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A palavra calculo designa em medicina, e em geral, 
nas sciencias biológicas, os corpos mais ou menos du
ros, formados, á custa dos materiaes d'uma secreção, 
em qualquer conducto ou reservatório, naturaes ou 
pathologicos que estejam em communicação com aquel-
la secreção. 

Cálculos biliares serão, pois, no nosso caso, aquel-
les corpos, formados á custa da bilis, no reservató
rio, ou em qualquer conducto biliar. 

Nem Hippocrates, nem Galeno os mencionam nas 
suas obras, no dizer de diversos auctores. E' só no 
fim do século quinze e meados do século dezeseis que 
estes cálculos e os accidentes, que determinam, princi
piaram a ser objecto d'estudo; Gentilis de Foligno, 
André Vesale, e sobretudo Fernel reconheceram a sua 
existência, e procuraram conhecer-lhes as causas e 



symplomas. Depois d'esta epocha, os trabalhos n'este 
sentido progrediram, e é assim que vemos numero
sos auctores, entre os quaes Hoffman. Morgagni e 
Haller fazerem d'elles objecto d'estudo especial. 

Em 1782 Paullelier de la Salle descobriu que es
tes corpos se dissolviam a quente no alcool, e que, pelo 
arrefecimento, deixavam depositar laminas micaceas, 
semelhantes ao acido bórico. Fourcroy, tomando este 
facto em consideração, comparou a materia dos cálcu
los ao branco de baleia, e considerou as duas substancias 
como um único corpo. Em 1814 Chevreul separou a 
primeira d'âquellas substancias, dando-lhe o nome de 
cholestrina, nome que se tem conservado até hoje, 
servindo para designar o sen elemento componente 
principal, como adeante veremos. 

Modernamente os trabalhos de Fauconneau-Defres-



ne, Bouchard, Frerichs e oulros tem vindo lançar 
muita luz sobre este assumpto. 

No estudo que aqui fazemos, consideramos os 
cálculos não só em si, isto é, no que diz respeito ás 
suas propriedades physicas e chimicas, como também 
relativamente ás causas, symptomas, accidentes, e tra
tamento. 

A sua escolha, para objecto da nossa dissertação 
inaugural, não significa da nossa parte pretensão de 
competência para o tratar, como merece; unicamente, 
tendo de apresentar um trabalho escripto, para con
clusão do nosso curso, sobre qualquer ponto das 
sciencias medicas que fazem objecto d'elle, e não 
tendo outro que, por diversas circumstancias que não 
são para aqui, se nos offerecesse tão facilmente, pare-
çeu-nos. que este. pela sua frequência e importância, 



era digno de toda a attenção e estudo, servindo-nos 
assim para podermos cumprir a lei. 

Posto isto, e pedindo desde já desculpa ao illus-
trado jury que nos tem de examinar, dos numerosos 
erros e irregularidades que não pôde deixar de ler, 
visto que, além do nosso pulso fraco e inexperiente, 
n'esta qualidade de trabalhos, se vem ajuntar o espa
ço limitadíssimo de tempo de que pudemos dispor, 
ousamos esperar a benevolência que semilhantes traba
lhos merecem. 

Julho—1888. 

zManoel dos Santos de Caryalho Junior, 



PROPRIEDADES PHYSICÁS 

1.' Forma—E' das mais variáveis: assim, des
de a forma espherica até á laminosa e arborescente, os 
cálculos biliares podem apresentar numerosas varieda
des. A forma espherica. porém, é a que em geral se 
apresenta primitivamente, modificando-se em seguida, 
segundo as circumstancias de meio, forma do reserva
tório e numero de cálculos. 

E' assim que se podem encontrar as formas ovói
de, cylindrica, polyedrica, etc.; as mais raras são a 
laminosa que Frericbs encontrou n'um caso representa
da em nove cálculos d'uma côr negro-brilhante; vem 
depois a forma arborescente, desenhando a forma dos 
conductos biliares; a estrellada; e emfim a murifor-
me. Ha casos ainda em que os cálculos bdiares estão 
reduzidos a uma massa não figurada, esverdeada e vis
cosa, 
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2.° Volume - 0 volume dos cálculos hepáticos, 
importante para a symptomatologia, varia desde o grão 
de areia, até ao d'um ovo de gallinha e mais. 

D'uma maneira geral, pode dizer-se que o volume 
está na razão inversa do numero de cálculos. 

Fauconneau-Dufresne fez uma classificação essen
cialmente pratica dos cálculos biliares, dividindo os, se
gundo o volume, em trez classes : pequenos, médios e 
grandes. Na primeira comprehendeu ' todos os que 
oscillavam entre o volume de um grão de areia e 
o d'uma ervilha; na segunda, os que vão d'esté vo
lume ao d'uma avelã; na terceira, emfim, os que os
cillavam entre o volume da avelã e o d'um ovo de galli
nha.— Ha um caso de Meckel em que este auctor en
controu na vesícula um calculo solitário, medindo 5 pol-
legadas de comprimento por 4 decircumferencia,eFre-
richs diz ter encontrado frequentes vezes cálculos de 
2 lfi pollegadas de comprimento e 1 d'espessura. 

3." Oôr—Dependente do pigmento biliar e seus 
derivados, a còr dos cálculos hepáticos pode variar 
desde o branco de neve até ao negro do carvão, sendo 
no entanto a mais frequente a amarellada ou amarel-
lo-esverdeada ; as cores verde, azul e vermelha raras 
vezes apparecem. 

4.° Densidade—Foram os cálculos biliares jul
gados menos densos que a agua, devido isto a ser a 
densidade determinada, quando os cálculos hepáticos 
tinham já perdido pela evaporação a agua que, no es-
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tado fresco, encerram; analyses, depois feitas, tendo em 
conta esta circumstancia, mostraram, porem, ser esta 
maior que a da agua, mesmo para os que são forma
dos unicamente de cholestrina, os menos densos. 

Na bilis, cuja densidade é de 1,020 aproximada
mente, está provado que só os mais leves, formados de 
cholestrina, é que sobrenadam, devendo o maior nu
mero occupar o fundo do reservatório. A sua densida
de é aproximadamente de 1,580. 

5.6 Quantidade—Como já dissemos, ha casos 
de haver um único calculo, mas isto é muito raro, 
sendo o mais frequente, encontrarem-se em grande nu
mero. 

Os casos mais habituaes são de 5, 10, 30, mas 
tem-se chegado a contar 3000, caso de Hoffman, e até 
7802, como succède na collecção de Otto. 

Frerichs diz ter encontrado n'uma mulher de 61 
annos, morta na clinica de Breslau, 1:950 cálculos 
brilhantes, semelhantes a pérolas. 

Quando os cálculos assim existem em grande nu
mero, apresentam geralmente os mesmos caracteres 
physico-chimicos e de estructura, como devia succé
der, attendendo a que são formados sob as mesmas 
circumstancias; mas casos ha, ainda que raros, em 
que os cálculos se apresentam com caracteres diffé
rentes. Hein, em 632 casos, contou apenas 28, em que 
notou caracteres différentes dos restantes. 

6." Estructura—Os cálculos biliares não se 
3 
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apresentam sempre com a mesma estructura: umas 
vezes, quando se fragmentam, a superficie de secção 
mostra-se homogénea; outras, pelo contrario, distin-
gue-se um núcleo, em volta do qual estão dispostas di
versas camadas. Fundados n'estes factos têm os aucto 
res feito diversas classificações. Walter formou trez 
grupos: cálculos estriados, que subdividiu em trans
parentes e opacos, e estes, em lisos e anfractuosos; cál
culos laminosos, em que comprehendeu todos os que 
apresentavam um núcleo, em volta do qual se dispu
nham camadas concêntricas; e, emflm, os que apresen
tavam núcleo, camada intermedia e uma outra exter
na, camada cortical. Hein devidio-os em dous grupos: 
cálculos simples, formados de matérias terrosas, de 
materia corante ou de cholestrina ; e cálculos com
postos, formados de varias substancias, que sub
dividiu, segundo o modo como as substancias se 
apresentavam, ou formando uma massa uniforme, ou 
então dispostas de modo a destinguir-se um núcleo e 
uma camada de invólucro. Ha ainda a classificação de 
Frerichs que os dividiu em dous grupos: simples e 
compostos, apresentando um núcleo; e ainda a de 
Meckel que os dispoz em 8 classes. 

