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I N T R O D U Ç Ã O 

Visto que a lei me impõe o dever de termi
nar o meu curso, apresentando um trabalho a 
que chamamos «tese», eis duas palavras : 

Ninguém deixará de antever todas as difi
culdades que nos cercam, desde a escolha do 
assunto até à hora do julgamento final, e no meti 
modo de ver, os frutos colhidos pelo estagiato 
seriam mais profícuos para vencermos todas as 
vicissitudes da futura vida clínica. 

0 espírito que presidiu ao assunto deste 
meu pequeno trabalho, se trabalho se possa cha
mar, ê o seguinte : 

Observação clínica dos diferentes casos aqui 
apontados, começando pelo estado actual do 
doente, história da doença, história pessoal, 



história hereditária, diagnóstico, prognóstico, 
preparação do doente, tratamento e cansas de 
retorno dos acidentes post - operatórios. 

* 
* « 

Deixo aqui patenteado o meu profundo reco
nhecimento ao Ex:m Snr. Prof. Teixeira Bastos 
por me ter dado a honra de presidir a esta 
dissertação, assim como grato estou pelo tra
balho insano que em meu auxilio dispensou, 
sugerindo - me assunto, esclarecimentos e boas 
vontades que jamais esquecerei 



OBSERVAÇÕES 
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Observação clínica do doente B. F. S., de 
trinta e um anos, casado, chauffeur, da rua 
Snr.a da Lapa, 52, com o registo clínico 238. 

Estado a c t u a l 

O doente queixa-se de afrontamento depois 
das refeições; este afrontamento passa se o 
doente vomitar, o que se dá normalmente pouco 
depois da ingestão dos alimentos. A sensação de 
afrontamento não é só na parte normalmente 
ocupada pelo estômago, estende-se a todo o 
abdómen. 

Sente uma dôr no flanco esquerdo, que só 
aparece verdadeiramente nos períodos de obsti-
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pação ; passada esta, apenas sente uma impressão. 
Aquela, tem irradiações, ora para um, ora para 
outro lado do abdómen, dando-lhe às vezes a 
impressão de estar comprimido por uma cintura 
dolorosa. 

Conserva o apetite, podendo-se dizer até que 
o tem um pouco exagerado. 

Tem polidipsia, a obstipação é tenaz, eva
cuando somente com clisteres. 

Á inspecção nada encontrei de anormal ; 
pela palpação notei que esta lhe provocava dôr 
no flanco esquerdo, na parte que corresponde 
ao cólon descendente. 

O ponto da sede desta dôr era o que o 
doente referia como sendo o ponto dolorido nos 
momentos de obstipação. 

Percutindo, notei que havia uma enorme zona 
de timpanismo. Esta zona timpânica começava 
por altura do quinto espaço intercostal e esten-
dia-se pelo ventre abaixo, notando-se ainda bem 
um pouco para além do umbigo, mas diminuindo 
à medida que nos aproximávamos da cavidade 
pélvica, onde vinha a confundir-se com o som 
intestinal. 

O fígado descia mais abaixo do que o nor
mal e este facto não era devido a um aumento 



Radioscopia do doente B. S. F. 
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a — leite bismutado ; b — localisação da úlcera. 
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- -O-

a — leite bismutado; 6 —massa bismutada saindo pela nova abertura. 
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do órgão, mas sim a um abaixamento, porque o 
seu limite superior conservava-se a uma distân
cia normal do limite inferior. 

Pelo exame aos raios X — verificamos que 
havia uma grande dilatação gástrica com atonia 
e que o limite inferior do estômago estava a 
cerca de seis centímetros abaixo da linha bi-
crista. 

Encontrando-se o estômago muito abaixo 
do normal, nós não deveremos concluir que sim
plesmente se trata duma dilatação das suas 
paredes, mas também que há uma ptose de todo 
o órgão. 

A atonia manifestava-se pelo facto de quo 
a parte inferior estava muito larga, ao contrário 
do que sucede normalmente, havendo neste nosso 
caso um diâmetro transverso de cerca de dez cen
tímetros. 

Notava-se ainda a descida do fígado como 
eu havia verificado anteriormente. 

Dos outros órgãos nada havia digno de 
registo. 

Antecedentes pessoais 

Teve a varíola aos 7 anos, ficando depois 
disso a queixar-se do ventre com frequência. 
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História familiar 

Pai vivo e saudável ; teve bastantes doenças 
venéreas, mas depois do nascimento do nosso 
observado. 

A mãe sofreu de várias doenças transmi
tidas pelo esposo, havendo em seguida alguns 
abortos. 

Teve dois irmãos, que morreram em tenra 
idade, sendo mais novos que êle. 

Tem três filhos : dois saudáveis e o terceiro 
parece ser raquítico. 

História da doença 

Há dois anos, começou a sentir dòros 
depois das refeições; essas dores passavam-lhe 
com os vómitos, que sobrevinham quási sempre. 
Há ano e meio, começou a ter melena e hema-
temeses com o aspecto de borras de café. 

As hematemeses passaram-lhe mais tarde, 
mas continuava a não poder comer. 

Cerca dum mês antes de entrar para o 
Hospital, começaram de novo as hematemeses, 
sentindo dôr que irradiava para o dorso e parede 
anterior do abdómen. 
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Diagnóstico 

A primeira impressão que sofri logo que 
interroguei o doente, foi pensar que se tratava 
de qualquer coisa de rins, pela dôr que êle 
sentia no flanco esquerdo. Mas como não apre
sentasse mais nenhum sintoma do aparelho 
urinário, a dôr a que já me referi no exame 
objectivo não provinha do rim, embora estivesse 
muito perto do ponto sub-costal. 

Então dirigi as minhas atenções para o apa
relho gastro-intestinal e pelo que atrás exponho, 
quer no exame objectivo e subjectivo, quer ainda 
pela história da doença, fui levado a concluir que 
se tratava de qualquer afecção deste aparelho. 

Da percussão deduzi a existência duma 
grande dilatação gástrica. Escusado será dis
cutir este assunto, porque o exame radioscópico 
veio confirmar este diagnóstico. 

Resta agora estudar o mais importante, e 
vem a ser qual a causa da dilatação. 

