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DISSERTAÇÃO INAUGURAL 

«Celui qui met au jour ses pen
sées pour faire briller ses talents, 
doit s'attendre à la sévérité de 
ses critiques; mais celui qui n'é
crit que pour satisfaire à un de
voir don il ne pent se dispenser, 
à une obligation qui lui est im
posée, a sans doute de grands 
droits à l'indulgence de ses le
cteurs et de ses juges.» 

IM Bruyère. 



INTRODUCCÃO 

NOTICIA HISTÓRICA 

A concepção da esophagotomia externa parece ser 
mais antiga do que geralmente se crê. 

Sabe-se com effeito que, muito antes d'esta opera
ção ser formalmente proposta, certos medicos, taes co
mo Arculanus, Peter, Mouillier e Glandrop, abriram coi-
lecções purulentas do pescoço, nascidas sob o influxo 
de corpos estranhos que haviam occasionado a perfu
ração do tubo pharyngo-esophagiano. Ora, da observa
ção d'estes factos pathologicos, seguidos todos de cura, 
fácil era deduzir a possibilidade e conveniência de pra
ticar a abertura do esophago, para a extracção de cor
pos estranhos n'elle encravados. 

Sem embargo d'estas indicações, a esophagotomia 
externa só muito posteriormente deu ingresso nos do-
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rainios da cirurgia. É que, segundo a historia o affirma, 
as feridas esophagianas eram a esse tempo considera
das d'uma extrema gravidade. E este exagerado modo 
de vèr, este prognostico gravíssimo que então se fazia 
das lesões esophagianas, foi, entre nós, seguido e ac-
ceite durante muitos annos. 

«De mayor moleftia & perigo, diz Feliciano 
d1 Almeida ', fão eftaf feridaf, do que af da tracha 
artéria, não fó por fer huma parte, que fe não po
de ferir fem que primeyro recebão dano af que 
eftão fobre ella, como porque com facilidade fe in-
flammão, & com muyta difficuldade fe curão, como 
a experiência moftra, & como não podem engulir, 
morrem miferavelmente.» 

E muito tempo depois, Antonio Gomes, occupando-
se das Con fas atravcjfadas e cravadas no efofago 2, 
nem de leve se refere á esophagotomia externa. Não 
dando resultado os ensaios d'extracçâo e de propulsão, 
«ficará o enfermo, aconselha elle, no ufo dos laxan
tes, para facilitar o defencalhe, até per fi fahir com 
algumas diligencias proprias &c.» 

1 Cirunjia Reformada—1715. 
2 Cirurgia Clássica Luzitana—1790, 



— 2 7 — 

Era 1823 a esophagotomia externa era já conhe
cida no nosso paiz, mas pensava-se a seu respeito por 
forma a mais desfavorável. «Eu estou persuadido, ob
serva Antonio d'Almeida, que esta operação bem pou
cas vezes será precisa, porque se o corpo estranho se 
encalha das clavículas para baixo, e não pôde ser ti
rado nem conduzido para o estômago, o enfermo mor
re, ou por effeito da sufocação, ou por effeito da in-
flammação, suppuração, e gangrena, que o dito corpo 
excita; e, se se encalha das clavículas para cima, pôde 
tirar-se com pinças curvas, que chegam até esse logar, 
meio ainda que trabalhoso, menos arriscado do que a 
operação, a qual só poderá ter logar se, apesar de to
das as diligencias, se não pôde absolutamente destacar 
o corpo estranho, e a vida do engasgado estiver em 
grande perigo '». 

Foi necessário que um largo período d'observaçao 
clinica e numerosas experiências directas viessem dissi
par os receios infundados e os escrúpulos injustíssimos 
que afugentavam os práticos do emprego d'esté pode
roso meio cirúrgico. 

A Verduc cabem as honras de ser o primeiro que 
emitliu a ideia de praticar a esophagotomia cuja descri-
pção fez por forma assas imperfeita, muito vaga. Na 
sua Pathologie chirurgicale, impressa em 1643, acon
selha elle: «On fera la même chose qu'a la hronchoto-

1 Tratado Completo de Medicina Operatória—1825. 
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mie; il faudra d'abord séparer les muscules bronchi
ques, pour aller d'une main adroite chercher l'oesopha
ge et faire une incision longitudinale à l'endroit du 
corps étranger». Confessa que esta operação é muito 
difficil, o que se comprehende bem, attenta a escassez 
d'esclarecimenlos que elle fornece; e, no tocante a in
dicações, são ellas singularmente restrictas; Verduc 
diz-nos que a incisão do esophago se deve praticar so
mente no ultimo extreme, quando o doente correr o 
risco de morrer por suffocação. 

Em 1700 Bonnet attribuiu a Stoffel a ideia d'abrir 
o esophago para remediar a sua occlusão produzida na 
região cervical por um cancro. 

O primeiro trabalho sobre a esophagotomia exter
na appareceu em 1747, e deve-se a Guattani. Este 
douto cirurgião, n'uma memoria apresentada á Acade
mia real de cirurgia, descreve a operação d'um modo 
mais racional, mais preciso. Guattani fazia uma incisão 
na linha mediana e procurava chegar ao canal esopha-
giano, contornando a trachea e dirigindo-se para a es
querda ; este lado parecia-lhe preferível, attentas algu
mas considerações anatómicas em que entra no começo 
da sua memoria, sobre a posição do esophago e seu des
vio normal. Sem duvida, porque numerosas experiências 
em cães e repelidos ensaios no cadaver lhe facilitaram 
o accesso ao tubo esophagiano, Guattani não reserva, 
como Verduc, a esophagotomia externa unicamente para 
os casos desesperados. 
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E comtudo o distincto medico italiano não conhe
cia ainda as observações d'esophagotomia já praticada 
no homem, porque só mais tarde (1757) foram publi
cadas na Histoire de l'Académie royale de chirurgie. 
São em numero de duas e ambas d'um êxito brilhante. 
A primeira foi praticada por Goursaud em 1738; a 
segunda por Rolland, no mesmo anno. É para sentir 
que haja tam poucos promenores acerca destas opera
ções; tudo o que se sabe, é que os tecidos foram cor
tados na saliência produzida pelo corpo estranho. 

Assim, pois, até 1757 a esophagotomia tinha sido 
feita duas vezes com successo no homem, para extra-
hir corpos estranhos, e theoricamente proposta para 
remediar a occlusão do esophago consecutivamente a 
apertos; foi só muito posteriormente, em 178G, que 
um cirurgião desconhecido praticou esta operação, por 
intermédio da qual conseguiu alimentar durante deze-
seis mezes uma religiosa cuja historia é referida pelo 
professor Tarenget no Journal de medicine, de chi
rurgie et de pharmacie. 

Estes resultados tão auspiciosos deviam ter dis
posto os cirurgiões a seguir as pisadas de Goursaud e 
Rolland e a abraçar a idea de Stoffel ; todavia a ter
ceira operação só foi feita em 1831, por Regin. 

Ter-se-hia esquecido a esophagotomia durante este 
longo período? Não; e a historia demonstra-o exube
rantemente. 

Com effeito, até essa epocha, a esophagotomia foi 
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assumpto de largas discussões em theses, memorias, 
jornaes, diccionarios e livros clássicos consagrados ao 
estudo dos corpos estranhos do esophago ; e o seu ma

nual operatório foi notavelmente aperfeiçoado, graças a 
novos dados anatómicos e a uma instrumentação mais 
segura. Mas, em geral, não se encontra uma única pala

vra respeitante á intervenção cirúrgica nos casos d'a

perto ; os conselhos de Stoffel e o fado de Tarenget 
parecem ignorados da maior parte dos medicos. 

D'entre os diversos trabalhos que durante esse 
tempo fizeram o seu apparecimento, avultam principal

mente as memorias de Eckhold e de Vacca Berlinghieri. 
Em 1799 Eckhold propoz um novo methodo para 

a execução da esophagotomia ; aconselha que se che

gue ao esophago passando por entre as duas porções 
do esternocleidomastoideo. 

Este processo, tão gabado por Sprangel, não teve 
emprego no vivo, sem duvida por causa da difficuldade 
da sua realisacão. 

Vacca Berlinghieri, na sua memoria impressa em 
1820, aprezenta também um novo methodo operatório 
para abrir o canal esophagiano. Este illustre cirurgião 
que desde 1793 aconselhava que se fizesse esta aber

tura sobre uma sonda de prata introduzida no esopha

go, substitue na sua memoria esta sonda por um ins

trumento especial — extopoesophago — de que logo nos 
occuparemos. Graças a este instrumento, diz Vacca, a 
operação é fácil, e podese sempre abrir o esophago no 
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meio do pescoço, isto é, entre as duas artérias thyroi-
deas superior e inferior. 

Deparamos agora com a interessante memoria de 
Begin que veiu salvar a esophagotomia externa do des
crédito que Boyer e outros lhe crearam. Este ultimo 
cirurgião nunca praticou a abertura do esophago; e, 
deixando-se influenciar simplesmente por considerações 
anatómicas, julgava esta operação por modo assas des
favorável : «Lorsqu'un corps étranger, diz elle, arrete 
dans l'œsophage n'a pu être ni retiré, ni enfoncé; qu'il 
bouche tellement ce conduit que la deglutition est im
possible et que la compression qu'il exerce sur la tra-
chée-artere gène la respiration au point de faire crain
dre la suffocation, si ce corps fait saillie à l'exté
rieur on doit avoir recours á l'œsophagotomie.» Se
gundo Boyer, o conselho d'operar á esquerda é inutil, 
pois que a intervenção só pode ter logar quando o cor
po estranho levantar as paredes esophagianas; observa, 
todavia, que se escolha de preferencia o lado esquerdo, 
se a saliência anormal fôr manifesta nos dous lados do 
pescoço. De resto, o methodo proposto por este distin-
ctissimo auctor em nada mais diffère do que Guattani 
apresentou. 