De todos, os mais frequentes são os que apre
sentam um núcleo, e é sobre a sua estructura que va
mos dizer algumas palavras. 

Além do núcleo, apresentam estes cálculos uma 
zona, mais ou menos espessa, immediatamente em con-
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tacto com elle, e a maior parte das vezes ainda, uma 
outra camada externa, envolvendo as duas precedentes, 
e denominada camada cortical. ■ 

1.° Núcleo—Geralmente único e de cor mais 
ou menos escura, o nucleo occupa nos pequenos cál

culos o centro. K' formado ordinariamente por chole 
pyrrhina, cal e muco, contendo algumas vezes cho

lato de cálcio e cholestrina; pôde mesmo ser forma

do unicamente por esta substancia, ou ainda por um 
corpo estranho. 

Geralmente é tanto mais pequeno, quanto maior 
é o calculo, podendo, nos cálculos volumosos, estar re

duzido a um ponto apenas perceptível. Quando é múl

tiplo geralmente resulta da reunião de vários pequenos 
cálculos, e pela dessecação apresenta fendas, onde 
podem vêfse, a maior parte das vezes, crystaes de 
cholestrina. 

Os corpos estranhos que podem constituir o nu

cleo são muito variados, e ha sobre este ponto muitos 
casos curiosos. 

Assim, liouisson encontrou um, formado por um 
pequeno coagulo sanguineo; Lohstèin, viu n'uma mu

lher de (58 annos, uma lombriga morta e sêcca consti

tuir o nucleo d'um calculo do canal choledoco; Freri

chs encontrou um, formado por um caroço de ameixa, 
etc.. Muitos outros casos se têm dado n'este sentido, 
mas são raros, e geralmente, quando o nucleo é for

mado por um corpo estranho, é este um pequeno calculo. 
t 
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2." Camada media—Esta camada media, im-
mediatamente applicada sobre o núcleo, apresenta or
dinariamente um aspecto radiado, devido a crystaes de 
cholestrina e interrompido por círculos concêntricos, 
que mostram o crescimento dos cálculos por camadas 
concêntricas. 

Raras vezes apresenta esta camada uma disposi
ção laminosa ; e mais raras vezes ainda tem unica
mente um aspecto terroso ou saponaceo, sem eslructu-
ra alguma. 

3.° Camada externa ou cortical—Em ai' 
guns cálculos, e principalmente nos pequenos, pôde 
esta camada faltar, e então as laminas de cholestrina 
da camada media prolongam-se até á superficie, for
mando mamillos; geralmente, porém, não succède as. 
sim, e a camada media è coberta por esta camada, que 
se distingue d'ella pela côr, consistência e modo de 
estratificação. 

A côr varia com a composição da camada, e as
sim é que se pôde notar a côr branca de neve (choles
trina), amarellada, escura ou negra (composto de 
cholepyrrhina e cal), e ainda branca (carbonato de cál
cio). 

A estructnra mais geral é a estratificação con
cêntrica com a superficie externa lisa; mas ha casos 
em que esta superfície apresenta granulações, formadas 
pela cholestrina, pelo carbonato de cálcio, ou ainda 
pelo pigmento biliar. Umas vezes, todas estas granula-
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ções são formadas por qualquer d'estas substancias; 
outras, são formadas por duas d'ellas reunidas. Assim, 
têm-se encontrado cálculos em que um dos lados está 
coberto de granulações de cholestrina e o outro de 
granulações de carbonato de cálcio; ou então os ângu
los cobertos de granulações pigmentares, e os lados de 
granulações de cholestrina. 

7.° Destruição dos cálculos biliares — 
Por dupla acção chimica da bilis, ou por acção mecânica 
os cálculos biliares podem destruir-se mais ou menos. 

E' frequente, com effeilo, encontrarem-se em in
divíduos que padecem de lithiase biliar, quer na ve
sícula, quer nas dejecções, fragmentos de cálculos mais 
ou menos alterados, com os quaes se podem recons 
tituir os cálculos primiltivos; ou então cálculos, offe-
recendo uma perda de substancia, que pode chegar ao 
núcleo, e que faz lembrara carie óssea. Esta perda de 
substancia, devida, no caso d'uma camada externa for
mada de cholestrina e do composto de cholepyrrhina 
com a cal, a uma bilis alcalina, é pelo contrario rea-
lisada por uma bilis acida, quando a camada é calcaria. 

Mais tarde se verá a applicação d'esta proprieda
de dos cálculos biliares na therapeulica. 

8." Séde—À sede habitual dos cálculos é 
a vesícula; mas podem lambem encontrar-se, ainda 
que raras vezes, em toda a extensão das vias biliares, 
desde a origem dos conductos biliares até á emboca
dura do canal choledoco no duodeno. D'uma maneira 
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geral, pode dizer-se que os cálculos biliares se encon
tram em toda a parte onde exista a bilis, exceptuan
do os casos, bem entendido., em que elles sahem para 
fora do apparelho excretor do fígado. 



COMPOSIÇÃO CHIMICA 

A composição chimica dos cálculos biliares é bas
tante complexa, sendo todavia as seguintes, as suas 
principaes substancias : 

l,° Cholestrina — E' esta a principal substan
cia dos cálculos biliares, faltando raríssimas vezes. A 
proporção em que entra nos cálculos, quando não os for
ma na totalidade, é em media de 70 a 80 por 100, pro
porção grande, attendendo á pequena quantidade em 
que relativam3nte existe na bilis. 

Geralmente é sob a forma de crystaes que se 
encontra, podendo também existir, ainda que raras ve
zes, no estado amorpho, quer só, quer misturada in
timamente a outras substancias, taes como, matérias 
corantes, corpos gordos, etc. 
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2.° Matérias corantes da bilis—Depois da 
cholestrina são estas substancias as que em maior 
quantidade entram nos cálculos, quer isoladas, quer 
unidas á cal. 

Ha diversas espécies, derivadas todas umas das 
outras: a cholepyrrhina com a cal, etc. 

3.° Saes calcareos formados pelos áci
dos bil iares e ácidos biliares livres — Depois 
das matérias corantes, são estas as que em maior quan
tidade se apresentam nos cálculos biliares. 

O cholato de cálcio, solúvel no alcool, crystallisa 
n'esta solução em agulhas crystaliinas; é frequente so
bretudo nos cálculos dos ruminantes. O glycocholato 
de sódio foi obtido por Frerichs por meio d'uma so
lução alcoólica d'uni calculo, apresentando-se sob a 
forma de pequenas conglomerações brilhantes, simi-
lhantes á leucina. 

Os ácidos cholico e glycocholico foram encontra
dos nos cálculos biliares do boi. 

4.° Ácidos gordos, sabões, muco, epithé-
lio e acido úrico—Todas estas substancias têm si
do encontradas nos cálculos biliares; a ultima, porém, 
offerece duvidas, porquanto Frerichs, que foi quem a 
encontrou, diz ser de natureza duvidosa o calculo em 
que a descobriu. 

Os ácidos gordos e sabões raras vezes se encon
tram nos cálculos biliares do homem em quantidade 
notável; os do boi, pelo contrario, contêm esta substan-
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cia em grande quantidade; o muco e epithelio encon-
tram-se sobretudo no núcleo. 

5.° Substancias inorgânicas—O ferro, o 
cobre e mais raras vezes o manganez, foram encontra
dos por Frerichs em todos os cálculos que examinou. 
A cal como acima vimos figura nos cálculos, podendo, 
além da sua reunião com o pigmento biliar e ácidos 
biliares, apresentar-se sob a forma de carbonato e, 
em muito menos quantidade, sob a forma de phospha-
to e sulfato. 

O mercúrio foi encontrado por Frerichs no estado 
metallico, n'um calculo que examinou. O mesmo succe-
deu a Beigel. Em ambos estes casos, nada se sabia 
dos antecedentes dos indivíduos, portadores dos cálcu
los. Em um caso de Lacarterie já não succedeu assim; 
soube-se que o individuo linha usado das fricções 
mercuriaes. 