Das duas hipóteses, uma prevalecerá : ou 
alteração neuro-muscular das suas paredes ou 
então qualquer obstáculo à saída dos alimentos. 

A dilatação de natureza neuro-muscular 
dá-se nos indivíduos com alterações nervosas ou 
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a seguir a doenças infecciosas. Ora o nosso 
doente nada disso tinha. 

Resta-nos a dilatação por retenção de alimen
tos, que constitui o espírito da segunda hipótese. 

Esta retenção podia ser ocasionada por 
uma neoplasia ou por uma úlcera da região 
pilórica. 

Vejamos por qual destas duas afecções nos 
havemos de pronunciar. 

A existência das dores, vómitos, hemate-
meses, melena, leva-nos a crer que alguma destas 
afecções deve existir, mas não nos diz qual será, 
pois são sintomas comuns. 

Indagamos agora : g Qual o diagnóstico di
ferencial ? 

O nosso doente tem trinta e um anos ; por
tanto não é velho. Tem apetite e o seu estado 
geral é relativamente bom. 

Ora nada disso se dá na neoplasia ; o apetite 
desaparecia ao tempo que a afecção se mani
festou e então o doente deveria estar num estado 
caquético muito avançado ou mesmo morto; 
deveriam notar-se asperezas no fígado, devidas 
à invasão cancerosa, que se dá geralmente nos 
cancros do estômago. 

Finalmente, a radioscopia costuma dar as 
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chamadas imagens lacunares, que no nosso caso 
não apareceram, mas sim umas manchas escuras, 
aonde se acantonava o bismuto. 

Parece-me, então, que não é em presença 
dum caso de cancro que nós estamos, mas sim 
duma úlcera. 

Trataremos agora de saber qual o meca
nismo da obstrução. 

Uma úlcera pode trazer um aperto pilórico 
por retracção cicatricial ou por espasmo. 

A retracção cicatricial é a causa mais vulgar 
do aperto, mas aqui, não é essa a causa, pelo 
seguinte : 

O doente tem tido hematemeses, o que prova 
que a úlcera ainda está, pelo menos em parte, 
por cicatrizar; o doente ainda sente dores que 
não existiriam se a úlcera estivesse cicatrizada. 

Parece-me portanto que o aperto não será 
devido a um espasmo do piloro, a não ser que 
haja as duas coisas: uma úlcera cicatrizada 
junto ao piloro e outra em actividade. 

Prognóstico e Tratamento 

Referir-me hei a eles logo que descreva 
mais alguns casos por mim observados. 
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Observação clínica do doente A. C. A., de 
34 annos, solteiro, criado do Hotel de Famalicão, 
com o registo clínico 234. 

Estado aotual 

Astenia, emmagrecimento muito pronunciado 
e palidez. 

Gânglios cervicais, inguinais o axilares hi
pertrofiados. 

Apetite e língua saburrosa. 
Dores espontâneas e à pressão no cavado 

epigástrico, com irradiações para os lombos, 
porção inferior do tórax e abdómen. As dores à 
pressão eram mais acentuadas para a direita da 
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linha média, na região correspondente ao piloro. 
— Estas dores atenuavam-se pela ingestão de 
alimentos líquidos o bicarbonato de soda. — 
Regorgitações ácidas, pirose. Vómitos muito 
abundantes, não se reconhecendo os alimentos o 
aparecendo duas ou três horas após as refeições : 
com os vómitos, as dores acalmavam-se. 

Pela percussão notei o estômago muito dila
tado, gargolejo depois da refeição e sucussão 
hipocrática. 

Obstipação muito acentuada, fezes consti
tuídas por cíbalas com mucosidades. 

A análise do suco gástrico revelou um 
aumento de acidez total e vestígios de HC1 
livre. 

Quando da lavagem do estômago, notava o 
doente um grande alívio. 

Oligúria muito acentuada o urinas escuras. 
Pulso pequeno, hipotenso e pouco amplo. 

Ruídos cardíacos muito atenuados, a não ser o 
2." aórtico vibrante. Rudeza respiratória, sono
ridade diminuída e timpanismo exagerado no 
vértice do pulmão direito. 

Pelo exame aos raios X — o estômago estava 
muito dilatado, descendo 6 centímetros abaixo 
da espinha ilíaca antero-superior. Havia mobili-



Radioscopia do doente A. C. A. 

ANTES DE OPERADO 
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«—cólon descente com massa bismutada 36 horas depois; b—cólon 
transverso 36 horas depois; c—cólon descendente 36 horas depois; d—estô
mago com leite bismutado 6 e 36 horas depois; «—úlcera. 

DEPOIS DE OPERADO 

a — leite bismutado ; b — massa bismutada ; c — úlcera. 
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dade e, pela ingestão de bismuto, tomado 6 
horas antes da observação, notava-se somente 
uma sombra no fundo deste. Feito novo exame, 
passadas 36 horas, ainda se observava bismuto 
no estômago, ceco, cólon ascendente, transverso 
e descendente. 

História da doença 

Hâ 6 anos que vem a sofrer do estômago, 
sentindo-se afrontado, principalmente depois da 
sua última refeição. 

Assim andou durante dois anos, mas em 
seguida começou a vomitar, sentindo náuseas, 
pirose e regurgitações ácidas. 

A ardência e azedume (segundo a expressão 
do doente) passavam com a ingestão dos ali
mentos, quer líquidos, quer sólidos, mas logo depois 
traziam o vómito, sentindo-se o doente muito 
fatigado, embora um pouco aliviado. Há 6 meses 
tem hematemeses e logo depois de comer tem 
imensas dores. 

Estas dores eram muito intensas, aumen
tando pela ingestão dos alimentos, tendo o doente 
a impressão de ser atravessado por um punhal 
de deante para trás. 
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História pessoal 

Aos 14 anos teve uma pneumonia. 

História familiar 

O pai morreu há 6 anos de tuberculose, com 
idade de 53 anos. 

Mãe saudável. 
São 8 irmãos, todos eles saudáveis. 

Diagnóst ico 

Pelas dores fixas no cavado epigástrico, 
aumentando com a ingestão dos alimentos, pelas 
hematemeses e ainda pela hiper-acidez, faço o 
diagnóstico de úlcera. Esta úlcera parece-me 
localizada no piloro, trazendo consigo uma este-
nose consecutiva. 