Pode dizer-se que Begin foi o primeiro que deu 
regras operatórias para a execução da esophagotomia, 
baseadas na sua pratica e observações pessoaes. O il
lustre medico francez modificou consideravelmente os 
processos de Guattani e Boyer, porque penetrou entre 
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a trachea e os másculos infra-hyoideos d'uma parte, o 
esterno-cleido-mastoideo, a carótida, a jugular interna e 
os nervos pneumogastricos da outra ; aconselha que se 
seccione o omo-hyoideo que cruza obliquamente a solu
ção de continuidade; e, chegando ao esophago, re-
comrnonda que se corte este órgão directamente á es
querda e parallelamente ao seu eixo. Na pratica das 
suas duas operações em soldados portadores d'um osso 
retido na região cervical do dueto esophagiano, Begin 
não se serviu de conductor; guiou-se apenas por co
nhecimentos anatómicos exactos. Não reuniu os lábios 
da ferida, e alimentou os doentes com o auxilio da 
sonda esophagiana durante os primeiros dias consecu
tivos á operação. E termina, dizendo que todas as ve
zes que se nos apresentar um individuo com um cor
po estranho encravado no esophago. não coexistindo 
symptoma algum muito assustador, nem se mostrando 
proeminente a porção do pescoço correspondente ao 
ponto que elle occupa, esse corpo pode ser removido 
pelos esforços do organismo, mas é mais frequente ver 
sobrevirem accidentes mortaes que não podem ser pre
venidos antes da sua manifestação, nem combatidos 
depois de surgirem ; abandonar a si próprio um indi
viduo em taes eircumstancias é, no dizer de Begin, 
querer vel-o sarar ou suecumbir, sem nada tentar para 
o subtrahir aos perigos preponderantes e graves que o 
ameaçam. 
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Como as de Goursaud e Rolland, as duas operações 
de Begin foram coroadas de successo. 

Pela mesma epocha, isto é, nos fins de 1832, Ar-
nott, cirurgião do hospital de Middelexs, apoiando-se 
nas très observações d'esopliagotomia publicadas em 
França no ultimo século e ignorando os dous factos 
ainda então inéditos de Begin, praticou a abertura do 
canal esophagiano n'uma creança de dous annos e três 
mezes que enguliu um osso de carneiro, havia quatro 
semanas. A creança morreu d'uma pneumonia dupla, 
cincoenta e seis horas depois da operação. 

Esla observação levou o notável medico inglez a 
conclusões inteiramente análogas ás de Begin. Contra
riamente ás opiniões quasi clássicas do momento, Ar-
nott aconselha que se opere mesmo nos casos em que 
os obstáculos á deglutição e á respiração não sejam 
absolutos, mesmo quando houver ausência de toda a 
saliência das partes lateraes do pescoço ; e insiste so
bre os inconvenientes da contemporisação, sobre a ma
neira de ganhar o esophago, maneira que se assemelha 
muito á de Begin, e, finalmente, sobre o emprego de 
conductor. Como Begin, Arnott recommenda que se ali
mentem os operados nos três primeiros dias com a aju
da da sonda esophagiana introduzida quer pela bocca, 
quer pela ferida, tal qual fez ao seu doente. 

Temos, pois, que, estudada theoricamente até 1831, 
a esophagotomia externa só depois das operações pre
cedentes entrou definitivamente no domínio da pratica 
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cirúrgica; convém, todavia, notar que as suas indicações 
eram ainda bastante incompletas, pois que se pensava 
na operação somente para remediar os accidentes pro
duzidos pelos corpos estranhos intra-esophagianos; Só 
mais tarde, em 1844, depois da esophagotomia feita 
por Watson de New-York com o fim de tratar um aper
to esophagiano e palliar os symptomas da inanição que 
d'ahi provinham, só mais tarde, repetimos, é que esta 
operação começou a offerecer indicações completas, re
gularmente determinadas. E, desde então, a ella se tem 
recorrido todas as vezes que a sua execução constitue 
o único meio de salvar o doente. 

Resumindo, podemos dividir a historia da esopha
gotomia externa em três períodos: 

O primeiro começa com Verduc e Stoffel; a ope
ração é preconisada para combater os apertos e tirar 
os corpos estranhos do esophago. Os factos de Gour-
saud e de Rolland, e a observação de Tarenget provam 
que as ideias de Yerduc e de Stoffel são applicaveis 
com successo: e os práticos dos fins do ultimo século 
acceitam quasi todos a esophagotomia externa. 

O segundo corresponde aos trinta primeiros annos 
do nosso século. Durante todo este tempo, a esophago
tomia é praticamente abandonada ; sem embargo, o seu 
manual operatório é aperfeiçoado. 

O terceiro data dos trabalhos de Regin e de Ar-
nott. A operação revive, a principio, para a extracção dos 
corpos estranhos e, em seguida, para o tratamento dos 
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apertos do esophago. E, a partir d'entâo, a esophagoto-
mia occupa um lugar distinclo entre as demais opera
ções regradas. 

Emfim, o nosso paiz não se tem conse.vado indif
férente ao movimento scientifico das nações mais cul
tas, e muitos cirurgiões portuguezes, entre os quaes 
figuram distinctamente alguns professores d'esta Esco
la, tem executado a esophagotomia externa com êxito 
feliz. 



INDICAÇÕES GERAES 

A esophagotomia externa pode tornar-se necessária 
em duas circumslancias essencialmente distinctas: 

I.a Quando existe um corpo estranho na parte su
perior do canal pharyngo-esophagiano que resistiu a ten
tativas moderadas d'extracçao ou de propulsão; 

2.a Nos casos d'aperto orgânico ou não, da mes
ma porção do tubo digestivo. 

Corpos es t ranhos 

São principalmente os corpos estranhos do eso-
phago que determinam os cirurgiões a praticar a eso
phagotomia. 

E seria actualmente ocioso discutir a opportuni-
dade d'esta operação; os resultados felizes, consignados 
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n'um crescido numero d'aberturas cirúrgicas do eso

phago, dizem mais e melhor que todos os raciocínios 
possíveis. 

Os práticos estão geralmente d'accordo sobre um 
ponto que vem a ser a intervenção cirúrgica n'um dado 
momento; mas esse momento opportuno é sempre dif

ficil de precisar. Como para as hernias e outras opera

ções, ha um momento, mal determinado, em que o ci

rurgião deve intervir, depois de ter esgotado um certo 
numero de meios mais ou menos enérgicos. 

Quasi sempre a esophagotomia externa foi decidida 
ao cabo d'alguns dias, antes de terminar a primeira 
semana que seguiu o accidente; algumas vezes, toda

via, foi praticada além d'esse tempo, nos quinze pri

meiros dias e mesmo ao fim de mais de três semanas. 
Assim, Inzani e Arnold intervieram ao 2.° diae obti

veram 2 successos; Cheever, de Boston, operou 2 vezes 
no 3.° dia e em ambas ellas com um êxito feliz; Cock 
e Martini praticaram a esophagotomia ao i.° dia e ti
veram um successo e uma morte; Syme, Sonrier, de 
Lavacherie, Begin, no 6.° dia, 6 bons resultados; Flau

bert, de Rouen, no 8.° dia, um insuccesso; Demar

quay, no 10.° dia, um insuccesso; Begin, no 12.° dia 
(■I.° caso), Syme no 16.° (i.° caso), 2 successos; e 
Arnott, que tendo proposto a operação ao fim da pri" 
meira semana, só pôde intervir ao 36.° dia, obteve um 
mau resultado. Resumindo, em 10 operações, feitas an

tes do 7.° dia, houve um só caso de morte, emquanto 
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que em 5 outras, feitas do 8.° ao 36.° dia, contam-se 3 
casos de desenlace funesto. 

A eloquência d'estes resultados estabelece sem ré
plica a utilidade da operação nos primeiros dias; pas
semos, todavia, em revista as operações seguidas d'in-
successo a fim de vermos se este deve ser referido á 
contemporisação ou á simples intervenção cirúrgica. 

Na observação de Martini, tentativas numerosas 
foram feitas para tirar o corpo estranho; e a operação 
não foi acceite desde logo. O doente forcejou por im-
pellir o osso para o estômago, introduzindo elle pró
prio no esopbago, 60 vezes pelo menos, uma corda 
nova, endurecida em agua e aguçada nas extremidades. 
Fatigado e perdidas as esperanças d'assim experimen
tar allivios, consentiu em ser operado. Fizeram-se en
tão novas tentativas de deslocação do corpo estranho 
antes de proceder ã esophagotomia; injectou-se-Ihe até 
emético n'uma veia, o que provocou violentos esforços 
de vomito e accessos de suffocação que ameaçaram 
comprometter-lhe a vida. Praticou-se, emfim, a incisão 
sobre a saliência produzida pelo corpo e enconlrou-se 
o esophago gangrenado; o osso posto em liberdade ca-
hiu no estômago e não pôde ser retirado pela ferida. 
A morte sobreveiu três dias depois e a autopsia per-
mittiu confirmar o diagnostico da lesão esophagiana 
formulado durante a operação. Parece-nos evidente que, 
se o operado não rejeitasse a principio a intervenção 
cirúrgica, se não fisesse numerosas tentativas de pro^ 
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pui são e se sobretudo o cirurgião as não renovasse, 
este insuccesso deixaria de registar-se. 