Além de iodas estas substancias, encontram-se 
ainda os saes alcalinos de polassio e sódio, mas em 
pequena quantidade, o que contrasta com a forte pro
porção dos saes de cálcio que se encontra nos cálculos. 



PATHOGENIA 

Sabidas assim, d'uma maneira rápida, as proprie
dades physicas e a composição chimica dos cálculos 
biliares, apresenta-se-nos agora o problema importante 
e difficil de conhecer o mecanismo da sua formação. 

Como vimos pela composição chimica, os cálculos 
biliares, pondo de parte a proporção, os corpos es
tranhos, muco e epithelio que podem conter, são forma
dos por elementos que normalmente fazem parte da 
bilis. 

Conhecido isto, parece á primeira vista simples 
conhecer aquelle mecanismo; isto, porém, não é as
sim; ha dificuldades grandes sobre este ponto, e dif-
fleuldades que ainda não estão completamente resol
vidas. 

Ha duas condições que evidentemente são preci
sas para que o calculo se forme: precipitação, agglo-
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meração das substancias que existem normalmente 
dissolvidas na bilis e retenção d'esta massa mórbida, 
por um certo tempo, nas vias biliares. 

E' baseadas n'estas duas condições que se têm 
formulado diversas theorias sobre o assumpto. 

A primeira condição pode evidentemente dar-se 
de variadas maneiras, nascendo assim os diversos mo
dos de interpretação, dados até hoje, sobre o seu me
canismo de formação. 

A primeira opinião apresentada sobre este ponto 
foi a que considerava estes cálculos devidos a um 
augmenta d'aquelles materiaes na bilis, d'onde resul
tava a sua precipitação, por insuficiência dos dis
solventes naturaes; Maclury, e depois d'elle Forbes. 
admittiram que os ácidos do estômago iam coagu
lar a bilis no duodeno e vesícula. Thenard admittia a 
precipitação das matérias corantes á diminuição dos 
saes de sódio. 

Frerichs apresenta, como causa da formação dos 
cálculos biliares, o retardamento no curso normal da 
bilis, cujo resultado é a sua alteração na composição, 
de alcalina, que é normalmente, tornando-se acida, e 
adquirindo ao mesmo tempo uma côr esverdeada. A 
causa d'esta acidez não está ainda completamente 
conhecida; Frerichs attribue-a á existência d'uma in-
flammação catarrhal da mucosa cystica; Meckel consi
dera mesmo esta condição necessária, considerando a 
acidez da bilis um phenomeno de putrefação, devido 
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á presença d'um muco segregado em condições patho-
logicas. 

Partindo d'esté ponto, e sabendo quaes as causas 
do equilíbrio chimico da bilis, Frerichs explica., em 
seguida, o modo de formação dos cálculos biliares, da 
maneira seguinte: 

Os saes alcalinos, glycocholato e cholato de po
tássio e sódio, existem dissolvidos na bilis, emquan-
to esta é alcalina: logo que, por uma rasão qualquer, 
se torne acida, estes saes decompõem-se, e arrastam 
a precipitação da choleslrina e pigmento, que estão 
dissolvidos á custa dos mesmos saes. 

A cholestrina precipita-se sob a forma de laminas 
crystalline s e o pigmento, em crystaes, ou então combi
nado com a cal, vindo esta principalmente da mucosa 
inflammada da vesícula, e algumas vezes da bi
lis. Com relação aos productos da decomposição dos 
saes biliares, depoem-se elles sob a forma de saes da. 
cálcio (glycocholato e cholato de cálcio).-

Como a combinação do pigmento e cal é insolú
vel, pode ella formar o núcleo d'um calculo, princi
palmente havendo placas de epithelio, ou muco, capa
zes de servirem de centro de altracção. A cholestrina 
deposita-se em seguida, em volta d'esté núcleo, sendo 
tanto mais abundante este deposito, quanto maior for 
a proporção de cholestrina que existir na bilis, como 
succède nos velhos, por exemplo, que, segundo alguns 
auctores a contêm em excesso no saqgue, 
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Dando-se estes precipitados, para que d'aqui re
sulte um calculo, é preciso, primeiro que tudo, que a 
bilis não arraste para o exterior estes cálculos rudimen
tares, e, em seguida, que possa continuar a forne
cer elementos a estes precipitados; é preciso, em re
sumo, que o curso da bilis esteja retardado, desempe
nhando um papel importante para este resultado, o ca-
tarrho da vesícula. 

A diversidade na composição das camadas succes-
sivas d'um mesmo calculo, explica-a Frerichs por mo
dificações, que podem sobrevir na composição da bi
lis. 

Relativamente a outros detalhes, como são a diffe-
rença de estrnctura, de distribuição e de direcção das 
camadas. Frerichs confessa não saber as condições 
proprias da sua formação. Meckel considera uma for
ma primitiva para todos os cálculos, a de depósitos 
concêntricos, e, partindo d'aqui, explica aquellas diffe
rences, por métamorphoses secundarias, que se podem 
dar n'esta forma primitiva, como acontece em certas 
formações geológicas. Estas camadas fender-se-hiam, al
gumas partes se dissolveriam e seriam substituídas por 
depósitos crystallines, apresentando uma disposição ra
diada, e formando uma espécie de filões secundários. 
Esta theoria, porém, não tem achado apoio nos factos 
de observação. 

Gomo vemos, por toda esta exposição, a theoria 
de Frerichs, apesar de ter verdades incontestáveis, tem 
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também obscuridades. D'onde vem, com effeito, a aci
dez da bilis? Na maior parte dos casos diz, vem do 
contado da bilis com o muco da vesícula inflamma-
da, d'onde resulta uma fermentação acida d'aquella. 
Será condição indispensável, para a formação dos cál
culos, uma cystite primitiva? Bouchard considera esta 
cystite como muito problemática. Além d'isto, com re
lação á cal, as obscuridades são idênticas, por
quanto, tirando o caso de inflammação da mucosa 
da vesícula, nos outros a sua origem fica também 
obscura, visto que a bilis normalmente tem quantida
des medíocres de compostos de cálcio, relativamente á 
grande quantidade em que esta entra nos cálculos. 

Vemos, pois, por todas estas rasões, que a base 
da theoria de Frerichs é insufficiente, e que tem mui
tos pontos obscuros, não sendo explicadas satisfaclo-
riamente todas as condições locaes, de que elle faz de 
pender a formação dos cálculos biliares. 

Bouchard actualmente lança vistas mais largas na 
apreciação da palhogenia dos cálculos biliares; consi
dera estes não como resultado d'uma causa local ex
clusiva, mas, como manifestação local d'uma doença 
geral, cujo resultado é não só a lithiase biliar, mas ain
da outras manifestações mórbidas, taes como, o ecze
ma, os pseudo-exantemas, a urticaria, o rheumatismo, 
a gotta, a asthma, a obesidade, etc.. 

Já muito antes de Bouchard (Come, Morgagni, 
Durand-Fardel, etc.), tinham notado a frequente coin-
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cidencia dos cálculos biliares com aquellas manifesta
ções mórbidas, interpretando-a alguns por uma rela
ção de causa e effeito; mas não supposeram nunca 
que houvesse um fundo commum, origem de todas 
aquellas manifestações; uma diathese. 

Esta diathese consiste, para Bouchard, n'iim vi
cio de nutrição, cujo resultado é a accumulação dos 
ácidos no organismo, a diminuição da alcalinidade dos 
humores, a subtracção, emfim, da cal aos elementos 
anatómicos, donde resulta o seu augmente nos líquidos 
de excreção, 

A estatística clinica e a physiologia pathologica são 
os dados sobre que assenta esta theoria: a primeira 
mostra as coincidências mórbidas que se dão ou no 
mesmo individuo, ou nos ascendentes, ou descendentes; 
a segunda prova que realmente n'estes indivíduos se 
dá aquelle vicio de nutrição. 

