureza e a extensão da lesão, que motiva a 
intervenção operatória, é muitas vezes a origem das 
principaes difficuldades. Quando se pratica uma resec-
ção costal, como preliminar d'uma outra operação, em 
geral as costellas estão sãs, o periosseo destaca-se fa
cilmente e a operação não offerece difficuldades consi
deráveis ; pelo contrario, quando existem alterações ós
seas extensas, invadindo por vezes a pleura e os espa
ços intercostacs, tornando difficeis de reconhecer os li
mites do osso e quasi impossível de destacar o perios
seo mais ou menos alterado, a operação torna-se d'uma 
execução complicada, dando logar a hesitações repeti
das, já porque haja receio de não circumscrever suffi-
cientemente os limites do mal, já porque se tema a 
abrir largamente a cavidade pleural e produzir subita
mente um pneumothorax e, por vezes mesmo, um he-
mopneumothorax ou um pyopneumothorax. 

Pelas considerações que deixamos expostas e que 
poderíamos ampliar e exemplificar, se pode fazer uma 
ideia das difficuldades, que deveriam existir por vezes 
n'uma operação npparentemente simples. Na exposição 
da technica operatória não podemos occupar-nos d'es-
sas innumeras particularidades, que nos offerecem os 
casos clínicos e que constituem outros tantos proble
mas, cuja solução ficará inteiramente dependente das 
circumstancias de momento, e das aptidões praticas do 
operador. 
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Todas as costellas, á excepção da primeira, teem 
sido reseccadas n\ima extensão maior on menor do seu 
trajecto. A ablação completa quasi impossível nas cos
tellas esternaes tem sido até hoje apenas praticada na 
undécima e duodécima costellas. Umas vezes a resec-
ção opera-se sobre uma única costella, outras vezes, 
pelo contrario, um numero variável dos arcos ósseos 
tem de ser reseccados n'uma certa extensão. Como 
quer que seja, a operação tem de praticar-se necessa
riamente em cada uma das costellas e, por conseguin
te, o manual operatório não diffère n'estes casos a não 
ser em particularidades d'ordem secundaria, e de que 
não temos a occnpar-nos aqui. Preparado conveniente
mente o doente e tomadas todas as disposições neces
sárias para seguir à risca uma rigorosa antisepsia, o 
doente deita-se em decúbito lateral do lado opposto ao 
da lesão, e é em seguida chloroformisado com as pre
cauções, que exige a posição pouco favorável a admi
nistração do agente anesthesico. 

O operador deve escolher a posição que melhor 
lhe convier ; mas de preferencia deverá collocar-se de 
forma a que a cabeça do doente lhe fique ao lado es
querdo. A região é lavada uma ultima vez com a so
lução phenica, e procede-se em seguida aos cortes da 
pelle. A incisão terá uma extensão variável segundo as 
dimensões do segmento ósseo, que se houver de resec-
car, devendo sempre prolongar-se um pouco além das 
resecções ósseas. Se a costella reseccada é uma só, a 
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incisão é simples correndo parallelamente á costella ao 
nivel da parte media da sua face externa. Se a resec-
ção tiver de recahir sobre um maior numero de costel-
las, as incisões poderão ser de formas variáveis : cru-
ciaes, em U mais ou menos aberto e de convexidade 
inferior, como quer Boully e Chassaignac, ou quadran
gular de base superior; mas estas incisões produzindo 
extensos retalhos são por isso mesmo inferiores ás in
cisões múltiplas em numero e igual ao das costellas, 
a resecção recahindo sobre cada uma d'ellas, como nas 
resecções simples, segundo o processo preconisado por 
Olier, ou ainda segundo o processo d'Estlander que 
segue parallelamente aos espaços intercoslaes, utilisan-
do assim uma só incisão para a resecção de duas cos
tellas adjacentes. 

Feitos os cortes da pelle, seccionando transversal
mente os músculos subjacentes e descoberto o perios-
seo, segue-se um dos tempos mais difíiceis da opera
ção : o descollamento do periosseo, quando a conserva
ção d'esta membrana seja possível, e deve arvorar-se 
em principio a sua conservação, ainda mesmo que nada 
tenhamos a esperar da regeneração óssea n'esses pon
tos : porque ainda mesmo que este resultado se não 
consiga, teremos evitado no decurso da operação dois 
accidentes importantes : a lesão da artéria intercostal e 
a penetração na cavidade pleural com todos os incon
venientes d'uma tal applicação. Pratica-se portanto uma 
incisão no periosseo parallelamente á incisão dos tegu-
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mentos, e em seguida affastam-se com ruginas os bor
dos da abertura periossea, procurando destacal-os com 
precaução em toda a face externa da costella, nos dois 
bordos e em seguida na face posterior e de forma a 
deixar adhérente ao periosseo as camadas que estão 
em contacto intimo com o osso. (1) Com relação a 
esta ultima, limitar-nos-hemos a uma pequena extensão 
snfíiciente para permittir a passagem da sonda ou da 
serra de cadêa, com a qual seccionaremos o osso nos 
dois extremos do segmento a reseccar. Em seguida 
segurando o fragmento por meio d'uma chave ou te
naz, le vanta-se de forma a poder insinuar um ins
trumento rombo, que separe a parte profunda do osso 
do resto do periosseo correspondente. D'esta forma, 
evita-se a abertura da pleura e a lesão da artéria in
tercostal. 