Vêm em seguida os factos de Flaubert e de De-
marquay. 

Flaubert operou 8 dias depois do accidente, já 
quando os symptomas geraes eram muito graves. Gas
tou algum tempo em ensaios de propulsão e d'extrac-
ção e em seguida a operação foi feita sem incidentes 
notáveis. Para logo os phenomenos geraes acalmaram-se; 
uma reacção franca pareceu fazer-se, mas em breve 
toda a esperança de cura se dissipou e o doente mor
reu ao cabo de 48 horas. A autopsia revelou a exis
tência de pus no tecido cellular e nas fibras do ester-
no-mastoideo; os ganglios cervicaes estavam inflamma-
dos e havia uma ulceração profunda na pharyngé atraz 
do bordo superior da cartilagem thyroidea; abaixo d'esta 
cartilagem, no ponto em que se encontrava o corpo es
tranho, existia uma outra ulceração contornando todo o 
canal esophagiano e destruindo a mucosa e as fibras 
carnudas; toda a continuidade, pois, tinha cessado en
tre as partes superior e inferior do esophago, e encon-
trava-se pus ao longo d'esté canal até ao estômago. No 
momento da operação nada se encontrou de semelhan
te; e o tubo esophagiano, um pouco mais espesso, pare
cia intacto. A que referir esta rápida destruição dos te
cidos? A maior parte dos aiictores fazem-n'a derivar da 
inanição profunda em que o doente estava mergulhado, 
e comparam isto com o que frequentemente acontece 

• 
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nos alienados, quando estes se recusam a tomar alimen
tos. N'elles, como é sabido, ha sempre uma tendência 
verdadeira para a gangrena sob o influxo da menor cau
sa occasional, tendência que pode ser attribuida em 
parte ao enfraquecimento da nutrição, determinado pela 
acção debilitante d'um jejum prolongado. Em summa, ó 
provável, e assim o pensa Flaubert, que a operação 
teria aproveitado se fosse feita n'um período menos af-
fastado do começo dos accidentes. 

Os phenomenos que seguiram a operação de Dé
marqua y, podem também ser attribuidos á inanição e á 
contemporisação. 

O operado de Demarquay (creança de três annos e 
meio) foi submettido a ensaios repetidos de extracção 
sem resultado. Havia uma oppressão considerável, a de
glutição era quasi impossível e a saliva vinha misturada 
de pus. Decidiu-se intervir dez dias depois do acci
dente. Durante a operação foi inutil abrir o canal eso-
phagiano, porque uma leve tracção, exercida com pinças, 
bastou para lhe rasgar as paredes manifestamente alte
radas. O operado morreu 1res dias depois, e verificou-se 
a existência d'uma pleuresia direita, resultante da aber
tura na pleura d'um abcesso prevertebral, nascido ao 
nivel da pharyngé e communicando com este canal. A 
parede posterior do esophago offerecia também outras 
aberturas anormaes. Como no facto de Flaubert, sob a 
influencia do estado geral e do esgotamento, o corpo 
estranho ulcerou rapidamente o esophago e delerminou 
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nm abcesso retro-esophagiano que se abriu na pleura. 
D'esta observação, de nove outras em que se consta
tou a formação muito rápida d'abcessos consecutivos, e 
d'algumas experiências feitas em cães, concluiu-se que 
a suppuração se produz muito depressa em volta do 
corpo estranho, podendo occasionar a morte ao fim da 
primeira semana. 

Se bem que as coisas se não passem sempre d'es
té modo e que, segundo a observação de Begin, se 
possa até obter a cura completa quando se forme pus 
ao nivel do corpo estranho, é todavia conveniente não 
retardar a operação, desde que se suppõe a existência 
de phenomenos inflammatorios, phenomenos tanto mais 
graves, quanto é certo que terminam rapidamente por 
ulceração ou gangrena do esophago e infiltração de pus 
nos tecidos visinhos. 

Quanto ao insuccesso de Arnott, é elle também 
devido á contemporisação muito prolongada. 

Os pães do operado recusaram-se primitivamente 
a toda a intervenção cirúrgica e só a acceitaram no ul
timo extremo, já quando a creança (dous annos e três 
mezes) offerecia signaes de pneumonia. Ora, convém 
notar que esta observação, bem que seguida de morte, 
está em contradicção com os factos de Flaubert e de 
Demarquay, pois que, apesar d'um largo estacionamento 
no esophago (36 dias), o corpo estranho não produziu 
senão duas pequenas ulcerações insignificantes. Toda-
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via o desenlace fatal deve ser referido á longa demora 
da operação. 

Se, com effeito, os phenomenos locaes se apresen
tavam com pouca intensidade, eram porém assas accu-
sados para obstarem á alimentação; a creança emma-
grecia a olhos vistos, e a nutrição incompleta foi de 
certo a causa predisponente da broncho-pneumonia que 
a matou. 

E' forçoso, pois, admittir que, nas quatro observa
ções em que a esophagotomia foi seguida de morte, os 
resultados fataes não podem explicar-se senão pela de
mora voluntária ou involuntária que houve na interven
ção cirúrgica. 

Deve-se então operar immediatamente, como por 
duas vezes fez Syme, d'Edimbourg? Não o julgamos 
conveniente, apesar da innocuidade relativa da opera
ção; exceptuamos, todavia, os casos em que é evidente 
que das tentativas d'extracçao ou de propulsão só po
dem resultar accidentes graves. 

E será necessário, para recorrer á esophagotomia, 
que os doentes tenham accessos de suffocação ou uma 
impossibilidade mais ou menos completa da deglutição? 
Parece-nos que não. A dyspnea e a dysphagia são ra
zões que convém juntar a muitas outras capazes da de
terminarem a intervenção cirúrgica, mas não são absolu
tamente indispensáveis ; não é preciso esperar que at-
linjam o seu maior grau de intensidade, como o sup-
punham os antigos auctores. E a historia pathologica 
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dos corpos estranhos do esophago demonstra que, mes
mo aquelles cuja presença passa momentaneamente des
apercebida, provocam depois accidentes graves e até 
mortaes; é, pois, urgente tiral-os. 

A saliência exterior dos corpos estranhos não deve 
ser também considerada como indispensável; convém 
sem duvida, é um guia que conduz seguramente ao eso
phago, favorecendo assim o desvio dos órgãos mais im
portantes e que cumpre respeitar, mas a esophogotomia 
praticar-se-ha todas as vezes que o catheterismo reve
lar a existência de corpos estranhos que não podem ser 
removidos por outro meio. Porque um corpo não le
vante as paredes do esophago, não se deve concluir 
que seja incapaz de produzir accidentes graves. 

Antes de se decidirem pela esophagotomia, quasi 
todos os cirurgiões aconselham que se proceda á explo
ração do esophago, que se façam moderadamente ten
tativas d'extracção ou ensaios de propulsão para o es
tômago. Ghega-se d'esté modo a determinar o ponto 
exacto em que o objecto se deteve ; aprecia-se se ha ou 
não obliteração completa do tubo esophagiano; conhe-
ce-se o grau de mobilidade que o corpo estranho apre
senta na posição que occupa e quaes os esforços que 
se deverão dispender para o deslocar; emfim, se con
vém fazel-o e a disposição do catheter o permitte, o 
corpo estranho, tornado livre, pode ser impellido para 
o estômago, ou trazido para o exterior; e o catheteris-
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mo de explorador que era, transforma-se assim em cu
rativo. 

E' claro que essas tentativas d'extracção ou pro
pulsão do corpo estranho devem ser feitas, como já fica 
dito, moderadamente, pois que, reiterando-as, perde-se 
um tempo precioso e pôde facilitar-se a apparição d'ac
cidentés muito graves e até mortaes. 

E, acceitando n'uni certo limite, difficil de deter
minar d'uma maneira exacta, as manobras extractivas 
ou propulsivas, preconisadas pela maior parte dos clás
sicos, cumpre-nos declarar que outro tanto nos não 
acontece no que respeita aos vómitos provocados e a 
que geralmente se attribuem tão largos benefícios. E' a 
nosso vèr uma medicação detestável; as contracções 
esophagianas muito intensas que ella determina, não 
fazem senão encravar mais o corpo estranho. Se o es
tômago estivesse cheio, ou se houvesse possibilidade de 
o encher de matérias assas resistentes para arrastarem 
mecanicamente o corpo estranho no momento do acto 
do vomito, comprehender-se-hia até certo ponto esta 
indicação therapeutica. Mas as coisas passam se d'oulro 
modo ; o mais das vezes os doentes não podem ingerir 
senão muito pequenas quantidades de liquido e isso 
desde muitos dias; o estômago acha-se, pois, vasio e o 
emético não actua ou não produz senão contracções ex
cellentes, para fixar mais solidamente o corpo que se 
pretende tirar. 

Se as tentativas d'extracçao ou de propulsão, fei-
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tas com a devida prudência, Dão dão resultado, não de
vera ellas repetir-se muitas vezes, como frequentemente 
se tem feito, porque a irritação produzida pelos instru
mentos desperta uma contracção espasmódica do eso-
phago que exaspera n'alguns casos os phenomenos mór
bidos, tornando sempre as tentativas ulteriores mais 
difíiceis e d'um êxito mais duvidoso; além d'isto, a in-
flammação do tubo esophagiano pôde occasionar uma 
certa friabilidade das suas paredes, d'onde a possibili
dade de se rasgarem com os instrumentos. 