Com effeito, as duas grandes causas da lithiase bi
liar são o sexo feminino e a velhice. Diz Bouchard: (1) 
«La femme est incomparablement plus exposée aus cal
culs biliaires que l'homme. Sur 31 cas de lithiase bi
liaire je l'ai observée 24 fois chez la femme e 7 fois chez 
l'homme, soit sur 100 cas, 66 fois chez la femme e 24 
fois chez l'homme. La lithiase biliaire est pour elle ce 
qu'est la goutte pour l'homme. C'est pendant la perio-

(1) Maladie» par ralantiasement de la nutrition, pag 85, 
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de génitale surtout qu'elle est atteinte, et la disposition 
á la maladie s'établit chez elle á partir du jour où s'éta
blit la premiere menstruation; c'esta dire á partir du 
jour où les oxydations de ralentissent et où pendant 
de nombreunes années, la production de l'acide carboni
que será diminuée. Mais abaixo diz: «Quand la vie sex
uelle est terminée pour la femme, il y a une période de 
répit au delà de laquelle la vieillesse intervient et ré
tablit chez la femme la disposition qu'elle crie également 
chez l'homme; elle entrave encore les actes nutritives 
et diminue l'activité avec laquelle s'élabore la matière». 

Como vemos, por estas palavras, é por um retar
damento da nutrição, que o sexo feminino e a velhice 
são factores etiológicos da lithiase biliar, consistindo es
te retardamento na accumulação dos ácidos no orga
nismo, na subtracção da cal aos elementos anatómicos 
e sua abundância nos líquidos de excreção, como já 
apon íamos. 

Alem d'estas duas causas principaes da lithiase 
biliar, outras accessorias e cujo resultado é também 
um retardamento da nutrição, são apresentadas por 
Bouchard, como comprovativas do seu modo de vêr. 
Taes são: as profissões sedentárias; a vida nos climas 
frios e húmidos; a gastronomia ; as preoccupações tris
tes do espirito; qualquer acto da vida genital da mu
lher, como o casamento, a prenhez, o parto, a lacta
ção; e ainda, emfim, as doenças chronicas do utero. 

Gomo já vimos, Bouchard considera este re-
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tardamente» da nutrição, esta diathese, de que uma das 
consequências é a lithiase biliar, como podendose trans

mi t s de pães a filhos. E' o que este exprime pelas se

guintes palavras (1): Indépendement de ces causes, 
qui, produisant le ralentissement de la nutrition, en

gendrent la lithiase biliaire, je dois dire que ce mê

me trouble nutritive est souvent inné, et fréquemment 
héréditaire». 

Nos quadros seguintes, que transcrevemos da obra 
já cilada de Bouchard, estão apontadas as diversas 
doenças, filiadas todas n'esta diathese, para a qual elle 
propõe o nome de diathese bradiotrophica : 

Antecedentes peasoaes e coincidências mórbidas 
em 100 casos de lithiase biliar 

Obesidade em 72 casos 
Eczema '■ ■ • » 38 » 
Rheumatismo muscular chronico (lumbago) » 38 » 
Enxaqueca » 38 » 
Areias » 34 » 
Rheumatismo articular agudo » 28 » 
Hheumatismo articular chronico » 28 » 
Hemorrhoidas.. . . . . . . » 28 » 

(1) Obr. cit.—pag. 87. 



5i 

Diabetes ; em 21 casos 
Nevralgias ., . » 17 ,, 
Asthma » 7 » 

No quadro seguinte indica Bouchard as doenças 
que encontrou na família dos doentes, atacados de li
thiase biliar, e que constituem os seus antecedentes he
reditários : 

Doenças dos pães em 100 casos de lithiase biliar 

Rheumatismo articular agudo em 4o casos 
Diabetes « 40 » 
Obesidade » 35 » 
Gotta » 30 » 
Rheumatismo articular chronico » 20 » 
A s t h m a . . . . . . . . . » 20 » 
Areias » ig » 
Nevralgias . . . . . . » 10 » 
Enxaqueca » g » 
Eczema » g » 
Lithiase biliar » g » 

Pelo exame d'esté ultimo quadro, vemos que a li
thiase biliar é uma das doenças menos frequentes nos 
ascendentes dos indivíduos, em que Bouchard a obser
vou, mas, como elle diz, o que se herda não é a doen
ça, é a disposição mórbida, é a diathese, a perturba-
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ção geral da nutrição que é a mesma nos ascendentes 
e descendentes e que so manifesta aqui, pelos cálculos 
biliares, além, pelo rheumatismo, a obesidade, etc. 

Com esta theoria, cujo resumo acabamos de ex
por, fácil nos é remover as obscuridades que notamos 
na theoria de Frerichs. Com effeito, a acidez da bilis, 
que, para Frerichs, constitue o ponto de partida da 
formação dos cálculos biliares, e sobre cuja origem elle 
se não pronuncia, e, além d'isto, a cal, que constitue 
também outro ponto de duvida, têm aqui, na theoria 
de Bouchard, a sua completa explicação, dependendo 
a sua existência, não, d'uma causa local, mas do vicio 
de nutrição, da dialhese bradiotrophica, de que uma 
das consequências é aquelle resultado. 

Para Bouchard, além d'isto, não é a acidez da bi
lis que é o ponto capital primitivo da formação dos 
cálculos; o excesso da cal é que constitue para elle o 
ponto principal d'aquella formação, indo esta cal de
compor os saes biliares, e combinar-se com o pi
gmento biliar, d'onde resulta a precipitação da choles-
trina. e a- formação, por consequência dos cálculos bi
liares. 

Tendo assim exposto, em resumo, as diversas 
theorias, relativas á pathogenia dos cálculos biliares, 
se tivéssemos de nos pronunciar por qualquer d'ellas. 
optaríamos pela theoria de Bouchard, por quanto é a 
que mais nos satisfaz o espirito. 



SYMPTOMAS E ACCIDENTES 

Interpretada assim a formação dos cálculos bilia
res, vejamos agora qual o seu destino, e os symptomas 
que d'ahi resultam. 

D'uma maneira geral podemos dizer que os cálcu
los formados em qualquer parte do apparelho biliar, 
tendem naturalmente a seguir as vi?s naturaes que lhes 
offerece aquelle apparelho. Se estas vias são proporcio
nadas ás suas dimensões, e elles podem seguir sem dif-
ficuldade por ellas, nada nos traduz a existência d'es-
tes cálculos, e a lithiase biliar pode permanecer assim 
latente por um tempo mais ou menos longo ; se pelo 
contrario ha difficuldades n'este proseguimenlo, podem 
então apparecer diversos accidentes, dos quaes o mais 
vulgar é a roliça hepática. 

D'estes dois modos de ser dos cálculos biliares no 
organismo, é o primeiro, o mais frequente : a autopsia, 
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com effeito, vem mostrar muitas vezes a existência de 
cálculos na vesícula, sem que durante a vida se sus
peitasse sequer este facto. E' o que fez dizer a Crnvei-
Ihier que a producção de cálculos biliares é uma das 
Lesões mais frequentes da espécie humana. 

Os accidentes constituem, pois, uma excepção a 
esta regra. Podemos ainda dizer que são os cálculos 
da vesícula que os produzem qunsi exclusivamente, por
quanto os dos conductos biliares, do canal hepático e 
seus ramos d'origem, alem de serem raros, mais rara
mente ainda os provocam, visto que no seu caminho, 
tendo de passar de canaes mais estreitos para outros 
mais largos, com facilidade o fazem. 

Ha casos, porém, de elles manifestarem a sua pre
sença por alguns symptomas mais ou menos obscuros: 
dores surdas, a maior parte das vezes limitadas ao fí
gado, mas podendo irradiar para as regiões scapular e 
lombar, ou para o abdomen, e apresentando-se inter
mittentes. 

Apparecem ainda habitualmente perturbações gás
tricas, e, além d'isio, vómitos, ou dores no hypochon-
dro direito, com ligeiras perturbações digestivas. 

Quando os conductos biliares soffrem uma violen
ta irritação, apparecem accessos de calefrio, seguidos 
de calor e suor, fazendo lembrar accessos de febre 
intermittente a tal ponto, que o sulfato de quinino tem 
sido empregado contra elles, vindo-se só mais larde a 
conhecer a sua verdadeira natureza. (Obs. II). 
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G mesmo succède com os cálculos do canal hepá
tico, que, além d'isso, quando estão encravados, pro
duzem dores locaes, uma tumefacção do figado e icte
rícia. 

Vejamos agora quaes os accidentes devidos aos 
cálculos da vesícula. 