Os sintomas em que me fundo são : A dôr 
tem a sede de maior intensidade junto ao piloro ; 
a grande dilatação do estômago, constatada não 
só pela percussão e sucussão hipocrática, mas 
também pelo exame aos raios X. — Os vómitos 
espaçados e muito abundantes, obstipação e 
assim como os restantes sintomas devidos à 
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retenção dos alimentos (anemia, emmagrecimento, 
astenia e oligúria). 

Prognóstico e Tratamento 

Referir-me hei a eles, logo que haja descrito 
os diferentes casos clínicos, que fazem parte 
deste meu pequeno trabalho. 



I l l 

Observação clínica da doente M. F. F., de 
42 anos de idade, casada, doméstica, natural do 
Porto e com o registo clínico 871. 

Estado actual 

A emaciação é notável, assim como a grande 
falta de forças que a doente sente. 

Ao nível da região epigástrica sente dores 
intensas, que se propagam para o dôrso e que 
são acompanhadas duma sensação de calor no 
estômago. 

As dores gástricas são variáveis, segundo a 
sua aparição e duração, e geralmente aumen. 
tam de intensidade para a noite. 
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Quasi sempre, estas dores são acompanhadas 
de sensação de peso no estômago e muitas vezes 
diminuem de intensidade, outras desaparecem 
por completo, com a ingestão de alimentos. 

Em algumas ocasiões, pouco tempo depois 
da refeição, experimenta uma sensação enor
me de plenitude do estômago, que obriga a 
doente a provocar o vómito, metendo os dedos 
na boca. 

Depois de vomitar sente-se melhor um pouco. 
Tem uma obstipação' rebelde e as fezes são 

duras e um pouco descoradas. 
Tem uma micropoliadenia cervical, axilar e 

inguinal. 
Pela palpação nota-se que a parede abdo

minal é bastante flácida e se deixa deprimir 
com extrema facilidade. 

Ao nível do cavado epigástrico a palpação 
é dolorosa, principalmente perto do apêndice 
xifóide. 

O estômago está dilatado na sua parte mais 
elevada e à esquerda da linha mediana e um 
pouco acima do umbigo, encontra-se um cordão 
duro, doloroso à pressão, que rola debaixo dos 
dedos e que deve corresponder à parte mais 
adelgaçada do estômago. 



Radioscopia da doente M. F. F. 

ANTES DE OPERADA 

a — leite bismutado tomado na ocasião do exame ; b — massa bis-
mutada no intestino 36 horas depois do exame ; c — massa bismntada no 
cœcum 36 horas depois do exame; d— úlcera. 

DEPOIS DE OPERADA ' 

a — queda do bismuto no estômago ; b — massa bismutada no intes
tino saindo pela nova boca. 
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Este cordão foi-me confirmado pela radios
copia. 

Quando se pratica a palpação um pouco 
mais profunda, sente-se o ruído de gargolejo. 

Aparelho cárdio-vascular normal. 
Aparelho digestivo : — Come com apetite, as 

digestões são difíceis e bastante demoradas. 
Não tem repugnância alguma pela carne ou 

matérias gordas. 
Sente dores espontâneas e difusas ao nível 

do cavado epigástrico, dores que aumentam 
à pressão. 

Somente vomita quando introduz os dedos 
na boca, para diminuir a sensação de plenitude 
que sente no estômago após as refeições, mas 
nem sempre esta sensação é tão grande, que 
obrigue a doente a proceder assim. 

Os vómitos não teem cheiro característico. 
Aparelho urinário normal. 
Aparelho nervoso normal. 

História da doença 

Desde muito nova que sofre do estômago. 
Sentiu sempre dores espontâneas ao nível do 

cavado epigástrico, que aumentavam à pressão. 
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Algumas vezes depois das refeições, tinha a 
sensação de plenitude do estômago, sendo obri
gada a meter os dedos na bôca, para provocar 
o vómito. 

Depois de vomitar, aliviava um pouco. 
Era muito mais nutrida, mas há um ano 

e meio aproximadamente começou a piorar, 
emmagrecendo bastante e as dores tornaram-se 
de tal maneira violentas, que lhe era necessário 
desapertar a roupa, porque até esta a inco
modava. 

História pessoal 

Quando era bastante nova, teve o paludismo. 
Tem dois filhos vivos e saudáveis. 

História familiar 

Pai vivo e robusto. A mãe morreu há bas
tante tempo, mas a doente não sabe dizer de que. 

Diagnóstico 

Pela sintomatologia que a doente apre
senta : dores no cavado epigástrico, que se pro
pagam para o dôrso e que são acompanhadas 
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duma sensação de peso no estômago, diminuindo 
ou desaparecendo por completo com a ingestão 
de alimentos ; sensação de plenitude após as 
refeições, que obriga a doente a provocar o 
vómito ; digestões demoradas ; palpação do cava
do epigástrico, que nos mostra a existência dum 
cordão duro e doloroso à pressão, de directriz 
mais ou menos vertical e ainda o exame radios-
cópico do estômago, parece-me que a doente foi 
portadora duma gastrite ulcerosa, que cicatri
zou, dando ao estômago a forma biloculada, 
que a radioscopia nos fornece. 

Prognóstico e Tratamento 

Algumas palavras lhes dedicarei depois de 
haver passado em revista mais alguns casos 
clínicos. 



IV 

Observação clínica do doente C. S. M., de 26 
anos, solteiro, ourives, de Matozinhos, com o 
registo clínico 1186. 

Estado actual 

Desde há tempos, que este doente se vinha 
queixando de perturbações gástricas diversas : 

Dôr no cavado epigástrico, aumentando 
com a pressão, tendo irradiações vagas e diversas 
e que se exacerbavam com a ingestão dos alimen
tos (contacto destes com a mucosa ulcerada). 

Refere o doente que esta dôr era por vezes 
tão intensa que se sentia empalidecer. 

Os alimentos sólidos, bebidas ácidas ou ai-
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coólicas muito frias ou muito quentes provoca-
vam-na e tornavam-na atroz. 

Principiava-lhe a dôr logo em seguida às re
feições, sentindo-se afrontado (segundo a sua ex
pressão) e com um acentuado mal-estar geral. 