Em que lugares do tubo esophagiano se tem en
contrado mais frequentemente os corpos estranhos que 
exigiram a prática da esophagotomia externa? Pode di-
zer-se, d'um modo geral e em harmonia com as affir-
mativas da maior parte dos cirurgiões, que os corpos 
estranhos se detêm: 1.° á entrada do esophago, em ra
zão da sua estreiteza comparada á da extremidade in
ferior da pharinge, estreiteza relativamente augmentada 
ainda pela presença, n'este ponto, da cartilagem cricoi-
dea que completa adiante o calibre esophagiano; 2." ao 
nivel do esterno que é, segundo alguns auctores, o lu
gar correspondente á parte mais estreita do esophago; 
3.° emfim, nas proximidades do orifício cardia, em con
sequência do esphincter muscular ahi existente. 

E' de toda a evidencia que a esophagotomia ex
terna só deve ser feila para tirar corpos estranhos que 
se encontrem na porção cervical do tubo esophagiano. 
Todavia, como o fez já notar Vacca, poder-se-ha talvez 
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penetrar pela abertura artificial do esophago além dos 
limites cervicaes d'esté canal e attingir um corpo es
tranho situado atraz da primeira peça do esterno, isto 
é, no thorax. Os factos, porem, estão muito longe de 
confirmar esta opinião. As contracções espasmódicas 
que se produzem acima e abaixo do ponto aonde o cor
po estranho se detém, obrigam a esforços e ao emprego 
de meios que podem dar lugar a inconvenientes sérios. 
Em 24 observações colligidas por Terrier, duas vezes o 
corpo estranho estava no thorax, e em ambas ellas foi 
necessário procural-o quasi ás cegas com o auxilio de 
pinças introduzidas no esophago..E Inzani assegura que 
um clinico eminente, procurando assim um corpo es
tranho, lacerou de tal modo esse órgão que o doente 
não pôde salvar-se. 

Em summa, todas as vezes que se nos apresentar 
um individuo com um corpo estranho relido e encra
vado no esophago, em que tenhamos tentado sem re
sultado todos os meios aconselhados pela arte para a 
sua remoção, embora o corpo não faça saliência no pes
coço e não haja impossibilidade de respiração e da de
glutição, a esophagotomia externa está indicada. 

Apertos 

A operação de que nos occupamos, só muito exce
pcionalmente tem sido praticada nos casos d'apertos 
esophagianos. 



_ 4 8 -

Follin colligiu apenas quatro observações na sua 
these sobre os apertos do esophago ; pertencem ellas a 
Tarenget, Watson, de Lavacherie e Monod. Todavia, 
apesar d'uma tal insufficiencia de materiaes, insiste 
n'este melhodo therapeutico, levado simplesmente por 
um exame attento dos factos. 

O illustre professor faz notar que, empregada a 
principio como simples meio palliativo e com o fim 
d'impedir que os doentes morressem de fome, a eso-
phagotomia foi mais tarde considerada até certo ponto 
como um methodo curativo. 

Apoiando-se na pouca gravidade da operação e na 
facilidade da sua execução, Follin conclue a favor da 
esophagotomia: «Personne, diz elle, ne songera sans 
doute à appliquer cette opération à des cas de rétrécis
sements peu considerables et que les sondes traversent 
facilement; mais quand le rétrécissement est imperméa
ble, quand il ne se laisse traverser que très-difficile
ment, ou avec de vives souffrances qui exagèrent les 
phénomènes inflammatoires, la question se pose au
trement. Dans les rétrécissements infranchissables, l'œ-
sophagotomie est une ressource qui a permis d'alimen
ter un malade pendant seize mois; personne ne peut 
donc contester sa grand utilité dans ce cas. » 

Apesar d'esté incitamento, os factos d'esophago-
tomia são ainda hoje muito pouco numerosos. 

Terrier dá-nos conta de mais três observações de
vidas a Richet (inédita), Bruns (1865), e Willet (1868); 
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estas operações terminaram pela morte, e o mesmo 
aconteceu a duas outras praticadas posteriormente por 
Menzel e Podrozky. 

Deve este deplorável resultado ser levado á conta 
de operação? A ponderação exacta dos factos oppõe-se 
a isso. 

No caso de Menzel a morte sobreveiu 24 horas de
pois da operação e pôde ser-lhe imputada ; o mesmo dire
mos da observação de Podrozky. Mas no facto de Ta-
renget a morte só teve lugar dezeseis mezes depois ; 
na de Manod ao cabo de três mezes. O operado de 
Watson viveu ainda dous mezes e meio; o de Bruns 
mais de seis semanas. Lavacherie conservou-o quinze 
dias; Willet dezoito. Não se conhecem detalhes pre
cisos, referentes ao operado do professor Richet. 

Ora, todas estas operações foram praticadas em 
doentes debilitados por uma inanição prolongada e por
tadores d'apertos cancerosos ou tuberculosos; a morte 
ao cabo d'um tão longo intervallo, a contar do momento 
em que os indivíduos foram operados, deve necessaria
mente ser referida á marcha da doença. 

E affigura-se-nos que a esophagotomia externa se
rá não mènes proveitosa no tratamento dos apertos ci-
catriciaes; n'estas condições pôde, com effeito, instituir-
se uma therapeutica mais fácil e efficaz ; graças ao ca-
theterismo executado durante um certo tempo pela fe
rida do pescoço, não se provocam mais os accidentes 
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de suffocação tão frequentes e tão temidos dos pacientes. 
N'outras circumstancias, quando haja apertos mais 

extensos ou pelo contrario múltiplos e limitados, como 
d'ordinario succède após a ingestão de líquidos corro
sivos, poder-se-ha operar com vantagem, combinando 
a esophagotomia externa com a interna. Oppor-se-ha 
assim uma forte resistência á inanição a que o doente 
está condemnado, e os processos de dilatação poderão 
ser empregados mais depressa e com mais proveito 
do que nas condições ordinárias. Convém, todavia, no
tar que a incerteza do diagnostico n'estes casos obriga 
o pratico a recorrer á operação somente quando ella 
represente o único meio de salvação. 

Como quer que seja, os fados precedentes de
monstram que a operação, mesmo n'aquellas más cir
cumstancias pôde e deve ser empregada como palliativo. 
Por seu intermédio conseguiu-se alimentar durante me-
zes indivíduos condemnados a morrer de fome muito 
rapidamente. 

E outro tanto diremos quando houver apertos do 
esophago produzidos pela compressão exercida sobre 
este canal por tumores desenvolvidos na sua visinhan-
ça, e, especialmente, nos casos de aneurisma conside
rável da corotida primitiva, ou de neoplasias formadas 
nas proximidades d'esté vaso e que por tal motivo não 
possam ser extirpadas. 

A esophagotomia tem sido feita nas três condições 
seguintes : 
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1.° Segundo os conselhos de Stoffel, abaixo do 
aperto, por Monod, Willet, Menzel e no caso citado por 
Tarenget; 

2.» Ao nivel do ponto estreitado, por Watson ; 
3.° Acima da coarctação, por Lavacherie, Richet 

e Bruns. 
No primeiro caso é evidentemente palliativa ; mas, 

emfim, acalma os soffrimentos dos doentes e prolonga
t e s notavelmente a vida, tornando-a mais supportavel. 

No segundo e terceiro caso a indicação preenchi
da pela intervenção cirúrgica é complexa ; ao mesmo 
tempo que se trata o aperto, alimenta-se o doente de 
maneira a poder reagir contra a affecção que o attin-
giu. 

Resumindo : 
Nos apertos do esophago a esophagotomia externa 

pôde ser palliativa ou curativa. 
Quando existe, na parte superior do canal esopha-

giano, um aperto orgânico que se não pôde vencer ou 
se vence difficilmenle, a abertura do esophago abaixo 
do ponto estreitado, para alimentar os doentes e impe
dir que morram d'inaniçao, está formalmente indicada. 

Havendo, n'essa porção do canal, um aperto resul
tante da compressão d'um tumor sobre que se não 
possa actuar ou se actue sem resultado, e que obste á 
alimentação do doente, deve praticar-se a abertura do 
esophago abaixo d'esse ponto, como meio palliativo. 

Quando um aperto cicatricial se encontra na porção 
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cervical ou na parte superior da porção thoracica do 
esophago, quer este aperto seja invencível ou difficil de 
transpor, a esophagotomia externa está perfeitamente 
authorisada como operação palliativa ou curativa. 

N'este ultimo caso, a abertura do esophago pôde 
ser feita, ou ao nivel mesmo do aperto que é então sec
cionado de fora para dentro, ou acima d'elle. 

Finalmente, poderá associar se com vantagem a 
esophagotomia externa á interna, quando haja apertos 
muito extensos ou múltiplos e existindo uns na porção 
cervical, outros na porção thoracica do esophago. 



MANUAL OPERATÓRIO 

TOPOGRAPHIA DA REGlAO 

Antes de entrarmos no estudo das manobras cirúr
gicas empregadas na pratica da esophagotomia externa, 
é indispensável dizer algumas palavras sobre a anato
mia topograpbica da região lateral do pescoço e bem 
assim sobre a forma, comprimento, direcção e calibre, 
estructura e relações do esophago. 

Aos lados do pescoço, por fora da linha mediana, 
existe um espaço triangular de vértice inferior confinan
do com a parte superior do esterno e cuja base, situa
da na altura do osso hyoide, tem por limites os múscu
los stylo-hyoideos e digastrico, e ainda a fascia-aponevro-
tica que nasce d'esta ultima e reveste a região supra-
hyoidea. O lado interno d'esté triangulo é vertical e li
mitado pela trachea ; o externo tem por limite o mus* 
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culo esterno-cleidomastoideo e dirige-se obliquamente 
para cima e para fora na direcção da apophyse mastoi-
dea. 