Os que são formados n'este reservatório, podem 
ahi permanecer por um tempo mais ou menos longo, 
sem revelarem a sua presença por nenhum symptoma, 
e isto principalmente para os cálculos pequenos; ou
tras vezes, porém, a sua presença demorada determina 
a inflammação das paredes da vesicula com os sym-
ptomas correspondentes: dòr surda, outras vezes, mais 
viva, irradiando para o epigastro, espádua direita ou re
gião lombar ; tumefacção da vesicula, accessivel ao tacto. 

Todos estes symptomas podem apparecer por um 
esforço violento, viagem a cavallo, ou de carro sobre 
um solo desigual, excessos de meza, etc. 

Todos podem desapparecêr pelo repouso: ha ca
sos, porém, de ruptura da vesicula resultante d'uma 
ulceração previa, d'onde resulta ordinariamente a mor
te por péritonite consecutiva. 

Quando os cálculos não permanecem assim tanto 
tempo na vesicula, e são expulsos por esta, podem en
tão apparecer os symplomas da cólica hepática, se o 
seu volume é tal, que irrite a mucosa do canal cystico, 
e resultem d'ahi contracções dolorosas das fibras mus
culares. 
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E' esto estreito canal que, com effeito, forma o 
ponto de partida da cólica hepática; quando o calculo, 
n'esta progressão dolorosa, chega ao canal cholédoco, 
como este é mais largo, e lhe offerece, por isso., uma 
sahida mais fácil, ou os symptomas da cólica desappa 
recém, ou então diminuem de intensidade, para torna
rem a apresentar uma aggravação, logo que o calculo 
chega ao orifício duodenal do mesmo canal. 

fogo que consegue passar por este orifício, os 
symptomas desapparecem, como que por encanto, e ge
ralmente a sua progressão, no intestmo, faz-se sem 
difficuldade, sendo expulso pelas finalmente dejecções. 
Ha casos, porém, em que esta progressão não se faz 
tão regularmente no intestino, apresentando accidentes 
de que mais tarde fatiaremos. 

Por esta exposição parece entender-se que o cal
culo siga sempre avante logo que provoque pela sua 
presença o apparecimento da cólica hepática ; realmen
te, porém, não succède assim ; a contracção muscular 
tanto o pode fazer progredir, como retrogradar, e é, 
por isso, que muitas vezes o exame methodico das de
jecções não o consegue descobrir, apesar de ter havi
do cólica manifesta. N'estes casos, o calculo, em lu
gar de progredir nas vias naturaes, retrogradou, e tor
nou a entrar para a vesícula. 

Por o que acabamos de dizer, vemos que a con
dição necessária da cólica hepática é a existência de fi
bras musculares nas paredes dos conductos biliares. 
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Logo que deixem de existir, como succède muitas ve
zes nos velhos, a cólica não apparece, apesar de o 
exame das dejecções mostrar a existência de cálculos. 
Este facto das fibras musculares não serem cons
tantes, nas vias biliares, explica ainda o caso de cálcu
los volumosos não produzirem â cólica hepática, em-
quanto que outros muito mais pequenos a fazem appa-
recer. Tal é a interpretação que ligamos á Observ. I. 

A existência das fibras musculares nos canaes bi
liares não é admittido por todos : anatómicos distinctos 
como Henle, Eberth, negam-a; Sappey admitte es
tas fibras, e emfim Kolliker admitte só alguns feixes 
de fibras-cellulas. pondo de parle uma tunica muscu
lar continua. 

A opinião que acima emittimos é a que é mais se
guida, e conta entre os.seus defensores Charcot e Pi
tres. Segundo estes auctores, os feixes musculares es
tão ainda dispostos com o sen grande eixo dirigido 
no sentido do comprimento dos canaes. Em alguns ani-
maes como o boi, o cão, o gato, etc., os conductos bi
liares apresentam uma forte musculatura. 

Em virtude do que deixamos dito, não nos deve 
admirar que qualquer corpo estranho, différente dos 
cálculos biliares possa produzir a cólica hepática. Ha 
na verdade casos, em que esta foi produzida por asca-
ridios lombricoides e ainda por hydatides; alguns au
ctores admitiem ainda que a cólica hepática pôde 
ser independente de qualquer corpo estranho, e ser 
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unicamente nm phenomeno nervoso. Esta opinião, po
rém, está hoje abandonada, e admitte-se geralmente que 
o symptoaia cólica hepática, está ligado, na immensa 
maioria dos casos, á passagem dos cálculos pelas vias 
naturaes. 

Postas estas considerações, vejamos agora como se 
traduz aos nossos sentidos o symptoma clinico cólica 
hepática. 

Ha um symptoma, observado varias vezes por Wil-
lemin, que precede de alguns dias e mesmo de sema
nas, o desenvolvimento da cólica; é a distensão mais 
ou menos pronunciada da vesícula, reconhecível pela 
palpação epercussão. (Obs. III.) Esta distençãoéaltribui-
da, por Barth e Bernier, a uma tumefacção catarrhal do 
orifício do collo da vesícula, ou então a uma posição tal 
d'um calculo, que a bilis possa entrar para a vesícula 
0 não possa sahir. Esta distensão augmenta até ao pon
to em que, ou por reacção das paredes da vesícula, as
sim distendidas, ou por uma acção reflexa, o plano mus
cular cystico entra em contracção, e iaipelle o calculo 
para dentro do canal cystico, onde elle progride pela 
acção não só das paredes da vesicula contrahidas, ge
ralmente hypertrophiadas, como pelo spasmo das fi
bras musculares dos conduclos e pela contracção das 
paredes abdominaes. 

Ha casos, como já dissemos, em que o calculo 
torna para o reservatório cystico, devido isto a que a 
contracção das paredes abdominaes e a dos conduclos 
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biliares, podem operar no sentido inverso da acção da 
vesicula, e produzir aquelle resultado. 

Em lodo o caso, ou o calculo progrida, ou volte 
para a vesicula, a cólica pode apparecer, logo que o 
calculo entre no canal cystico. 

O primeiro symptoma que geralmente apparece, 
n'este caso, é a dôr; ordinariamente três ou quatro 
horas depois do jantar, ou d'outra refeição, no mo
mento em que a bilis afflue ao duodeno/Algumas ve
zes, podem-se reconhecer certas causas occasionaes, 
taes como, uma emoção viva, um esforço violento; ou
tras, porém, nenhuma causa exterior sensível se pode 
determinar. 

Esta dôr é muito violenta geralmente, dando aos 
doentes a sensação de alguma coisa que se lacerasse 
no abdomen, e occupa toda a parte supe.ior do ventre, 
apresentando ainda- pontos, onde é mais accentuada, e 
irradiações dolorosas para a espádua e braço direitos, 
e para o quadril e membro inferior do mesmo lado. 

Algumas vezes, a dôr apresenta-se logo mais in
tensa no hypochondro direito; mas ha casos em que 
só no segundo ou terceiro dia é que esta accentuação 
se dá. Os pontos dolorosos são, o cystico, epigastiico 
e escapular; de todos o mais comrnum e importante é 
o escapular; vem depois o epigastríco; e emfim, o cystico. 

Como os nomes indicam, o ponto escapular occu
pa a espádua; o epigastrico, a região estomacal; e o 
cystico a região da vesicula. 
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Barth e Bernier citam também casos em que a 
irradiação dolorosa se fazia para os dois testículos 
apresentando, como caracteres differencials das irra
diações idênticas que se dão na cólica nephrectica, a 
sua menor frequência, intensidade mais fraca e ainda 
a bilateralidade. 

Dissemos acima que a dôr era geralmente o pri
meiro symptoma que apparecia na cólica hepática, por
quanto ha casos em :jue se podem estabelecer prodro-
mos, taes como : dores vagas, algumas horas ou dias 
antes, na região hepática ; peso na mesma parte ; per
turbações de sensibilidade ; e ainda sensação obscura 
d'um corpo que se desloca na vesícula. 

Na esphera da motricidade também se notam per
turbações: os doentes algumas vezes apresentam uma 
extrema agitação; voltam-se para lodos os lados, com o 
fim de vêr se tiram allivio, com a mudança de posi
ção, observando-se, em alguns casos, contracções re
flexas violentas, que podem ser mais ou menos geraes, 
e simulam convulsões epilépticas. Estas convulsões po
dem mesmo estar limitadas ao lado direito do corpo, 
apparecendo na parte anlero-lateral direita do abdo
men, nos membros superior e inferior do mesmo lado 
e ainda na metade correspondente da face. 