Se nessa ocasião um vómito se produzia, 
sentia-se o doente muito aliviado. 

Regorgitamento e pirose tinha o doente 
constantemente. 

Os vómitos davam-se em geral após as refei
ções ou pouco tempo depois (1 a 2 horas) e, ou 
vinham pôr fim à crise dolorosa ou então pelo 
menos apazigùavam-na. 

Por vezes, no meio das substâncias vomi
tadas, encontravam-se massas escuras, côr de 
borra de café, devidas a hemorragias gástricas 
(hematomeses). 

O seu apetite era um tanto caprichoso, mas 
geralmente aumentado. A sensação da fome 
era grande, tanto mais na ocasião das crises 
dolorosas. 

A capacidade gástrica estava aumentada e 
pela percussão notava-se um timpanismo afora 
os limites normais do estômago, dando-nos assim 
a expressão nítida de que êle se encontraria 
dilatado. 



Radioscopia do doente C. S. M. 

ANTES DE OPERADO 

a — leite bismutado tomado na ocasião do exame ; b — úlcera. 

UM MEZ DEPOIS DE OPERADO 

a — massa bismutada no estômago ; b — massa bismutada no intes
tino pela nova abertura. 
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As fezes eram brancas, não havendo uma 
verdadeira obstipação. 

Pela mudança de posição e atitude na cama 
procurava o doente atenuá-la. 

O exame laboratorial deu-nos uma reacção 
de Wassermann negativa e uma hipercloridria 
muito notável 02r-,237. (Normal 0sr-,189). 

Um dos dados que maior ensinamento nos 
traz é o exame aos raios X: 

Dilatação enorme do estômago, descendo a 
grande curvatura ainda para baixo da linha 
bi-ilíaca, até perto do púbis e um pouco desviada 
para a direita. 

História da doença 

Há perto dum ano que os seus padecimen
tos começaram, e desde então para cá teem 
seguido uma marcha progressiva. Principiou por 
sentir umas regorgitações ácidas, seguidas dum 
mau estar, — mau estar este que terminava por 
vómitos. Uns meses depois foram-se instalando 
lentamente as dores, vomitando já então 3 vezes 
por dia. Depois do vómito as dores terminavam, 
mas passada meia hora voltavam. 

Os vómitos eram ácidos e alimentares e 
4 
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antes da entrada para o Hospital reconheceu 
aparecerem neles massas escuras de aspecto de 
borras de café. Sentia-se enfraquecer o resolveu 
dar entrada na enfermaria. 

História pessoal 

Em criança, era atacado frequentes vezes de 
bronquite; aos 12 anos teve um ataque de 
reumatismo articular agudo. 

Tem 3 filhos pouco saudáveis, morrendo-lhe 
2 em criança. 

História familiar 

Pai saudável ; a mãe sofria de várias doenças 
e morreu duma apoplexia (?) segundo diz o doente. 
Das doenças da mãe em nada nos elucidaram as 
informações colhidas ; o que de seguro pude 
apurar, foi que fez uma operação num seio. Teve 
dezasseis filhos, dos quais 6 morreram de tenra 
idade o 2 de tuberculose. Além disto, teve ainda 
4 abortos. 

D i a g n ó s t i c o 

O diagnóstico de dilatação do estômago ê 
tão claro pelo atrás exposto e ainda pelo exame 
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aos raios X que eu dispenso - me de justifi
cá-lo aqui. 

Mas, na dilatação do estômago, vários casos 
primordiais há capazes por si de a produzirem 
e que vêem a ser os seguintes : ou um espasmo 
pilórico provocado pela hipercloridria (hiperclo-
ridria que nós encontramos no doente) ou uma 
lesão orgânica, como seja o cancro, uma hiper
trofia ou aperto cicatricial do piloro, uma cur
vatura ou estrangulamento do duodeno ou então 
uma úlcera. 

Ora no estado actual nós encontramos esta 
sintomatologia que não nos deverá passar 
desapercebida : dôr fixa e exasperada com a inges
tão dos alimentos, hipercloridria e hematemeses. 

Diagnóstico diferencial 

A gastralgia dos hiperclorídricos simula a 
dôr da úlcera redonda, mas essa dôr não é 
aumentada com a ingestão dos alimentos. 

No cancro há anorexia, fácies côr amarelo 
palha, caquexia com edemas e generalização 
hepática e micropoliadenia. 

A úlcera do duodeno distingue-se pela sede 
diferente da dôr, pela sua aparição tardia (três 
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ou quatro horas depois das refeições) e pela 
raridade das hematemeses, contrastando com a 
frequência da úlcera. 

Prognóstico 6 Tratamento 

Passarei a descrevê-lo depois de ter apre
sentado todos os meus casos clínicos. 
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Observação clínica do doente J. L. C, de 
cincoenta anos, casado, agricultor, de Bragança, 
com o registo clínico 214. 

Estado actual 

O nosso doente apresenta uma côr amarelo 
palha. As suas mucosas acompanham a pele 
nesta alteração, encontrando-se descoradas. 

Mostra-se muito astenizado, dizendo não ter 
forças para, sem dificuldade, fazer qualquer 
coisa. Está emaciado. É no seu tubo digestivo 
que residem as principais perturbações e foi para 
êle que a minha atenção se dirigiu principal
mente. Queixava-se de que, logo após as refeições, 
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experimenta uma sensação de grande afronta
mento ao qual se seguem dores que por vezes 
são bastante violentas, dores que desaparecem 
com os vómitos que o doente acusa. Não tolera 
os alimentos, vomitando-os na ocasião dessas 
crises. Diz não terem eles nem cheiro nem sabor 
rançoso. É um constipado, e pelo que êle nos 
refere nunca tem melena nas suas fezes (duvido). 

Á inspecção do seu aparelho digestivo noto a 
saburrosidade da língua e no abdómen apa
rece uma rede venosa bastante desenvolvida. 

Não fiz a insuflação gástrica, mas, palpando, 
notei a dureza considerável das paredes do estô
mago, a existência dum tumor situado no epi-
gastro à direita e um quási nada abaixo do 
umbigo. 

Este tumor tinha aproximadamente o ta
manho dum ôvo de galinha. 