Ao correr do lado interno acha-se situada a tra
chea e para cima a laryngé coberta pelos músculos es-
terno-hyoideo e esterno-thyroideo e pelo corpo thyroideo; 
profundamente o esophago. Por fora corre o musculo 
esterno-cleido-mastoideo. Na area d'esté triangulo en-
contra-se a pelle, o musculo cuticular, a aponévrose 
cervical superficial, filetes nervosos vindos do plexo 
cervical superficial e da ansa nervosa, formada pela anas
tomose do ramo descendente do hypoglosso com o ra
mo d'esté plexo e cuja direcção é em geral obliqua pa" 
ra baixo e para fora. Mais profundamente e em segui
da, existe um tecido cellular frouxo e o feixe superior 
do musculo omo-hyoideo, dirigido obliquamente e torna
do successivamente mais largo, de baixo para cima e 
de fora para dentro. Em uma bainha cellulosa, larga e 
elástica, acham-se os nervos pneumogastrico e grande 
sympathico, a artéria carótida primitiva e a veia jugu
lar interna ; estes órgãos são subjacentes ao bordo an" 
terior do esterno-cleido-mastoideo em todo o seu com
primento. 

Inferiormente, ao pé do esterno, e em cima, para 
o lado do hyoide, mas em alturas variáveis, existem as 
artérias thyroideas, inferior e superior, que correm trans
versalmente, fazendo torcicollos, até ao corpo thyroi
deo. Nenhum outro ramo considerável percorre normal-
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mente esta parte do pescoço. E' entre o syslema tra
cheal e o systema vasculo-nervoso que o operador deve 
ir procurar o esophago. 

O esophago é um canal musculo-membranoso, cy« 
lindrico, achatado de diante para traz. Estende-se da 
pharyngé ao estômago ou, o que é o mesmo, da quinta 
vertebra cervical á undécima vertebra dorsal, occupan-
do successivamente o pescoço, o peito e a parte mais 
elevada do abdomen, e offerece por isso três partes : 
cervical, thoracica e abdominal. Sob o ponto de vista 
cirúrgico, convém não reter a porção cervical do eso
phago no limite da região, mas ao nivel da forquilha 
do esterno. O cirurgião pôde attingil-o em toda a ex
tensão d'esté percurso, começando na cartilagem cri-
coidea e detendo-se á altura do corpo da segunda ver
tebra dorsal, ou seja n'um comprimento que varia entre 
4 e S centímetros. 

A porção thoracica começa na segunda vertebra 
dorsal e cessa na abertura do diaphragma ; mede i6 a 
18 centímetros. Quanto á terceira porção, abdominal, 
entendida do diaphragma ao orifício cardíaco, varia ella 
entre 2 e 3 centímetros. O comprimento total do órgão 
é, pois, de 22 a 23 centímetros. 

A direcção do esophago é vertical, mas não recti
línea. Situado a principio na linha mediana, o tubo eso-
phagiano desvia-se sensivelmente para a esquerda até á 
sua entrada no thorax; ahi inclina-se para a direita a 
levemente para traz, para attingir o meio do corpo da. 
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quarta vertebra dorsal. Abaixo d'esta ultima, inclina, 
se de novo para a esquerda e um pouco para diante, 
para transpor o orifício do diaphragma. D'estas duas in

flexões a mais importante é a primeira ; è sobre a sua 
presença que assenta a escolha d'esté lado para a ope

ração da esophagotomia externa. 
O calibre do esophago varia nos diversos pontos 

do seu trajecto. Estreito na sua origem, alargase em 
seguida, formando uma dilatação olivar ; estreitase de 
novo ao nivel da terceira vertebra dorsal e alargase ain

da uma vez para tornar a estreitarse antes de chegar 
ao cardia. O diâmetro do canal esophagiano n'estes 
pontos oscilla, no dizer de Mouton, entre 12 e 14 milli

metres. Excepto na sua origem aonde não pôde exceder 
■18 millimetros, o esophago é muito dilatarei e pôde, 
segundo os seus diversos pontos, adquirir por disten

são dimensões que vão de 19 a 35 millimetros. 
As paredes do esophago são constituídas por qua

tro camadas: uma, a mais exterior, fibrosa; a segunda, 
muscular; a terceira, cellulosa; e, finalmente, a quarta, 
mucosa. O conjunto d'estas camadas dá uma espessura 
total de 3 a 4 millimetros. 

A membrana fibrosa é composta de fibras de te

cido connectivo e fibras elásticas. 
A camada muscular é de todas a mais espessa ; 

forma os três quartos da espessura total das paredes 
esophagianas e comprehende duas espécies de fibras: 
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umas, as mais externas, longitudinaes ; outras, circula
res, formando a parte interna d'esta tunica. 

As fibras longitudinaes provêm em grande parle 
do annel cricoideo, sobretudo da sua face posterior. Es
tas fibras recebem feixes de reforço vindos da parte 
posterior da trachea, do mediastino esquerdo, da aorta 
e do diaphragma—músculos pleuro e broncho-esopha-
gianos. O plano circular é formado por anneis paralle
l s ou levemente encruzados. As fibras musculares do 
esophago são estriadas na porção cervical, lisas na me
tade inferior da parte thoracica ; no meio ha uma mis
tura das duas espécies de fibras; os músculos pleuro 
e broncho-esophagianos são músculos lisos. 

A camada cellulo-fibrosa é composta de feixes de 
fibras de tecido connetivo encruzadas em todos os sen
tidos, no intervallo das quaes se encontram fibras de 
tecido elástico. Adhere fracamente á tunica muscular; 
e, pelo contrario, a sua união á mucosa faz-se d'uma 
maneira intima. Explica-se por esta disposição a facili
dade com que se separam as camadas muscular e cel
lulo-fibrosa ; e esta separação é de tal modo fácil que, 
na operação da esophagotomia externa sem conductor, 
pôde induzir nos em erro, fazendo-nos crer que somos 
já chegados ao interior do canal. 

A mucosa é constituída por um epithelio pavi-
mentoso estratificado que assenta n'um estroma formado 
de tecido connetivo ordinário contendo fibras elásticas 
finas; na espessura do estroma encontra-se cellulas de 

3 
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tecido adiposo e glândulas em cacho, mais numerosas 
nos dons terços inferiores. A superfície da mucosa, azu
lada em toda a sua extensão, é guarnecida de pregas 
longitudinaes que se apagam por distensão, e, na parte 
inferior, nota-se vestígios de pregas circulares. A espes
sara total, d'esta membrana é de 8 a 9 millimetres. 

As artérias do esophago vêm de muitas origens; no 
pescoço são fornecidas pela thyroideas inferiores; no 
thorax, da aorta—artérias esophagianas—das bronchi-
cas e das intercostaes ; abaixo do diaphragma, da dia" 
phragmatica inferior e da coronária estomachica. As 
veias, mais numerosas e mais volumosas, dirigem-se ás 
veias thyroideas inferiores, bronchicas, pericardicas, 
grande azygos e coronária estomachica. Os vasos lym-
phaticos lançam-se nos ganglios profundos e inferiores 
do pescoço e nos do mediastino posterior. Os nervos 
vêm do nervo récurrente e do pneumo-gastrico, e for
mam um plexo que enlaça o esophago. 

E, no que respeita a relações do canal esophagiano 
com os órgãos visinhos, variam ellas segundo a porção 
que se considera. Assim, no pescoço, o esophago está 
em relação, adiante, com a porção membranosa da tra
chea de que é separada por uma camada de tecido cel
lular laxo que facilita os escorregamentos entre estes 
dous órgãos; atraz, corresponde directamente á columna 
vertebral, coberta pelos músculos pervertebraes e apo
névrose pervertebral ; aos lados, tem relações mediatas 
com a bainha dos grossos vasos do pescoço, approxi-
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mando-se mais d'elles á esquerda do que á direita, e 
ainda, sobretudo á esquerda, com os lobos lateraes do 
corpo thyroideo; o récurrente direito corresponde ao 
bordo direito do esophago, emquanto que o esquerdo 
repousa sobre a sua face anterior ; a artéria thyroidea 
inferior, principalmente a do lado esquerdo, correspon
de ao bordo respectivo do esophago, no momento em 
que ella peneira no corpo thyroideo. 

No thorax, o esophago está situado no mediastino 
posterior; corresponde, adiante, á bifurcação dos bron-
chios e principalmente ao bronchio esquerdo; abaixo 
dos bronchios está em relação, adiante, com o pericár
dio, e, atraz, corresponde ao canal thoracico, á grande 
veia azygos, ás artérias intercostaes direitas, a tecido 
cellular laxo e glanglios lymphaticos que o separam 
da columna vertebral. Aos lados corresponde : á direi
ta, ao folheto direito do mediastino; á esquerda, á cras
sa da aorta e aos seus ramos—carótida primitiva e sub
clávia esquerdas. O esophago é a principio costeado 
pelos dous nervos pneumo-gastricos que se collocam 
em seguida: o esquerdo adiante, e o direito atraz. 

No abdomen, o esophago repousa sobre os pilares 
do diaphragma e corresponde adiante ao bordo poste
rior do fígado. 
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Processos operatórios 

Os processos antigos, incommodos, insufficientes 
e arriscados, de que se serviam os cirurgiões na prati
ca da esophagotomia externa e dos quaes já demos uma 
ligeira noticia no esboço histórico d'esta operação, es
tão completamente abandonados; por isso pouco aceres-
centaremos ao que já fica dito. 