Se em vez de serra de cadèa quizermos dar a pre
ferencia á pinça de Liston ou a outro qualquer instru
mento de secção, poderemos fazel-o sem modificar 
em nada o manual operatório, tal como acaba de 
ser descripto. Mencionaremos particularmente como 
instrumento especialmente destinado ás resecções cos-
taes o apparelho de Sreisguth, de Nancy, citado no im
portante trabalho do Dr. Mouton, e que parece realisar 
as condições necessárias para conseguir com facilidade 
e rapidez a secção do segmento costal. Nos casos es-

L. Ollia—Traité de la regeneration des os, vol. I. 
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peciaes, em quo as costellas se tocam quasi pelos seus 
bordos consecutivamente a uma retracção considerável 
da caixa thoracica, é por vezes extremamente difficil 
introduzir um instrumento qualquer nos espaços inter-
costaes, reduzidos ao minimo, com o fim de separar o 
periosseo da face profunda ; n'estes casos convirá fazer 
a secção na parte media do fragmento que desejamos 
reseccar, e em seguida obrigando a parte seccionada a 
fazer saliência acima do nivel das costellas adjacentes, 
separar o periosseo da face profunda nos dois topos um 
pouco para além dos limites convencionados e seccio
nar, em seguida, o osso n'um dos pontos extremos. 
Durante a separação do periosseo e as secções do osso, 
a hemorrhagia, é insignificante e veda promptamente 
logo que se extrahe o fragmento ósseo. Quanto ás he-
morrhagias dependentes de certo das artérias intercos-
taes, estão naturalmente evitadas pelo processo da re-
secção subperiossea, que fica descripto, e que deverá 
ser posto em pratica em todos os casos que seja possí
vel, principalmente quando não haja alteração de natu
reza suspeita, que obriguem a uma operação mais ra
dical. Operando d'esta forma, temos não só probabili
dades de ver produzir-se uma regeneração óssea mais 
ou menos extensa, como também e principalmente a 
certeza de não penetrar d'improviso na cavidade pleu
ral, o que em muitos casos é d'uma importância capi
tal. 

Se a resecção costal tiver como principal objecto 
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tornar exequível ou facilitar uma operação ulterior co
mo nos casos de pneumotomia, poderemos penetrar na 
cavidade pleural e no tecido pulmonar atravez do pe-
riosseo destacado, evitando por esta forma ferir os mús
culos e órgãos situados nos espaços intercostaes. Nas 
operações mais extensas do que na simples pneumoto
mia, leremos por vezes de abrir em mais do que um 
ponto e em certos casos mesmo, como nas resecções 
costo-pleuraes de certos empyemas chronicos, cortar 
um longo retalho periosseo ou muscular, que nos per
mitia uma acção mais extensa e completa nos órgãos 
sobre os quaes necessitamos actuar. 

Dissemos que as difficuldades operatórias eram 
por vezes consideráveis, quando se operava na extre
midade vertebral das costellas, e que essas difficulda
des eram provenientes da profundidade a que se en
contram as articulações costo-vertebraes e á espessura 
das massas musculares, que cobrem essas articulações. 
E de facto sempre nos impressionou nas différentes 
operações a que assistimos na clinica escolar a feição 
diíficil, que tomavam as operações, em que era neces
sário trabalhar com o instrumento cortante atravez de 
aberturas feitas nas espessuras de massas musculares 
um pouco volumosas. O campo operatório não pode 
ser facilmente descoberto, e a cada instante as fibras 
musculares conlrahindo-se occultam as partes profun
damente situadas e onde, por isso mesmo, o auxilio 
da vista se torna mais indispensável. Bastará lembrar 
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as disposições anatómicas dos músculos profundos do 
dorso e das articulações costo-vertebraes para se fazer 
uma idea dos estragos, que em muitos casos seria ne
cessário causar para desarticular uma costella nos ca
sos, em que esta operação se tornasse necessária pela 
sede da lesão óssea ou por uma outra circumstancia 
qualquer. 

Mas nos casos de carie ou outra affecção óssea, 
localisando-se na extremidade posterior das costellas, 
nem sempre é indispensável a desarticulação, que de
vemos apenas reservar para os casos, em que a lesão 
se propague positivamente á cabeça costal. Em muitos 
casos, pelo contrario, a parte articular poderá conser-
var-se, e então a prudência exige, que se proceda as
sim. 