Pela percussão vi que o estômago estava 
dilatado. Os gânglios inguinais estão muito hiper
trofiados, os axilares menos, mas junto da claví
cula parecia existir um gânglio a que Fournier 
dava toda a importância. 

O pulso é pequeno, hipotenso e um pouco 
taquicárdico. Os ruídos cardíacos encontram-se 
um pouco diminuídos na sua sonoridade. 



Radioscopia do doente J. L. C. 

CASO INOPERAVEL 

a —espaços lacunares. 



55 

Não se procedeu à análise do sangue, o que 
é sempre conveniente fazer-se. Em caso seme
lhante encontra-se uma baixa notável no número 
de glóbulos rubros e na hemoglobina, o que ex
plica a anemia do doente. 

A reacção de Wassermann foi negativa. Fez. 
-se reactivação e o resultado foi ainda o mesmo. 
Havia oligúria. Não foi feita a análise das suas 
urinas que deveria dar uma baixa dos seus 
elementos. 

Também se não fez a análise do suco gás
trico por ser desnecessário, pois o diagnóstico 
estava feito já sem a intervenção do laborató
rio — o estado de hipopepsia e o aparecimento de 
ácido láctico, butírico e outras substâncias é o 
que se costuma encontrar. 

Pediu-se para laboratório o índice antitrí-
psico, mas por falta de reagente não foi executado. 

Ao exame radioscópio havia o aparecimento 
duma linha com algumas manchas (espaços la
cunares) ao nível do piloro. 

História da doença 

Conta o doente ter sido sempre saudável, 
até que aproximadamente há seis meses começou 
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de sentir alterações no seu estômago, traduzidas 
por uma sensação de afrontamento após as re
feições, afrontamento ao qual se seguiam dores 
e por vezes vómitos. 

Os vómitos foram-se tornando mais a mais 
frequentes, até que nos últimos períodos eles 
apareciam logo depois de comer, aliviando-o das 
dores que o martirizavam. Os alimentos eram 
expelidos quasi no mesmo estado em que haviam 
entrado. 

Com tais perturbações principiou a emmagre-
cer e emmagreceu de tal ordem que se notam 
com clareza as saliências feitas pelas costelas, 
pelas vértebras, etc. — Com este emmagrecimento 
coincidia a falta de forças, não podendo dedicar-se 
aos mais leves misteres. 

História pessoal 

Não se lembra de estar doente. 

História familiar 

Seu pai e sua mãe morreram de avançada 
idade, tendo sido sempre robustos. Tem três irmãos 
que são robustos. 
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Diagnóstico 

As afecções do estômago revestem por vezes 
uma grande dificuldade no seu diagnóstico, mas 
julgo este caso bastante característico para não 
admitir dúvidas a tal respeito. 

Trata-se duma neoformação do estômago e 
para se ter a confirmação deste diagnóstico a sin-
tomalogia apresentada é bastante elucidativa. 

Para diagnosticar esta neoplasia seria sufi
ciente a notável palidez e emmagrecimento do 
doente, a sua profunda astenia e a micropoliade-
nia como sintomas principais, mas além destes 
êle apresenta outros. 

Assim, êle sente intolerância pelos alimen
tos, vomitando-os. Apresenta na região do epi-
gastro o tumor originário de toda a sua patologia. 

Pelo que êle nos disse parece não ter tido 
melena, mas nós não nos podemos acreditar nas 
suas afirmações porque algumas vezes nega o 
que logo afirma. 

Um facto único neste indivíduo é a manu
tenção do seu apetite. 

Há cancerosos em que este facto se dá e o 
nosso doente confirma-o. O cancro do estômago 
apresenta uma notável variabilidade na sua 
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sintomatologia e tal facto está dependente de 
muitas e variadas circunstâncias, como as doenças 
gástricas anteriores, a localização da neoplasiaj 
as suas relações com os órgãos vizinhos, o estado 
geral do organismo, etc. 

O conhecimento de todas essas anomalias 
(se assim lhes podemos chamar) tem a máxima 
importância para a fixação do diagnóstico que 
deve ser sempre precoce, para se poderem tirar 
bons resultados. 

Prognóstico e Tratamento 

Passo a descrevê-los em comum, visto estes 
assuntos estarem intimamente ligados. 

NOTA. —Além dos casos clínicos aqui registados, 
apresentando a mesma sintomatologia, mais uns sete fazem 
parte das minhas observações ; mas como são menos inte
ressantes e ainda porque não pude ir até final nas minhas 
investigações, deixei de os mencionar neste meu trabalho. 

Todavia não deixarei de frisar esta minha nota. 



Prognóstico 

O prognóstico é para ficarmos de sobre avi
so, porque depende em regra de vários factores : 

Dá-se à la longue uma auto-intoxicação do 
organismo ; é dependente também da localização 
da úlcera ; da tendência que tem ou não para a 
cicatrização ; da preparação do doente para a 
operação ; da própria operação, que é de grande 
responsabilidade e ainda a sua dependência liga
da a acidentes post-operatórios, devidos a pertur
bações funcionais e a lesões anatómicas do estô
mago e órgãos vizinhos, como adeante exponho. 

Embora a operação em si seja de bons resul
tados, de futuro será sempre má, visto que a 
acção fisiológica do estômago ficará de-veras 
comprometida. 



Preparação do doente 

Sempre que houvermos de operar, nunca o 
devemos fazer (excepo em desastres, cirurgia de 
urgência) sem primeiro havermos realizado uma 
observação minuciosa, debaixo do ponto de vista 
clínico, e tomando como base capital uma boa 
preparação, para depois podermos colher os 
resultados satisfatórios, quer para nós operado
res, quer para os nossos operados. 

É desta afirmação, que depende a maior 
parte das vezes os péssimos resultados obtidos 
por alguns cirugiões, que não prevêem o mal 
futuro, deixando correr a operação, somente 
confiados na defesa do organismo. 

É pelas doutrinas atrás expostas, que, toman
do sempre como ponto basilar a observação 
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clínica do doente e a sua preparação, quer antes, 
quer durante, quer ainda depois da operação, que 
a estatística dos operados pelo meu ilustre Prof. 
Álvaro Teixeira Bastos é digna de ver-se e até 
elogiar-se porque assim honramo-lo a êle e 
indirectamente a nós, que fomos seu aluno. 