E, feita d'um modo rápido a exposição d'esses dif
férentes processos, occupar-nos-bemos em seguida do 
processo de Begin que é ainda hoje, aparte ligeiras mo
dificações, o seguido por muitos operadores ; após, ter
minaremos o presente capitulo, descrevendo a opera
ção segundo o processo clássico, isto é, conforme as 
indicações fornecidas pela analyse dos factos publica
dos, e em harmonia com os resultados colhidos n'es
tes últimos tempos na pratica da esophagotomia exter
na, quer no vivo, quer no cadaver. 

Processo de Verduc. —Verduc indica muito vaga
mente a maneira de ganhar o esophago. O seu proces
so já nos é conhecido. 

Processo de Gualtani. — Guattani que, como dis
semos, foi o primeiro que estabeleceu regras mais ra-
cionaes para abrir o esophago, sabendo que este canal 
está situado um pouco mais para o lado esquerdo da 
trachea, aconselha que se faça uma dobra transversal 
na pelle e se dê um corte desde o nivel da cartilagem 
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cricoidea até ao esterno, no lado esquerdo do pescoço • 
que, feito isto, se affastem os lábios da incisão com 
erinas rombas e se vá gradualmente penetrando até ao 
tubo esophagiano no qual se fará com um bisturi recto 
um corte longitudinal na parte mais inferior da incisão 
e se dilate, debaixo para cima, com tesouras rombas ; 
depois do que se procederá á extracção do corpo estra
nho, introduzindo no canal pinças curvas como as que 
se empregam na extracção dos polypos da pharyngé. 

Benj. Bell (1796), Ghopart e Desault (1795-98) 
e Callisen (1800) não fizeram mais do que resumir 
com muito ligeiras modificações os preceitos de Guat-
tani que tiveram um largo curso na sciencia ; ainda em 
1825, entre nós, nenhum outro processo se conhecia 
que podesse subslituil-o com vantagem. (1) 

Processo d'Eckholdt.—Eckholdt, no fim do ul
timo século, propoz que se fizesse a incisão cutanea do 
comprimento de duas pollegadas entre as duas raizes 
inferiores do musculo esterno-cleido-mastoideo esquer
do, por conseguinte n'uma direcção obliqua, para bai
xo e para dentro, até ao nível da articulação esterno-
clavicular. Este processo não foi empregado, bem como 
o de Van Gescher que propunha que se atravessasse a 
trachea de diante para traz, para se chegar ao eso-
phago. 

(1) Antonio d'Almeida — Tratado Completo de Medicina 
Operatória, t. III, pag. 28, 
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Processo de Vacca. — Em 1793 Vacca Berlinghieri 
emitte a idea de fazer proeminar a parede esophagiana, 
preenchendo assim uma indicação que a esse tempo se 
suppunha essencialmente necessária. O methodo de 
Vacca consiste na introducção d'uma grossa algalia de 
prata pela bocca até ao esophago, voltando a convexi
dade d'esté instrumento contra a parede posterior da 
pharyngé e a concavidade contra a base da lingua. In
clinando então a parte que fica fora da bocca para o 
lado direito da face e para traz, para que a extremi
dade opposta da algalia se dirija para a esquerda e 
para diante, desloca-se o esophago da sua posição na
tural, a qual é muito profunda e muito visinha das 
partes que é perigoso ferir. Este processo foi seguido 
por um grande numero de cirurgiões e ainda hoje se 
faz uso d'elle mais frequentemente do que do eclopne-
sophago cujo emprego Vacca aconselhou depois, em 
1820. Este instrumento é formado de duas peças ; câ
nula e haste. A cânula, de prata ou de qualquer outro 
metal, é levemente curva, um pouco mais volumosa do 
que as grossas algalias da uretra, e tem de comprimen
to 13 a 14 pollegadas ; n'um dos lados apresenta-se 
fendida em uma terça parte proximamente da sua ex
tensão; e a largura d'esta fenda é proporcional á gros
sura da parte da haste que tem d'atravessal-a. Uma 
das extremidades da cânula termina em fundo de sac-
co ; a outra é aberta e apresenta aos lados dous anneis. 

A outra parte do ectopoesophago, a haste, é for-
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mada d'uma lamina d'aço guarnecida d'um annel, 
n'uma das suas extremidades, semelhante aos da câ
nula ; d'esta extremidade até ao meio nada ha de notá
vel; a partir d'ahi até á extremidade opposla, a haste 
divide-se em duas partes eguaes reunidas inferiormente 
n'uma dilatação olivar. Estas duas partes tendem cons
tantemente a separar-se, conservando-se reunidas somen
te quando a isso são obrigadas por uma força superior 
á que as faz separar. Arma-se o instrumento introdu
zindo a haste na cânula até que a extremidade olivar 
d'aquella toque o fundo de sacco, tendo o cuidado d'im
pedir que a porção esquerda da haste passe atravez da 
fenda praticada na cânula. Querendo servir-se do ecto-
poesophago, introduz-se até abaixo do corpo estranho 
e o operador ou um ajudante desanda o annel central 
até que uma das partes separadas da haste, chegando 
ao direito da fenda da cânula, sao por sua elasticidade 
propria e vem levantar ao lado do pescoço as diversas 
camadas que tem de ser divididas. 

Processo de Begin. — Segundo o notável cirurgião 
francez, o doente deve estar deitado n'uma cama es
treita, os hombr^s e o peito mediocremente levantados, 
a cabeça levemente dirigida para traz e apoiada sobre 
travesseiros. O operador colloca-se ao lado esquerdo do 
operado e nomeia ajudantes, o mais importante dos quaes 
deve occupar o lado opposto. Feito isto, proceder-se-ha 
á operação, começando por fazer uma incisão na pelle 
ao longo do sulco que separa o musculo esterno-cleido-
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mastoideo esquerdo da trachea e parallelamente a este 
canal. Esta incisão deve principiar acima da articulação 
esterno-clavicular e não ir além do bordo superior da 
cartilagem thyroidea. Em seguida divide-se o musculo 
cuticular, o tecido cellular, e penetra-se profundamen
te no espaço celluloso que existe entre a trachea e o 
esophago d'um lado. os vasos e nervos profundos do 
pescoço do outro, apresentando-se estes últimos órgãos 
cobertos em baixo pelo musculo esterno-cleido-mastoi-
deo. Durante esta parte da operação o ajudante situa
do á direita do doente apodera-se successi vãmente das 
partes que formam o lado interno da incisão puxando-
as brandamente para si com os dedos ou colchetes rom
bos, limpando ao mesmo tempo o sangue com uma es
ponja humedecida ; o operador afasta o lábio esquerdo 
da ferida, e introduzindo cada vez mais profundamen
te as extremidades dos dedos indicador, medio e annu
lar da mão esquerda, dispostos na mesma linha, des
via e protege com a polpa d'estes dedos a carótida pri
mitiva, a veia jugular interna e os nervos trisplanchni-
co e pneumo-gastrico. 

Vè-se então o musculo omo-hyoideo cujo feixe su
perior atravessa obliquamente, de baixo para cima e de 
fora para dentro, a metade superior da incisão. Para se 
descobrir toda a porção cervical do esophago, puxa-se 
este musculo para fora ou, se tanto for preciso, corta-
se sobre a sonda canulada, porque da sua secção ne
nhuns inconvenientes resultam para o doente. Cortado 
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ou deslocado que seja este musculo, apparece logo o 
esophago que facilmente se reconhece pela sua posição 
atraz da trachea e da laryngé, pela sua superficie arre
dondada e carnosa, pelos movimentos e dureza que 
adquire durante a deglutição cujos movimentos, em ca
so d'incerteza, se podem fazer executar ao doente, e 
ainda porque, a partir do plano pervertebral, é o pri
meiro e único órgão longo, movei e musculoso que cor
re encostado ao lado interno da incisão e do canal la
ryngotracheal. 

Então o operador faz uma pequena incisão no la
do esquerdo do esophago, parallelamente ao seu eixo; 
introduz um bisturi de botão e prolonga esta abertura 
para cima e para baixo de maneira a tornar fácil a in-
troducção do dedo, dos instrumentos exploradores, ele; 
e procede em seguida á extracção do corpo estranho, 
para o que não ha regras fixas. 

Operação 

A esophagotomia externa, como as demais opera
ções, comporta detalhes relativos : á sua instrumenta-
tação, ao operado, ao operador, aos ajudantes, á execu
ção operatória, comprehendendo a anesthesia, as mano
bras cirúrgicas e o penso. 

Instrumentação. — O apparelho instrumental da 
esophagotomia externa é o das dissecções delicadas. 
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Compõe-se de bisturis rectos, convexos ebotonados; 
pinças de dissecção e outras de forma e dimensões dif
férentes, afim de satisfazerem as indicações diversas 
que podem apresentar-se; tesouras rectas e curvas; 
tenaculos; linhas enceradas; uma serie d'esponjas fi
nas e pequenas para absorverem o sangue durante a 
operação ; alguns vasos com agua fria e morna ; e fi
nalmente, uma sonda ordinária ou o ectopoesophago de 
Vacca, se se pretende abrir o esophago sobre um condu
ctor. A sonda de Fr. Cosme, recommendada por Vel-
peati, não tem sido utilisada por operador algum. 

Operado. —O doente, segundo os preceitos formu
lados por Begin, deve estar deitado n'uma cama estrei
ta, os hombros e o peito mediocremente levantados, a 
cabeça um pouco inclinada para traz e para a direita, 
e apoiada sobre travesseiros. Esta posição é a mais 
commoda para o operador, a que o doente mais facil
mente conserva, a que menos embaraça a respiração, 
e, finalmente, a melhor para se poder manter a cabe
ça immovel. 