Na observação que vae seguir-se, colhida nas cli
nicas do Hospital Real de Santo Antonio, a carie occu-
pava precisamente a extremidade posterior da quinta 
costella e a operação praticou-se deixando intacta a 
parte articular. 

OBSERVAÇÃO 

Francisco Gonçalves, de edade de 10 annos, na
tural de S. Mamede, entrou na sala de S. Damião em 
H d'outubro de 1886. Constituição fraca, e engorgi-
tamentos ganglionares múltiplos. 

Apresenta na região dorsal á esquerda da columna 
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vertebral uma abertura flstulosa, pela qual sabe um li
quido com os caracteres próprios das suppurações ós
seas de longa duração. Introduzindo um estilete no 
orifício cutâneo era fácil verificar, que dois trajectos 
extensos existiam seguindo em direcções oppostas; o 
primeiro, para cima e para dentro, n'uma extensão de 
3 centímetros, na direcção da espadoa; o segundo, 
para baixo e para fora, muito mais extenso, prolonga-
va-se na direcção da columna vertebral a 10 ou 12 
centímetros do orifício cutâneo. D'esté trajecto princi
pal partiam outros secundários e divergentes, indicio 
evidente de que o pus se tinha infiltrado em direcções 
diversas no tecido cellular antes de abrir para o exte
rior. Devemos dizer ainda que a extremidade inferior 
do trajecto fistuloso descia um pouco abaixo da nona 
co stella. 

O doente tinha entrado no dia 11 d'outubro na 
enfermaria, na terceira sala de S. Damião, a cargo do 
Ex.m0 Snr. Dr. Tito Fontes, e tendo este distincto cli
nico diagnosticado uma carie escrofulosa da quinta cos-
tella, o doente foi desde logo submettido ao tratamen
to geral e local mais adequado em lesões d'esta natu
reza; mas sem resultado algum, antes, pelo contrario, 
com tendência a uma aggravação constante. Em vista 
da marcha progressiva da lesão e da abundância da 
suppuração, o distincto clinico assistente, receiando 
pelo estado geral e pela propagação da lesão aos 
órgãos subjacentes, resolveu submetter o doente a 
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urn tratamento mais radical pela intervenção cirúr
gica. 

Em 2 de dezembro, resolvida a operação em con
ferencia, o doente foi anesthesiado e collocado em de
cúbito lateral direito. A região previamente lavada e des
infectada pelo eximio e hábil operador o Ex.m0 Snr. Dr. 
Julio Franchini, sendo ajudantes os distínctos clínicos, 
os Ex.raos Snrs. Drs. Tito Fontes, Maia Mendes e Joa
quim de Mattos e achando-se também presente o distin-
ctissimo e illustrado professor da Escola Medico-Cirur-
gica, o Ex.mo Snr. Dr. Ricardo d'Almeida Jorge, depois 
de ter posto a descoberto o foco da carie por uma in
cisão do trajecto fistuloso inferior, praticou uma se
gunda incisão parallelamente á costella lesada e com-
prehendendo todas as partes molles até ao periosseo. 

Reconheceu-se então, que a carie se localisava de 
preferencia na face externa, junto ao bordo inferior, 
na extensão de 1 a 2 centímetros, mas que, n'esse 
ponto, a costella estava profundamente a Afectada em 
quasi toda a sua espessura. Feita a incisão longitudi
nal no periosseo e destacada esta membrana na face 
externa e bordos, n'uma extensão sufficiente para che
gar ás partes sãs do osso na direcção do esterno, uma 
sonda foi passada com todo o cuidado entre a face pro
funda do osso e o periosseo, e logo depois uma agulha 
de Couper com um fio, que serviu de guia á serra de 
cadêa, com a qual foi seccionado o osso n'esse ponto. 
Em seguida, o segmento vertebral foi ligeiramente le-
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vantado por meio d'uma pinça, afim de permittir des
tacar o periosseo da face profunda em toda a extensão 
do segmento a reseccar. 