As mais das vezes, quando o doente chega 
até nós, vem em tal estado de astenia, que pre
cisamos de levantá-lo e muitas vezes basta 
somente submetê-lo a um regimen alimentar 
adequado (isto para os meus casos clínicos de 
doentes portadores de afecções do estômago) ; 
olhamos para o seu estado geral e, desde que 
este nos ofereça uma segurança absoluta, nós 
então trataremos em especial do seu aparelho 
gastro-intestinal. 

Para isso, tratamos do asseio da boca, 
purgamos o doente, fazemos-lhe lavagens do 
estômago com água, a sua alimentação será 
somente leite e administramos-lhe umas gotas 
de adrenalina. 

Dois ou três dias antes da operação as lava
gens repetem-se, sendo feitas primeiro com água 
o depois com soro fisiológico. 

No dia anterior à operação, além dos cui
dados atrás mencionados, barbeia-se toda a região 
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púbica, lava-se com água e sabão todo o abdómen 
e coloca-se lhe um penso húmido de soluto de 
ácido fénico a 1 % que só será levantado no 
momento da operação. Á tarde faz-se uma lava
gem de estômago somente com soro, ficando o 
doente em jejum absoluto. 

No dia da operação damos-lhe umas gotas 
de adrenalina, com o fim de evitar o vómito, de 
produzir uma constrição e além disso como 
toni-cardíaco. 

Em regra substituímos a tintura por Harri-
gton para desinfecção do campo operatório. 



T r a t a m e n t o 

Empregamos o tratamento cirúrgico. 
Qual a razão ? 
É porque, em regra, os doentes, quando che

gam até nós, já o tratamento médico em nada 
lhes aproveita ou então porque toda a terapêu
tica se haja esgotado. 

Além disso pertencem quási sempre à classe 
pobre e portanto incapazes de seguirem à risca 
o regimen aconselhado, contribuindo para isso 
muitas das vezes a falta de recursos. 

E é por todos estes motivos, enfim, que nós 
recorremos ao tratamento cirúrgico com resul
tados muito satisfatórios e positivos, seguindo o 
método operatório da gastro enterostomia trans-

3. 
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mesocólica posterior de Ricard Toupet, que eu 
passo a descrever : 

Qualquer que seja o processo empregado, ó 
necessário, para executar correctamente uma 
gastro enterostomia posterior transmesocólica, ex
teriorizar largamente a face posterior do estô
mago através da brecha mesocólica. 

A técnica empregada é a seguinte : 
1.° Tempo — Incisão acima do umbigo, ver

tical o pequena. 
2.° — Exteriorização do cólon transverso, 

que é rebatido sobre o tórax. 
3."— Descolamento do cólon, epiploico. 
O ajudante segura o cólon transverso junto 

dos seus dois ângulos (hepato-cólico e espleno-
-cólico) ; o operador puxa o grande epiploon com 
a mão esquerda e com a direita, empunhando o 
bisturi, corta todas as aderências laxas que 
unem a lâmina posterior do grande epiploon ao 
bordo anterior do cólon transverso. 

Pequenas pressões de compressa bastam 
para descolar o epiploon que adere delicada
mente à face superior do cólon até à inserção 
do mesocolon transverso ao bordo posterior do 
intestino. 

O folheto posterior do grande epiploon tor-
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na-se tão ténue em abordando o meso-cólon que 
se dilacera êle próprio sob a tracção da mão 
esquerda e pod«-se então rebater o cólon trans
verso para baixo, o estômago e o grande epiploon 
para cima. 

A retro-cavidade é largamente aberta, dei
xando ver o corpo do pâncreas, à raís do meso-
-cólon e toda a face posterior do estômago. 

(Antes de tomar uma decisão operatória 
explora-se cuidadosamente o estômago). 

Se se decide fazer uma gastro enterostomia 
passa-se ao tempo imediato. 

4." — Incisão do meso-cólon transverso. 
A zona avascular é muito visível sobre a 

face superior do meso-cólon ; faz-se uma incisão 
vertical com toda a segurança de não haver 
hemorragia. 

Através da brecha vê-se o flanco esquerdo 
da coluna vertebral e o ângulo duodeno - jeju
nal fixo pelo músculo de Treitz sobre a raís 
do meso. 

(Este ângulo está sensivelmente ao mesmo 
nível que a pequena curvatura do estômago, 1." 
ou 2.a lombar). 

5.° — A primeira porção do jejuno é levada 
através da brecha para a retro-cavidade. 
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Não há erro possível, está fixa ao flanco 
esquerdo da coluna. 

6." — O cólon transverso é introduzido na 
cavidade abdominal, ficando somente fora a face 
posterior do estômago e a primeira ansa jejunal, 
que são cuidadosamente marcadas com pinças de 
Tuffier e todo campo coberto por compressas de 
gase esterilizada. 

7.° — Suspensão e anastomose. 
Com três pinças de Chaput iniciamos este 

trabalho, servindo-nos de guia. 
A primeira une o ângulo duodenojejunal à 

pequena curvatura o que é muito fácil em vir
tude destes dois pontos estarem ao mesmo nível. 

As duas outras pinças vão limitar sobre a 
face posterior do estômago a linha de anasto
mose. Porém, cuidado é preciso ter no ligar do 
intestino, de maneira a dispor um logar sufi
ciente para a nova boca, isto é, muito perto do 
bordo mesentérico. 

No seu processo primitivo, o autor fazia a 
boca vertical, actualmente faz-se paralela à 
grande curvatura, o mais perto possível do ponto 
de maior declive. 

A suspensão fica vertical e a boca encon-
tra-se dobrada em cotovelo sobre a linha de 
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suspensão, formando com este um L de que o 
ramo inferior é orientado para o piloro. 

As duas pinças inferiores unem o estômago 
ao intestino paralelamente à grande curvatura 
e a distância suficiente deste último para que 
haja lugar para a anastomose. 

O campo operatório é cuidadosamente res
guardado. 

Faz-se a sutura sero-serosa (l) sustentando o 
ajudante as pinças que afrontam o estômago e o 
intestino. 

A parte superior da sutura realiza a sus
pensão ; a inferior o plano sero-seroso posterior 
da anastomose; os pontos de sutura aí serão 
mais aproximados. 