Operador. — O operador colloca-se ao lado es
querdo do doente. D'esté modo tem sempre sob os 
olhos os tecidos que lhe cumpre dividir ; e a sua mão 
direita, correspondendo á cabeça do doente, o operador 
está nas melhores condições de manter e dirigir as 
pinças destinadas a irem mais ou menos profundamen
te, do lado do peito, procurar e appréhender o corpo 
estranho. 
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Ajudantes.— Em geral três ajudantes são suffi-
cientes para auxiliar o cirurgião durante as manobras 
operatórias, podendo este numero variar segundo o 
concurso de circumstancias especiaes. Para evitar con
fusões, no decorrer das manobras cirúrgicas, convém 
que os ajudantes sejam distribuídos do seguinte modo : 
O primeiro, collocado por detraz do doente, mantcr-
lhe-ha a cabeça em extensão um pouco forçada ; este 
ajudante pode encarregar-se da administração do anes-
thesico, quando se julgar opportuno submetter previa
mente á acção d'elle o operando. O segundo, sem du
vida o mais importante, estará ao lado direito do doen
te, em frente do operador, e occuparse-ha em afastar 
os bordos da ferida, em desviar os vasos da região que 
devem ser poupados, praticando as laqueações que fo
rem reclamadas e incumbindo-se alem d'isso de passar 
esponjas finas na incisão, para limpal-a do sangue que 
se extravasar. O terceiro terá a seu cargo fornecer os 
instrumentos cirúrgicos á medida que forem necessá
rios; e, nos casos d'anesthesia, vigiará o pulso e a 
respiração. 

Execução operatória 

Anesthesia.—Parece-nos que, na maior parte das 
circumstancias e sobretudo notando-se a ausência de 
perturbações respiratórias, não haverá inconvenientes 
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una imitar a conducta dos cirurgiões americanos, anes

thesiando o doente. 
Manobras cirúrgicas.—A operação começa pela in

cisão dos tegumentos, que deve ser feita á esquerda e 
parallelamente ao bordo anterior do eslernomastoideo; 
não immediatamente sobre o bordo do musculo, mas a 
um centímetro adiante d'elle ; assim praticada a inci

são, em consequência da retracção transversal dos te

gumentos, permilte descobrir sempre com facilidade o 
bordo anterior do estcrnomastoideo. O comprimento 
da incisão pode variar levemente, segundo a posição 
do corpo estranho a remover, ou segundo a sede do 
aperto; mas, geralmente, fica comprehendida dentro dos 
limites marcados por Begin, isto é, desde o bordo su

perior da cartilagem Ihyroidea até 1 ou melhor 2 cen

tímetros acima da articulação esternoclavicular. E con

vém notar que não perde por longa a divisão dos tegu

mentos; permitte distinguir melhor as partes que se 
dividem, actuar com mais facilidade sobre o esophago, 
e, em casos de lesão de qualquer vaso importante, apo

derarse d'elle e laquealo menos difficilmcnte. 
Após o corte da pelle, dividese successivamenle 

o tecido cellular subcutaneo e o cuticular. 
Feito isto, procedose á secção da aponévrose su

perficial do pescoço, secção que se faz directamente, 
ou sobre a sonda canulada e ao nivel do bordo anterior 
do esternomastoideo. Penetrase então no espaço cel

luloso que separa os músculos da região supra hyoidea 
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da grande bainha vasculo-nervosa do pescoço ; esta di
recção deve ser feita lentamente e com a sonda canu-
lada. Em geral, encontra se logo o musculo omo-hyoi-
deo; desvia-se para dentro da ferida ou para fora, se a 
incisão foi feita n'uin ponto mais baixo; e pode até 
corlar-se, sobre a sonda canulada, sem inconvenientes, 
apesar do papel importante que lhe attribuiu o profes
sor Richet, na tensão da aponévrose cervical media. Be
gin affirma que os doentes em que praticou esta secção 
não accusaram primitivamente nem depois, perturba
ção alguma nos movimentos da laryngé ou da pha
ryngé. 

A' medida que o operador caminha para as par
tes profundas, o ajudante, situado á direita, apodera-se 
succcssivamente das partes que formam o lado interno 
da ferida e retrahe-as por meio dos dedos ou de tena-
culos rombos. Pela sua parte o operador affasta o lá
bio esquerdo da solução de continuidade, e, introdu
zindo cada vez mais profundamente as extremidades 
dos dedos indicador, medio e annular da mão esquer
da, dispostos na mesma linha, desvia e protege com a 
polpa d'esses dedos os grossos vasos e os nervos im
portantes da região. E quanto mais profundamente pe
netrar, mais precavido deve ser o operador ; sendo obri
gado a fazer uso do bisturi, convém sempre dirigir o 
cortante ou a ponta antes do lado do systema laryngo
tracheal do que do lado da carótida, e não estender as 
incisões muito para diante, de modo a evitar o nervo 
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récurrente ; os limites superior e inferior da ferida ini
cial não devem ser ultrapassados, aliás correr-se-ha o 
risco de ferir as artérias thyroideas. 

E' preferível, pois, actuar com a sonda canulada, 
todas as vezes que as adherencias dos órgãos são assas 
laxas para permittir esta manobra. 

Feito isto, tem-se á vista toda a porção inferior do 
esophago comprehendida entre a artéria thyroidea supe
rior, em cima, e a artéria thyroidea inferior, em baixo. A 
partir d'então, ha a distinguir dous casos: ou se abre o 
esophago sobre um conductor ou se faz a operação sem 
conductor. 

Todas as vezes que fôr possível introduzir uma son
da na pharyngé e esophago, para fazer com que a pa
rede lateral d'esté órgão forme uma proeminência, di
zem Malgaigne, Terrier, Michel e outros, convém evitar 
a conducta da maior parte dos cirurgiões americanos e 
inglezes, isto é, praticar a esophagotomia externa sobre 
conductor. Para esse fim pode ser perfeitamente utili-
sado um catheter uretral que se introduz na bocca, di
rigindo a concavidade do instrumento para a convexi
dade da lingua; depois faz-se penetrar a sonda no ca
nal pharyngo-esophagiano, servindo-se do dedo para o 
guiar atraz da laryngé. Esta introducção não é eviden
temente sempre fácil ; pode occasional- esforços de vó
mitos, contracções intensas da pharyngé e dos múscu
los da laryngé ; todavia tem sido aproveitada sufficien-
temente para dever ser aconselhada. Não está ainda bem 
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averiguado se a anesthesia dos operados facilita ou não 
esta manobra ; alguns factos parecem demonstrar que, 
não obstante o emprego do ether ou do chloroformio, 
este tempo da operação é sempre assas penoso, o que 
se comprehende bem, attendendo a que a anesthesia 
cirúrgica não abole os movimentos reflexos. 

A introducção do catheter, feita pelo operador ou 
confiada a um ajudante, exige, pois, grandes precauções; 
e logo que a extremidade romba do instrumento chegar 
ao nivel da ferida exterior, faz-se com que ella se le
vante, para o que basta dirigir o pavilhão da sonda do 
lado opposto, isto é, para a direita. Em geral, o eso-
phago destaca-se logo da parte profunda e interna da 
ferida e fácil se torna abril-o sobre o catheter; casos 
ha, porém, embora raríssimos, em que adherencias anor-
maes impedem o dueto esophagiano de se deslocar ; as
sim suecedeu a um doente de Lavacherie. 

A incisão do esophago deve ser lateral, paralisia 
ao seu eixo e praticada na extremidade saliente da son
da. Esta abertura, proximamente de 3 centímetros, na 
maior parte dos casos, deve ser sufíicientemente gran
de para permittir a entrada do dedo, d'instrumentos 
que se devam utilisar, e do corpo a extrahir. Pode-se, 
sendo necessário, augmental-a, quer coma sonda canu-
lada e o bisturi ordinário, quer com o bisturi de ponta 
romba ; mas, em tal caso, é mais util allongar a ferida 
para cima do que approximal-a profundamente do es
terno, Entre as duas thyroideas cujas lesões convém 
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evitar, a escolha não è duvidosa. A superior, collocada 
mais superficialmente e distante do peito, poder-se-ha 
apanhar e laquear mais facilmente do que a inferior 
que, como é sabido, nasce da sub-clavia, profundamen
te collocada sob os músculos, os vasos e nervos do pes
coço e percorrendo um tecido lamelloso que commu-
nica directamente com o do thorax. 

O ultimo tempo da esophagotomia externa sem con
ductor é mais difficil; e dous casos ha a distinguir: — 
1.° a operação é feita para tirar um corpo estranho vo
lumoso, situado nas immediações da parte superior do 
dueto pharyngo-esophagiano ; ou 2.° cuida-se de prati
car uma abertura no canal esophagiano, abaixo d'um 
aperto que não é possível transpor-se. No primeiro caso, 
a saliência formada pelo corpo que se procura extra-
hir, vem a servir de guia ao operador ; levando o dedo 
ao fundo da ferida, entre a columna cervical e a tra
chea ou a laryngé, chega-se d'ordinario a determinar a 
posição do corpo estranho e a conduzir um bisturi so
bre a parede do esophago ou da pharyngé. Este tempo 
da operação esti, porém, longe de ser regrado, e as 
condições devem variar quasi que para cada interven
ção cirúrgica. No segundo caso, é necessário actuar se
gundo os preceitos de Begin ; affirma este auctor que o 
canal pharyngo-esophagiano se reconhece facilmente, ji 
pela sua posição atraz da trachea e da laryngé, já pela 
dureza que adquiro ao menor movimento de deglutição 
que se mande fazer ao doente, ji pela sua superficie ar-
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redondada e carnosa e já porque, a partir do plano pre
vertebral, é o primeiro e único órgão longo, movei e 
musculoso que se vê encostado ao lado interno da tra
chea e do canal laryngotracheal. Operando no cadaver e 
sem conductor, o ultimo tempo da operação é sempre 
ou quasi sempre penoso; o esophago, achatado entre o 
systema laryngo tracheal e o rachis, é difficil de pôr a 
descoberto e sobretudo de cortar, attenta a molleza de 
suas paredes. Passar-ge-ha isto d'outro modo no vivo? 
E' provável, segundo os conselhos de Begin, Monod e 
outros. 