O pulso na maior parte das vezes apresenta-se re
tardado, com R a 10 pulsações e menos, segundo Wolff. 
Este facto, junto ás lypothimias e syncopes, algumas 
vezes mortaes, que se podem dar durante a cólica, é 
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explicado por Charcot, como sendo devido a uma ex
citação dos ganglios semi-lunares, aos quaes pertence 
parte da innervação das vias bilhres, d'onde resulta 
uma acção reflexa, que, passando pelo bolbo e medul
la espinhal, actua sobre os pneumogastricos e produz 
segundo a intensidade, ou a diminuição do rit'mo-car-
diaco, ou o estado syncopal e mesmo a morte. 

A todos estes symptomas devemos juntar os vó
mitos que, a maior parte das vezes, também appare-
cem, sendo a principio alimentares, para mais tarde se 
tornarem mucosos e algumas vezes biliosos. 

Ha casos ainda citados pelos auetores, em que a 
cólica foi acompanhada d'um accesso de calefrio inten
so, seguido, a maior parte das vezes, de calor e suor. 
N'um caso de Frerichs, a temperatura elevou-se, de
pois do accesso, a 40°,5 e o pulso de 92 pulsações a 100. 

Todos es symptomas, que acabamos de expor, di
zem respeito à cólica, produzida por a presença do cal
culo no canal cystico; podem durar de algumas horas, 
a vários dias, apresentando n'este caso remissões, al
ternando com proxismos, até que o calculo possa se.-

expulso definitivamente. Fauconneau-Dufresne á'.s o 
caso d'uma cólica hepática durar trinta e quatro dias 
e Trousseau outra em que a cólica durou, sem inter-
missão completa, durante doze mezes. 

Logo que o calculo chega ao canal cholédoco, pro-
duz-se um allivio momentâneo, e apparece, na maior 
parle das vezes, um novo symploma—a icterícia. Al-
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guns auctores querem que esle symptoma seja cons
tante, e annuncie a passagem do calculo pelo canal 
cholédoco; isto, porém., não é verdade; ha casos bem 
estabelecidos, em que cálculos., mesmo volumosos, não 
a produziram: Woff, por exemplo, em 45 observações, 
não notou a icterícia, senão 25 vezes, atlingindo, algu
mas vezes, os cálculos o volume da avelã. 

Este facto dá-se principalmente com os cálculos 
angulosos, que, não obstruindo completamente o ca
nal, deixam passar a bilis. 

Quando os cálculos além d'isto, chegam ao canal 
cholédoco, um novo agente propulsor se junta aos já 
anteriormente estabelecidos: a pressão da bilis, cons
tantemente segregada peio fígado. Este facto faz com 
que os accidentes precipitem a sua marcha e o calculo 
com mais rapidez chegue ao orifício duodenal. 

Aqui, novo paroxismo se dá, até que o calculo, 
chegando ao duodeno, faz cessar todos os symptomas, 
e é expulso mais tarde ou mais cedo pelas dejecções, 
quando o seu caminhar no intestino, não produz tam
bém accidentes, como já dissemos. Estes accidentes 
são principalmente devidos á occlusão do intestino, 
d'onde resulta a sespensão do curso das matérias fe-
caes, os vómitos fecaloides, ele, todos os symptomas 
do estrangulamento inlerno, que podem terminar pela 
morte, se o calculo não é expulso. (Obs. I.) 

E' geralmente no intestino delgado que se produ
zem estes accidentes, sendo o jejuno o lugar mais 
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frequente da occlusão; no iléon poucas vezes se tem 
observado isto. 

Os cálculos podem ainda ficar detidos no coe-
cum ou no seu appendice, d'onde resulta a ulceração 
e a perfuração d'estas partes. 

A migração dos cálculos atravez das vias biliares, 
acompanhada do's symptomas que temos apontado até 
aqui, não se faz sempre d'uma maneira tão regular; a 
presença sua, n'estas vias, determina algumas vezes a 
inflammação, ulceração e perfuração consecutivas, ou 
mesmo a ruptura e laceração, d'onde resultam com-
municações anormaes com os órgãos visinhos: em ou
tros casos, o calculo não progride, ficando retido em 
qualquer ponto do canal cystico-cholédoco. 

No primeiro caso, lêm-se observado casos de mi
gração dos cálculos para o duodeno, peritoneo, veia 
porta e ainda vias urinarias. A passagem para o peri
toneo e veia porta é a mais seria, arrastando quasi 
sempre a morte. Trousseau conta um caso em que a 
cólica hepalica, tendo durado 6 dias, foi seguida dos 
symptomas da péritonite, morrendo a doente no fim 
de 24 horas. Na autopsia, encontrou, na cavidade peri
toneal, um calculo do volume d'uma avelã, e, no canal 
cholédoco, uma perfuração que lhe tinha dado passa
gem bem como a uma certa quantidade de bilis. 

A migração para a veia porta não tem sempre as 
mesmas consequências: umas vezes, resulta a throm
bose d'aquella veia, seguida de ascite, hemorrhagia in-
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testinal, hypertrophia do baço, etc.; outras, vem aphle-
bite suppurativa, acompanhada quasi sempre d'infecçao 
purulenta. 

Devemos acrescentar ao que deixamos dito, que 
a passagem do calculo nem sempre é seguida da volta 
das vias biliares ao calibre primittivo: algumas vezes, 
íicam dilatadas; outras, resulta um aperto, provenien
te da cicatrisação da ulceração que deixou o choléliího 
ao passar. 

Relativamente a detenção do calculo no canal cys-
tico-cholédoco, temos a destinguir dois casos: ou o cal
culo fica detido no canal cystico ; ou então no cholé-
doco. 

O primeiro caso é o mais benigno, porquanto a 
sua'consequência é unicamente a suppressão das func-
ções da vesícula, o que analogamente ao que se dá 
com as fistulas do mesmo órgão, pouca influencia tem 
sobre a saúde. 

Relativamente ao segundo caso é que os resulta
dos são mais sérios, visto que da obliteração do canal 
cholédoco, resulta a suppressão das funeções do fígado, 
com todas as suas consequências possíveis. 

O primeiro facto que resulta da suspensão do cur
so da bílis no canal cholédoco, é a dilatação da vesí
cula, que pôde chegar, d'esta maneira, ao embigo e 
mesmo á fossa ilíaca em casos excepcionaes. Esta dis
tensão propaga se aos conduetos biliares intra-hepati-
ços, d'onde resulta o augmento de volume do fígado, 
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a sua congestão. N'este estado, denominado ainda icte
rícia do fígado, pode attingir o embigo; os bordos con
servam a sua forma, cortante; a superficie é lisa e 
apresenta uma côr amarella, ou verde d'azeitona. Quan
do se pratica um corte, a superficie de secção apre
senta aquella côr e mostra distinctos os lóbulos hepá
ticos, com a côr mais carregada no centro ; os condu-
ctos biliares interlobulares estão dilatados, algumas ve
zes mesmo offerecem rupturas; os canaliculus intercel-
lulares estão cheios d'infarctus pigmentares, e ha uma 
hyperplasia conjunctiva em volta dos conductos inter
lobulares; emfim, as cellulas dos lóbulos apresentam-
se pigmentadas, sobretudo no centro do lóbulo, sof-
frendo mais larde a degeneração granulo-gordurosa. 

O canal hepático apresenta-se dilatado, e cheio 
d'uma bilis espessa, negra, pastosa, tendo em suspen
são uma areia formada pelo pigmento biliar; outras 
vezes, o conteúdo d'esté canal é mucoso, viscoso e, 
em alguns casos, incolor, não contendo pigmento, nem 
acido biliar; pode ainda ser purulento. O epithelio cy-
lindrico que o forra destaca-se aos retalhos. 