A sutura termina ao nível da última pinça 
e a agulha enfiada coloca-se espetada em uma 
gase debaixo duma compressa aonde nós a encon
traremos quando de novo precisarmos dela. 
Isolamos todo o campo por novas compressas. 

(') Modificada pelo ilustre Prof. Teixeira Bastos, que 
fixa com a linha a ponto de agulha passada por trás tendo 
como fim tornar a sutura mais perfeita e mais sólida. 
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Entre as duas pinças inferiores que limi
tam vai-se abrir o intestino e o estômago. 

Aqui ainda o autor pensa que a coprostase 
será inútil, porquanto a primeira porção do 
jejuno não contêm senão bilis, e o estômago bem 
lavado antes da operação não contêm senão um 
pouco de líquido que se acumula no ponto de 
maior declive, isto é, na grande tuberosidade. 

Se se prefere empregar um clampe (o que 
nós não fizemos) a manobra é extremamente 
simples: torna-se fácil isolar toda a zona pre-
-pilórica do resto do estômago por um só clampe 
que não dificulta em nada o resto da operação, 
ao passo que os dois clampes que se colocam no 
processo clássico para isolar o cone estomacal 
dificultam-na por vezes. 

Pessoalmente nós não fazemos coprostase 
senão em raras excepções (no caso de vómito) ('), 
visto que todas as manobras vão produzir maior 

(') O ilustre Prof. Teixeira Bastos diz que apenas se 
torna suficiente o fazer-se ura repuxamento das paredes 
do estômago para que os líquidos nele contidos não venham 
conspurcar o campo. 
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ou menor contusão sobre a mucosa que se 
encontra já com menor poder defensivo. 

Qual será o comprimento da boca ? 
Três a quatro centímetros é a regra. 
Para abrir o estômago e o intestino faz-se 

uma presa da sua parede entre uma pinça de 
Chaput e uma pinça de dissecar, afim de que a 
mucosa não fuja adeante do bisturi. 

A mucosa exuberante cortamo-la, servin-
do-nos duma tesoura. 

As duas aberturas sendo bem paralelas e 
iguais, três pinças de Chaput realizam imedia
tamente o encostamento dos bordos gástrico e 
intestinal em contacto : uma, na parte média e 
as duas outras nos ângulos. 

A pinça média serve de tractor, por manter 
a exteriorização do estômago e diminuir ainda 
a possibilidade dum escoamento do líquido gás
trico. 

Os bordos mucosos são cuidadosamente en
xugados e começa-se a sutura total, oclusiva e 
hemostática. 

É necessário fazer a sutura dos ângulos com 
uma cautela especial, isto é, realizando em con
junto o afrontamento sero-seroso. (Esta sutura 
ó feita 2cra para trás do ângulo, trazendo como 
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vantagem nunca poder haver infecção com sub
stâncias passadas do estômago para o intestino). 

Servir-nos hemos sempre duma agulha de 
costureira, começando de preferência da esquer
da para a direita, e pelo ângulo que se encontra 
à nossa esquerda. 

Agarra-se com duas pinças as extremidades 
esquerdas dos lábios anteriores das aberturas 
gástrica e intestinal e as tornamos a trazer para 
trás da pinça que marca o ângulo esquerdo ; 
unimo-los cuidadosamente. 

Presa a serosa por uma pinça de Chaput, o 
ajudante segura esta e a pinça do ângulo esquer
do e começa-se a sutura. Chegado à pinça do 
ângulo pára-se; a pinça é levada para trás do 
ponto e a primeira retirada. O ajudante segura 
a pinça do ângulo e a pinça mediana e conti-
nua-se a suturar. 

Chegado à pinça média pára-se de novo: a 
pinça retira-se para tornar a colocar atrás do 
ponto. 

A pinça do ângulo levanta-se. 
O ajudante segura novamente a pinça média 

e a segunda, pinça do ângulo ; a sutura é conti
nuada até esta, e termina a este nível ; as duas 
pinças são levantadas. 
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Para fazer o segundo ângulo poderia fazer-se 
a mesma manobra que para o primeiro, mas 
fica-se apertado pelo primeiro ângulo que pene
tra largamente sobre a semi-circunferência an
terior. 

O melhor é empregar a técnica de Duval, 
passando os pontos da maneira seguinte : 

A agulha pica da mucosa à serosa, depois 
da serosa à mucosa sobre o lábio mucoso. Cinco 
ou seis pontos são passados assim desta fornia ; 
a sutura é continuada, fazendo-se um ponto de 
terminação. 

O aspecto da anastomose neste estado é o 
seguinte : 

Os dois ângulos estão perfeitamente calafeta
dos e formados por um encostamento sero-seroso. 

A metade, se não os dois terços da circunfe
rência anterior estão já fechados e não resta 
mais que dois centímetros de sutura a fazer. 

Sobre estes dois centímetros é igualmente 
necessário evitar a inversão (reviramento) da 
mucosa e se não há nenhum vaso que sangre 
fazem-se pontos sero-serosos. 

Em todos os casos é necessário agarrar na 
agulha muito pouca mucosa e estar com a má
xima atenção para evitar ectrópio. 
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A sutura total assim terminada a operação 
torna-se asséptica. 

Lavamos ligeiramente as superfícies com 
éter anestésico, mudamos de luvas e instru
mentos com que trabalhamos até aí, levanta
mos as compressas ultimamente colocadas e con
tinuamos a operação. 

Toma-se de novo a agulha que serviu para 
fazer a sutura sero-serosa posterior e faz-se a 
sutura sero-serosa anterior que se termina no 
limite inferior da suspensão. 

8." — Fixação do estômago à brecha meso-
cólica. 

Pode deixar de fazer-se este tempo opera
tório ('), apontando como exemplificação o poder 
herniar-se o intestino delgado para a retro-cavi-
dade dos epiplóones através da brecha mesocólica. 

Uma outra complicação teoricamente pos
sível é a curvatura do jejuno sobre o bordo 
cortante da arcada vascular, quando sobre um 

(*) O ilustre Prof. Teixeira Bastos não lhe encontra 
grande utilidade, mas não deixa de o fazer, respeitando 
assim a técnica do autor. 
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estômago muito dilatado a anastomose é feita ao 
nível subjacente da arcada ('). 