Vê-se, pelo que precede, que a esophagotomia ex
terna sobre conductor é uma operação perfeitamente 
regrada nos seus diversos tempos e em geral fácil de 
executar ; pelo contrario, a esophagotomia externa sem 
conductor, sempre regrada nos seus primeiros tempos, 
varia depois, segundo as circumstancias que determina
ram' a intervenção cirúrgica, e, em particular, quando 
se trata de remover um corpo estranho, detido no ca
nal pharyngo-esophagiano. 

Aberto o esophago, o proceder do operador deve 
necessariamente variar segundo o fim que se propoz, 
praticando a esophagotomia externa. Trata-se, por exem
plo, d'um corpo estranho; este ou faz saliência ao ní
vel da ferida ou está collocado acima ou abaixo d'ella. 

No primeiro caso, uma simples tracção exercida 
com pinças basta d'ordinario para vencer o obstáculo ; 
no segundo caso, é preciso introduzir o dedo no eso-



- 74 -

phago, determinar a posição do corpo estranho, tomal-o 
em seguida com pinças mais ou menos curvas, dirigi
das ordinariamente sobre o dedo explorador. De resto, 
estas diversas manobras não podem sujeitar-se a regras 
fixas, como diz Begin ; ficam dependentes da inspira
ção do momento e da habilidade do operador. 

Penso.—Os cuidados consecutivos á operação da 
esophagotomia externa devem necessariamente differir, 
segundo o fim que se deseja attingir. 

O penso dos primeiros cirurgiões que praticaram 
esta operação, consistia em abandonar a ferida a si mes
ma e em submetter os doentes a uma dieta absoluta 
durante seis a oito dias ; pretendia-se assim remediar 
os inconvenientes que podiam advir da saida dos ali
mentos pela ferida esophagiana. 

A. maior parte, porém, dos operados tinha grande 
necessidade de alimenlar-se ; tal abstinência compro-
mettia mesmo o successo da intervenção cirúrgica. Era, 
pois, evidente que este tratamento não convinha. Pen-
sou-se então em unir os lábios da ferida por meio de 
pontos de costura ou de tiras agglutinativas e fornecer 
aos doentes alimentos líquidos ; a pratica, porém, veiu 
demonstrar que tal resolução era inmporficua. A cos
tura seccionava os tecidos a partir do quinto dia ; e os 
líquidos, ingeridos pela bocca, corriam em parte pela 
abertura do esophago ; as tiras agglutinativas não de
ram melhores resultados. Em vista d'isto, decidiram 
os cirurgiões alimentar os doentes com a sonda esopha-
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giana após um dia de dieta absoluta, aproximando ape
nas os lábios da ferida. Assim procederam Cock, Syme, 
Arnott, Begin e outros. «Les motifs de cette conduite 
sont faciles á expliquer et á comprendre, diz Begin; le 
sujet a qui l'on vient de pratiquer l'œsophagotomie 
n'est pas dans la même position que celui qui est at
teint d'une plaie récente au cou, avec lesion de l'oeso
phage. Dans ce dernier cas, les tissus sont sains, la 
section est plus ou moins nette, la tendance á l'agglu
tination immediate on ne peut plus active, et la reu
nion peut être opérée avec le plus grand avantage. Dans 
le cas de l'opération, au contraire, l'oesophage a souf
fert pendant un temps variable, par le fait même de la 
presence du corps étranger ; une inflammation plus ou 
moins vive, quelquefois accompagnée déjà de gangrène 
ou de suppuration, s'est développée dans ses parois : 
toujours, l'introduction du doigt et des pinces, les ef
forts d'extraction, la passage du corps étranger, ont 
tourmenté, distendu, froissé, et même déchiré les lè
vres de la plaie intérieure; de telle sorte q'elle doit 
nécessairement s'enflammer et suppurer, ou même, com
me dans notre premiere observation, donner passage á 
des parties molles frappées de mort. Dans de telles 
conjectures, una réunion exacte, et spécialement la su
ture, seraient non-seulement inutiles, mais éminem
ment nuisibles : inutiles, parce que les parties ne s'ag
glutineraient pas; nuisibles, en se qu'elles renferme
raient au dedans les matières purulentes au autres, qui 
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devront s'écouler par la plaie. Il est donc préférable 
de laisser celle-ci parcourir ses périodes de suppuration, 
détersion, et se cicatriser graduellement par les seuls 
efforts de la nature.» 

E' certo, porém, que por vezes foram os cirur
giões obrigados a abandonar o uso da sonda esophagia-
na em consequência dos accessos de suffocação e das, 
dores que a introducção d'esté instrumento determina
va, e a submetter os doentes a uma dieta absoluta du
rante 24 horas, permitlindo-lhe em seguida a ingestão 
d'agua, de leite e, emfim, de líquidos nutritivos. Assim 
aconteceu a Cheever, Hitchock e Maclean. 

A dieta primitiva permittiria esperar o começo da 
inflammação da ferida, por conseguinte a infiltração 
plástica das suas paredes, d'onde uma difficuldade maior 
para a infiltração dos alimentos líquidos nos tecidos. 
Infelizmente esta dieta, apesar de tornada talvez um 
pouco mais supportavel pelos clysteres nutritivos, é 
sempre um supplicio para o operado ; também, exce
ptuando os casos de impossibilidade absoluta, parece-
nos preferível alimentar o paciente com a sonda, pelo 
menos durante os três ou quatro primeiros dias que 
seguem a operação, e juntamente administrar-lhe clys
teres alimentares. 

Por conseguinte, depois da extracção do corpo es
tranho, os lábios da solução de continuidade devem 
ser, não reunidos com a ajuda de tiras agglutinativas 
e ainda menos com pontos de costura, mas somente 
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approximados, cobertos com uma compressa fenestra-
da untada de ceroto e em seguida com uma prancheta 
de fios ; compressas graduadas circulares, montadas 
d'uma ligadura, fixarão e completarão o apparelho cu
rativo. E assim, segundo os factos o attestam, a ferida 
do pescoço corre desembaraçada os seus períodos de 
suppuraçãoe detersão, e vae cicatrisando gradualmente. 
O mister do clinico limitar-se ha então aos cuidados de 
limpeza da ferida, renovando os appositos todos os dias, 
lavando-a, etc., combatendo por meios apropriados os 
accidentes que podem sobrevir e alimentando o doente, 
já por meio de clysteres nutritivos, já introduzindo-lhe, 
com o auxilio da sonda esophagiana, alimentos líquidos 
no estômago ; e, embora a susceptibilidade do individuo 
se preste á demora d'esté instrumento no esophago, 
ella deve todavia conservar-se introduzida apenas o tem
po necessário para a ingestão dos alimentos; o sen con
tacto com a ferida augmenta™ sempre a irritação, po
dendo dar lugar a inconvenientes graves. A partir do 
decimo ou duodecimo dia em que a ferida em via de 
cicatrisação não deixa passar senão muito pequenas 
quantidades de líquidos, convirá até suspender o uso 
da sonda e dar ao doente não alimentos líquidos, mas 
molles que chegam ao estômago sem se infiltrarem nos 
tecidos. 

Quando a esophagotomia externa é feita com o fim 
de palliar os accidentes d'inaniçâo resultantes d'uma le
são orgânica do esophago, convém impedir a reunião 
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dos bordos da solução de continuidade, quer por um 
catheterismo repetetido, quer deixando permanentemen
te uma sonda ou melhor uma cânula análoga á que se 
emprega na tracheotomja. 

E, se com a esophagotomia externa se pretende 
tratar um aperto cicatricial, este sendo seccionado ou 
dilatado até um certo grau, é preciso deixar cicatrisar 
a ferida esophagiana, logo que o catheterismo pelas vias 
superiores fòr possivel. 



PROPOSIÇÕES 
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Anatomia. — Admittimos a continuidade, entre a 
fibra muscular e a fibra tendinosa. 

Physiologia. — Não ha theoria que explique sa-
tisfactoriamente o somno physiologico. 

Materia medica. — Nunca se deve applicar o 
salycilato de soda sem previamente 1er feito a analyse 
da urina e examinado com todo o cuidado a região pre
cordial do doente. 

Anatomia pathologica. — A malignidade dos 
tumores está na rasão inversa da gerarchia da sua or-
ganisaçSío. 

Pathologia geral. - A vulnerabilidade dos in
divíduos para as doenças varia com a composição chi-
mica do meio interior. 

Pathologia externa. —A frequência dos cura
tivos é de summa importância em certos casos. 

Pathologia interna. —As moléstias do coração 
direito são muito mais graves do que as affeccões do 
coração esquerdo. 

Medicina operatória. — A esophagotomia ex
terna pôde dizer-se uma operação não sangrenta. 

Partos.—Na execução do parto prematuro, pre
ferimos o methodo de Tarnier. 

Hygiene.—Só devem permillir-se os casamen
tos authorisados pelo medico. 

V i s t o Ir*óde i m p r i m i r - s e 
O Presidente, O Conselheiro-Director, 

yr 

um tStmo û> poâ/a ^Letû. 
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