Os outros conductos biliares podem apresentar al
terações análogas, e a inflammação de que elles todos 
estão possuídos, communica-se ás partes visinhas, á ca
psula de Glisson; ordinariamente é uma inflammação 
hyperplasica que se desenvolve; mas podem também 
encontrar-se verdadeiros lócos de suppuração, que, 
quando são pequenos, têm o nome de abcessos milia-

» 
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res, pisiformes, ou lenticulares. Geralmente têm o volu
me d'Um feijão; mas, além (Testes, ha outros que só 
podem vêr-se ao microscópio e que têm uma certa im
portância clinica, visto que, quando são superficiaes, 
podem provocar uma péritonite adliesiva, e mesmo 
ahrir-se na cavidade peritoneal. 

A inflammação dos conductos biliares, além de 
provocar a péri angiocholite, pode ainda propagar-se á 
veia porta o que pode ter, como consequência, he-
morrhagias gástricas, intestinaes, hypertrophia do ba
ço e ascite. 

A permanência do obstáculo ao curso da bilis, 
continuando, o fígado diminue de volume, devido isto 
á persistência das causas que fazem retrahir o campo 
do parenchyma hepático: dilatação progressiva dos 
conductos biliares intra-hepaticos e a extensão constan
te da sclerose péri-lobular. As cellulas hepáticas de-
sapparecem pela fusão granulo-gordurosa que já men
cionamos. 

Por todos os resultados .que acabamos de descre
ver, vimos quão serias devem ser as consequências que 
resultam para o organismo, da obliteração do canal 
cholédoco. Com effeito, o fígado é um órgão que in
flue na economia de variados modos: pela bilis, liqui
do rico em matérias azotadas, é não só um emuncto-
rio considerável, como tem uma influencia importan
tíssima na digestão ineslinal, servindo não só como 
antipulrido» como também de agente indispensável á 
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elaboração das gorduras; é no seu parenchyma que se 
formam a glycogene, um dos principaes combustíveis 
do organismo, e os radicaes que vão dar a uréa ; em-
flm, desempenha um papel importante, na renovação 
do sangue, tirando-lhe os glóbulos já gastos. 

A' influencia nociva, resultante da suspensão de 
todas estas funcções, addiciona-se a da reabsorpção da 
bilis e ainda a das alterações anatomo-pathologicas que 
já mencionamos: a angiocholite suppurativa, e os ab
cessos. A inflammação possível da veia porta, cujos re
sultados já apontamos, é também uma lesão que pôde 
vir augmentar o campo já grande do dominio patho-
logico. 

Os symptomas que traduzem a acção de todas es
tas causas deletérias são variadas. Assim, a reabsor
pção da bilis produz a icterícia, a asystolia, a lentidão 
e a fraqueza das pulsações cardíacas, resultantes da 
acção dos ácidos biliares sobre o coração; a falta de 
absorpção das gorduras, a steatorrhea, o marasmo; a 
angiocholite suppurativa e os abcessos, a dôr obtusa, 
o estado febricular e os grandes accessos pseudo-inter
mittentes que fazem lembrar os da infecção purulenta. 
Além de todos estes symptomas, temos ainda as he-
morrhagias que, segundo alguns auctores, são devidas 
á acção dos ácidos biliares ; as perturbações intestinaes, 
com producção de gazes pútridos ; e, emfim, a pseudo-
albuminuria, resultante da accumulação das substan-
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cias albuminóides, que não soffrem mais a sua destrui
ção e transformações ordinárias. 

A economia, assim influenciada por todos estes ele
mentos múltiplos de degeneração, vai decahindo gra
dualmente, até que, o calculo não conseguindo ser ex
pulso, por via natural ou anormal, teern a morte por 
terminação fatal e ultima. Os casos, porém, de lucta 
prolongada e com sahida favorável, existem: é assim 
que, depois de dezoilo mezes de doença, tem-se visto 
o calculo ser expulso, o curso da bilis restabelecer-se 
e os accidentes desapparecerem. Isto, porém, é raro. 

Diagnostico e prognostico.—Em virtude do 
que acabamos de expor, vemos que os cálculos biliares 
não são sempre d'um diagnostico fácil; a não ser nos 
casos, em que elles manifestam a sua presença pelos 
symptomas característicos da cólica hepática, já apon
tados, como são, o lugar da dôr, o modo como prin
cipiou, os vómitos, es caracteres do pulso, etc.; e so
bretudo, n'aquelles em que o exame das dejecções nos 
mostra directamente a sua existência; nos outros, a 
maior parte das vezes, os cálculos biliares permane
cem latentes no organismo. 

Os symptomas obscuros, com effeito, que elles, 
n'estes últimos casos, oferecem, não podem servir de 
base segura para podermos formular o diagnostico. 

A cólica hepática mesmo tem sido confundida com 
uma cardialgia ou uma cólica intestinal, com as quaes 
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offerece alguns pontos de contacto. Um exame atten
te, no entanto, é sufficiente para tirar as duvidas, ge
ralmente: o lugar da dôr, que é mais intensa no epi-
gastro para a cardialgia, e, além d'isto, o tempo em 
que ella principiou, immediatamente depois do jantar; 
as cybalas do colon para a cólica são suíBcientes para 
este resultado. 

Ha duas causas que se não devem despresar 
qu.mdo se trate de diagnosticar a lithiase biliar: uma 
é o exame detalhado das dejecções, durante dias suc-
cessivos; a outra, a investigação do ruido de collisão 
que se sente algumas vezes, quando a vesícula tem cál
culos. Esle ruido que foi comparado aos que produzem 
as avelãs, mettidas dentro d'um sacco, póde-se sentir 
ou pela applicação da mão sobre a região vesicular, 
ou ainda pela do ouvido, directa, ou indirectamente por 
meio do sthetoscopio. 

Este ruido, qujndo bem verificado, é um signal 
de grande importância, e tem sido mesmo sentido pe
los doentes nos movimentos que algumas vezes exe
cutam. 

Prognostico.—O prognostico varia evidente com 
os indivíduos ; para aquelles em que os cálculos exis
tem, sem provocarem accidentes nenhuns, como succè
de notavelmente nos velhos, é elle benigno; pelo con
trario, nos indivíduos em que, a passagem dos cálcu
los pelas vias naturaes se manifesta pelas perturba
ções mais ou menos intensas, já apontadas, os calcu-
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los biliares constituem uma ameaça constante e muito 
séria, que não só pode produzir a morte n'um ataque 
de cólica, o que felizmente é excepcional, como tam
bém, pôde trazer as lesões graves que já menciona
mos, e que conduzem geralmente ao termo fatal, em 
um espaço maior ou menor de tempo. 

Este ultimo prognostico sombrio, porém, pelas 
curas que a therapeutica tem obtido, principalmente 
n'estes últimos tempos, torna-se um pouco mais favo
rável. 



TRATAMENTO 

Diagnosticados os cálculos biliares, vejamos o tra
tamento que se deve estabelecer. São trez as indicações 
a que elle deve satisfazer: oppor-se á formação de no
vos cálculos; combater os accidentes que podem pro
duzir, e emfim. favorecer a sua eliminação. 

A primeira indicação deve evidentemente fundar-
se nas circumstancias que determinam a precipitação 
dos materiaes da biiis, como são: a acidez d'esté liqui
do, o excesso de cal e choléstrina e ainda a inércia 
da vesícula. Realisa-se esta indicação, recommendan-
do o exercício activo ao ar livre, os banhos de mar, 
as fricções da pelle, etc., cujo resultado é activar as 
transformações da materia, impedindo assim a accumu-
lação dos ácidos. 

Deve-se ainda estabelecer uma alimentação sóbria, 
de maneira que o oxygenio não seja todo consumido 
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na sna combustão, evitando também que os alimentos 
empregados contenham uma proporção grande das sub
stancias que acima dissemos, sejam proprias para a 
precipitação dos elementos componentes dos cálculos. 
E' assim que as que são ricas em choléstrina, como 
são a gemma do ovo, a substancia cerebral, etc., devem 
ser excluídas; os legumes e farináceos que contêm a 
cal B o amido, o qual, em grande porção pôde soffrer 
a fermentação acida, têm de ser dados em pequena quan
tidade; as aguas gazosas, por causa do acido carbóni
co, devem ser postas de parte, recommendando, pelo 
contrario, as aguas salinas e sobretudo as alcalinas que 
não só têm a vantagem de favorecer a digestão, como 
dão alcalinidade ao sangue e, por isso, á bilis. 