Para fechar a brecha mesocólica o cólon 
é de novo exteriorizado e rebatido sobre o 
tórax. 

Alguns pontos separados fixam o meso có

lon transverso à face posterior do estômago, ou 
melhor do jejuno, de maneira a recobrir com o 
meso a linha de sutura posterior da anastomose 
e a isolar o mais possível a zona operada na 
retrocavidade dos epiplóones. 

É inútil suturar o grande epiploon ao cólon 
transverso, salvo se há uma indicação para iso

lar completamente a retrocavidade dos epi

plóones. 
9.° —■ Reposição do estômago e do cólon no 

abdómen. 
É preciso ter em vista o grande cuidado de 

estender o grande epiploon. 
10.° — Sutura da parede. 

(') O ilustre Prof. Teixeira Bastos em vez de fixar o 
mesocolon transverso somente ao estômago, fixa também 
do lado do intestino. 
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Este processo apresenta-nos uma série de 
vantagens : 

1.° — É muito fácil. O jejuno passa muito 
melhor através da brecha mesocólica, o que per
mite uma exteriorização completa, condição 
essencial para a execução correcta do acto ope
ratório. 

2.° — Permite explorar toda a face poste
rior do estômago, fazer uma suspensão cor
recta da ansa jejunal e fazer a anastomose 
em bom lugar. 

3.° — Deixa o cólon transverso no abdómen 
durante quási toda a operação, notavelmente, 
durante o tempo séptico. 

4.° — Permite, se necessidade há, um iso
lamento completo da zona estomacal às anasto
moses por um só clampe (não dificultando assim 
a operação). 

5.° — O não empregarmos os clampes, numa 
mucosa doente, trás como grande vantagem o 
não se produzirem hemorragias tardias, quási 
sempre mortais. 

6.° Torna-se muito mais racional o termos 
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de puxar o intestino (órgão móvel) para cima, 
através da brecha mesocólica do que o estômago 
para baixo (órgão imensamente mais fixo). 

É por esta série de vantagens que nós usamos 
o processo de Toupet sempre que seja possível. 

Causas de retorno dos acidentes post-operatórios 
para a úlcera gástrica 

O tratamento da úlcera gástrica não termina 
com a cura da ferida operatória : a intervenção 
deverá ser seguida durante meses ou mesmo até 
anos dum tratamento médico, destinado a cor
rigir as peturbações concomitantes, determinadas 
pelo processo ulcerativo. É ao esquecimento capi
tal desta noção, que são devidos quási todos os 
acidentes que nós vamos ennumerar. 

Em regra o doente abandona o Hospital 
muito cedo, —ainda conserva além da sua ulce
ração, alterações anatómicas da sua parede 
gástrica : 

Hipertrofia ou raramente atrofia da mucosa 
com perturbações da função secretória; modi
ficações da túnica muscular, aumentando e 
diminuindo a sua actividade e arrastando con
sigo perturbações na evacuação do estômago, 
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enfim relaxamento funcional reflexo ou anató
mico, pela sua aderência aos órgãos vizinhos. 

Os acidentes susceptíveis de sobrevirem 
após a intervenção e provocados quási sempre 
pela falta ou insuficiência do regimen alimen
tar apropriado podem ser divididos em várias 
categorias. 

Acidentes devidos a perturbações funcionais 

São perturbações do intolerância gástrica, 
que começam pouco depois de o doente ter aban
donado o Hospital. Este começo faz-se por vómi
tos, dores já estão existentes ou não, pirose e 
eructações. Os alimentos, seguindo a via intes
tinal, são expelidos, mas não digeridos quási na 
sua totalidade. Estas perturbações cedem rapida
mente com um regimen apropriado severo e la
vagem do estômago. 

É necessário mencionar também as pertur
bações secretórias; hiperacidez, trazendo con
sigo pirose e secundariamente a obstipação 
mais ou menos intensa e raramente a diarreia. 
A- obstipação cede pouco a pouco com o trata
mento dietético e atenua-se também à medida 
que o doente recupera as forças. 
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A diarreia, ao contrário, pode aparecer 
como um sintoma novo ; é devida à modificação 
das condições fisiológicas do estômago e intes
tino. Ela pode ser ligeira, de intensidade média 
e aparecendo por crises separadas ou períodos 
de funcionamento intestinal normal, ou pode 
ser profusa e contínua ; o seu prognostico é então 
grave e a sua evolução é algumas vezes mortal. 

Acidentes devidos às lesces anatómicas 

O novo despertar, mais ou menos rápido 
das dores e acidentes, pode ser devido a causas 
anatómicas : 

a) Afrontamento imperfeito ao nível da 
linha de sutura da gastro-enterostomia ou da 
ressecção gástrica, trazendo consigo a produção 
duma zona granulosa que principia in situ; 

b) Ulceração produzida, as mais das vezes 
pela má reabsorção do fio empregado para a 
sutura, fio que corta a mucosa ; a ulceração 
pode curar ao fim dalgum tempo, muitas vezes 
tardio, quando a ansa do fio se liberta e cai ; 
outros casos há em que ela permanece e então 
impõe-se uma intervenção secundária ; 

c) Úlcera péptica do jejuno, em !/M dos 
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casos : traduz-se ou pela produção do sín
droma clínico inicial, ou pela formação dum 
tumor abdominal superior, donde a evolução é 
variável ; 

d) Aperto da boca anastomótica e algumas 
vezes desaparição total, pelo aperto cicatricial, 
contractura muscular ou prega valvular : em caso 
semelhante, o início dos acidentes é muito tardio, 
sua evolução é mais lenta e progressiva. 

Acidentes devidos à lesão anatómica 
dos órgãos vizinhos 

Os acidentes podem ter por causa : uma 
hérnia ao nível da cicatriz operatória ; uma mo
dificação da posição ou uma torsão das ansas 
delgadas, determinando acidentes de obstrução 
crónica ; — aderências post-operatórias com os 
órgãos vizinhos ; —afecções concomitantes des
conhecidas doutros órgãos abdominais (apendi
cite, litíase biliar). 

VISTO PODE IMPRIMIR-SE 

Síisuita cl?ci3J'os. Stytaxvmiano £tmo». 
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