Depois de destacado o periosseo até ás proximi
dades da articulação costo-transversaria, o osso foi 
seccionado n'esse ponlo com a pinça de Liston. Pro
cedendo assim, foi possível verificar pela superficie de 
secção, que os limites da alteração tinham sido ultra
passados não havendo por conseguinte, necessidade de 
ir mais longe ; ainda assim, por excesso de precaução 
e attendendo á facilidade de separar a costella da apo
physe transversa e de caminhar um pouco mais além 
sem grandes inconvenientes, a articulação costo-trans
versaria foi aberta e com a pinça de Liston seccionado 
o collo da costella, ficando portanto apenas a cabeça 
costal presa ao corpo da vertebra correspondente. Ope
rando d'esta forma e conservando a bainha periossea 
em toda a extensão da parte reseccada evitou-se a en
trada na cavidade pleural e a lesão de vasos importan
tes, que poderiam ser rapidamente compromeltidos, se 
por meio de instrumento cortante se tentasse desarti
cular a cabeça costal sem o minimo proveito para o 
doente e com grave risco da sua existência. Se tivesse 
havido necessidade de, pela extensão da lesão, extra-
hir a cabeça da vertebra, o operador preferiria empre
gar a torsão e arrancamento á similhança do que se 
pratica na desarticulação do maxillar inferior para evi
tar o ferimento da maxillar interna. 
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Terminada a resecção, procedeu-se á cauterisação 
profunda dos trajectos fistulosos por meio do cautério 
de Paquelin e em seguida applicado o penso, em que 
foi exclusivamente empregada a solução phenica a um 
por cento para conservar constantemente molhados os 
fios e mais peças do curativo. Um pouco mais tarde, 
o iodoformio em pó foi empregado para curativo dos 
trajectos fistulosos. 

As consequências operatórias foram das mais sim
ples; não houve reacção febril. Os trajectos fistulosos 
cicatrizaram com facilidade, a medicação tónica tem 
sido instituída com a maxima regularidade, e o doente 
acha-se em via de completo restabelecimento. 

No caso que fica apontado, a conservação da bai
nha periossea era possível e a operação realisou-se 
portanto nas melhores condições, apezar das difficul-
dades dependentes da sede da lesão. Mas ha casos, em 
que a resecção subperiossea é impossível pela altera
ção d'esta membrana e pelas adherencias que contrahe 
com o osso, sobretudo nas producções mórbidas de na
tureza suspeita. N'estes casos o periosseo tem de ser 
sacrificado e a abertura da cavidade pleural é muito 
para receiar, principalmente quando a mesma causa, 
que provocou a adherencia do periosseo, immobilisou 
igualmente a pleura contra a parede lhoracica. A exis
tência de adherencias entre os folhetos, visceral e pa
rietal, da pleura podem obstar em grande parte a este 
inconveniente e, por isso, se aconselha provocação ar-
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tiflcial d'estas adherencias, sempre que seja possível 
antes de praticar a resecção costal. Em muitos casos 
esta precaução ó irrealisavel, sobretudo quando um 
derrame qualquer distanciou mais ou menos os dois 
folhetos; mas quasi sempre, n'estes casos, a operação 
é motivada pela existência d'um empyema e, em taes 
condições, a abertura larga da cavidade pleural está, 
como vimos, perfeitamente indicada. 

Terminaremos, indicando rapidamente o manual 
operatório da resecção costo-pleural nos casos espe-
ciaes, em que pelas enormes dimensões da cavidade 
pleuretica a operação d'Estlander não seja sufficiente 
ou tenha já sido praticada sem resultados completos. 

Pratica-se uma grande incisão da pelle ao nível 
do bordo anterior ou posterior da cavidade, levanta-se 
o retalho cutâneo e reseccam-se pelo methodo subpe-
riosseo três a quatro costellas na extensão de 10 a 12 
centímetros. Em seguida as partes molles, músculos, 
periosseo e pleura são seccionadas com as tesouras e, 
depois de feita a hémostase completa, o retalho cutâ
neo é suturado. D'esta forma consegue-se a retracção 
da caixa thoracica, sufficiente para determinar a cura 
do empyema em alguns casos, em que debalde se te
nha recorrido por mais d'uma vez á resecção costal 
pelo methodo d'Estlander. 



PROPOSIÇÕES 

Anatomia — 0 glóbulo rubro não é uma cellula, 
mas sim um producto cellular. 

Physiologla— A bacteria collabora na digestão. 
Materia medica—0 methodo hypodermico deve 

ser preferido no tratamento mercurial das viscero-pa-
thias syphiliticas. 

Patliologia externa—Rejeitamos a excisão no 
tratamento do cancro syphilitico. 

Medicina operatória—No tratamento opera
tório do hygroma prerotuliano damos a preferencia á 
extirpação completa. 

Par tos — À syphilis representa um papel impor
tantíssimo na etiologia do aborto espontâneo. 

Pathologia interna—Nos abcessos pulmonares 
refractários ao tratamento medico, somos partidários 
da pneumotomia. 

Anatomia pathologica—Nas producções mór
bidas não ha elementos anatómicos específicos. 

Hygiene — Gondemnamos a amamentação artifi
cial nas creanças. 

Pathologia geral—O conhecimento das tem
peraturas locaes tem por vezes uma importância gran
de na semeiotica. 

Jpócle i m p r i m i r - s e . 
"Vis ta . O Conselheiro-Director, 

'htcaíc/o cyoíae c/edwnac ce (yuveùa 
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