Relativamente á segunda condição, combater os 
accidentes produzidos pelos cálculos, temos, em pri
meiro lugar, a attender á cólica hepática, combatendo 
não só os symptomas que pode apresentar, como favo
recendo a expulsão do calculo. 

Para os primeiros temos o seguinte: 
A dôr reclama o emprego do ópio, dado em do

ses moderadas, e em clisteres, quando os vómitos não 
permitlirem a administração pela via estomacal; podem 
ainda n'este mesmo sentido, ser dados o chloroformio, 
o extracto de belladona e os banhos quentes. Os vómi
tos impertinentes combatem-se pelo emprego de gelo, 
administrado internamente, ou pela agua do Seltz, ou 
ainda por uma pequena porção de vinho de Champa-
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gne. As lypothimias e syncopes, pelos excitantes: o 
éther, o café, o vinho, etc.. 

Para favorecer a progressão do calculo, depois 
que diminuiu a dôr, devem administrar-se purgantes 
ligeiros, taes como: o óleo de rícino, infusão de séne 
composta, etc.; e ainda os eméticos mineraes e princi
palmente o tártaro estibiado, em doses nauseosas. 

Com relação aos outros accidentes, devidos á obli
teração do canal cholédoco são elles de tal ordem, como 
vimos, quando tratamos dos symptomas, que a thera-
peutica não pode proceder senão por meio da inter
venção cirúrgica. Como palliativos, poucos são os meios 
a empregar. Assim é que a ausência de bilis no intes
tino, d'onde resulta a falta de absorpção das gorduras, 
indica a administração d'estas em pequena quantidade, 
e de forma que haja o menor trabalho possível de ela
boração, estando a gemma do ovo, sabão medicinal, a 
glycerina, n'estes casos. Contra a presença dos saes bi
liares no sangue, cujas consequências já enumeramos, 
temos os estimulantes, o café, o vinho, etc., e ainda 
os diuréticos. 

Resta-nos a ultima parte da therapeutica : facilitar 
a eliminação dos cálculos. Consegue-se este resultado, 
provocando não só a sua dissolução, como a expulsão 
consecutiva. 

Com este propósito, adminisiram-se os alcalinos 
que actuando s>bre a bílis, tornam os cálculos po
rosos, d'onde resulta a sua fragmentação, ou pelo me-
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nos redncção a menor volume e, por isso, expulsão 
mais fácil. 

O remédio de Durande, composto de 3 partes de 
élher para 2 de essência de terebentina é também pre-
conisado, como dissolvente, não se sabendo ainda o 
modo como actua. As aguas thermaes alcalinas são so
bretudo recommendaveis. 

Com o fim da expulsão, deve-se augmentar a quan
tidade da bilis, administrando as bebidas aquosas abun
dantes, os saes purgativos e as aguas salinas; além de 
isto, o exercício corporal, com os abalos que produz, 
próprios a poderem ser uma circumstancia accidental 
que expulse os cálculos, é também conveniente. 

Para terminar, devemos acrescentar ao que aca
bamos de expor, que ha casos de cálculos biliares de 
tal maneira rebeldes, que a therapeutica medica, mais 
bem dirigida, não consegue vencer. 

E' n'estas circumstancias que a intervenção cirúr
gica está indicada, devendo dizer que modernamente 
se têm obtido curas admiráveis por este meio. 

Ha duas maneiras de intervir: ou abrindo a vesí
cula e extrahindo os cálculos; ou então fazendo a sua 
ablação. Lawson Tait e outros seguem o primeiro pro
cesso ; Tiriar, Langenbech, o segundo. Tanto d'um 
modo como d'outro se têm conseguido numerosas cu
ras, sendo muito poucos os casos de morte. 



OBSERVAÇÕES 

Observação I. — R. A. 75 annos de edade. 
Dois irmãos soffrera de rheumatisrao gottozo. Teve por 
mais de uma vez dores no hypochondro direito e ver
dadeiras cólicas que foram attribuidas a cálculos hepá
ticos. 

Soffre ha cinco mezes de diarrhea, pouco abun
dante e algumas dores no abdomen; mas não foi obri
gada a recolher-se ao leito. 

Um dia pela manhã ao levantar-se é atacada d'uma 
violenta dor no ventre, que dura meia hora. 

Fica em seguida n'um bem-estar relativo, accu-
sando comtudo ligeiras dores no ventre e algumas nau
seas. E'-lhe administrado um purgante de óleo de rí
cino que não produz effeito No dia seguinte persistem 
os mesmos phenomenos e é administrada nova limona-
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da de citrato de magnesia composta, quo ficou ainda 
sem resultado. 

Ao terceiro dia depois de alguns clysleres produz -
se um vomito suspeito. Na noite d'esse dia um novo 
vomito era claramente fccaloide. Nos dois dias seguin
tes as dores aggravaram-se em toda a extensãj do ven
tre e por uma ou duas vezes o vomito appareceu ain
da com o mesmo caracter, continuando a ausência de 
evacuações. 

Ao sexto dia appareceu a necessidade de evacuar e 
o doente lança no viso um calculo regularmente arre
dondado do tamanho de uma tangerina. Pesava dez 
grammas e á analyse revelou-se composto de camadas 
concêntricas dispostas em volta de um núcleo endure
cido. Era composto quasi exclusivamente de cbolestri-
na e pigmento biliar. 

Obs. I I . - M. A. 60 annos de edade, côrbiliosa, 
constituição débil. 

Soffre durante três mezes de accessos intermiten
tes, que se repelem todos os dias á mesma hora e são 
constituídos pelo seguinte quadro:—dôr violenta no 
hypochondro direito, calefrio, febre durante seis a oito 
horas. 

Estes accessos, tendo-se repetido seis a dez dias 
consecutivamente cessavam para voltar alguns dias de
pois. Quasi sempre se encontrou um calculo biliar de 
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medias dimensões ao terminar o accesso. Às fezes 
eram quasi constantemente esbranquiçadas. 

Nunca soffreu de paludismo. 
Ha dois annos que estes accidentes cessaram. 

Obs.'III.—Bi P. V. 65 annos de edade. Consti
tuição regular. Soffre de gotta como todos os seus ir
mãos. Tem tido sempre padecimentos gástricos e por 
muitas vezes vómitos prolongados com grandes des
cargas de bilis. 

Atacado d'uma dor violenta sobre o fígado, o me
dico observa ao chegar uma elevação arredondada, 
correspondente ao fundo da vesícula biliar. 

A cólica prolonga-se durante dois dias com vómi
tos repetidos, ausência de fezes, dôr na espádua, be
xiga e rins. Ao cabo d'aquelle tempo deita um calcu
lo de medio volume. Desde então teem-se repetido es
tes accidentes oito vezes e outros tantos cálculos se 
teem apresentado com um volume variável desde o de 
uma avelã ao de um ovo de pomba. 



PROPOSIÇÕES 

Anatomia.—As fibras musculares dos conductos 
biliares não existem em todos os indivíduos e, no 
mesmo individuo, desapparecem geralmente com o pro
gresso da edade. 

Physiologia.—Toda a funcção representa uma 
transformação da energia dos órgãos. 

Materia medica.—A ergotina está contraindi-
cada nas bemorrhagias, acompanhadas ou resultantes 
de hypertensão arterial. 

Anatomia pathologiea.—Todas as arthrites, 
excepto a déformante, têm por ponto de partida a sy
novial. 

Pathologia geral.—A repercussão diastoiica 
da aorta é o symptoma da hypertensão arterial. 

Pathologia interna.—O spasmo vascular é 
um dos factores essenciaes das perturbações, filiadas 
na diathese bradiotrophica. 

Pathologia externa.—Justifica-se a laparato-
mia exploradora nos casos difficeis de occlusão intes
tinal; 

Medicina operatória—A cura radical aggra
va o prognostico nas operações das hernias crural e 
inguinal estranguladas. 

Hygiene.—A cura da miséria physiologica não 
é da alçada da therapeutica. 

Partos.—A expulsão do feto a termo depende 
de condições physico-chimicas ainda desconhecidas. 

V i s t o . J P ó d e i m p r i m i r - s e . 
O Presidente, O Conselheiro-Director, 

(£Í ae zAthAa C/édconc/e ce C/uveûa 
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