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A meus Pais 

Eis uma prova singela de 
infinita gratidão de quem tanto 
vos deve. 



A meus irmãos 

Uma prova pequena da 
minha amizade tão grande. 



A meus tios 

Muita amizade e gratidão 



Aos meus condiscípulos, 
contemporâneos e amigos 

Com um abraço de despedida. 



A esse pequeno grupo de alrqas 
fortes e irmãs que constituíram a veneranda 

D. A. C. 

Um grande abraço 
de lembrança viva. 



Aos meus Professores 

Pelo muito que vos devo 
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Ao grande e ilustre professor, 
rneu presidente de Tese 

Ex.m0 5nr. Dr. Álvaro Teixeira Bastos 

Homenagem de admiração 
pelo vosso saber. 
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Ela aí fica. Não tivemos nem temos a vã preocupação 
de apresentar um trabalho impecável, qualquer coisa de 
novo e original que excitando vivamente o interesse scien-
tífico nos lisonjeasse também o nosso amor próprio. 

Enclausurados no âmbito restrito a que obriga o Es
tatuto regulamentar e por exigências particulares constran
gidos a apressar a conclusão do curso, não pudemos dedi-
car-nos a uma investigação mais demorada e profunda. 

Apenas congregamos toda a nossa pessoal boa vontade 
e todo o nosso esforço em satisfazer a lei dentro dos min
guados recursos da nossa inteligência e dos escassos meios 
disponíveis. 

* 
* * 

Mas, seja-nos lícito deixar aqui ligeiramente expressa 
a nossa discordância do espírito da lei que nos impõe a 



^defesa de tese-» como finalidade dum curso assente sobre
tudo nos ensinamentos de prática. 

j? Não seria mais consentâneo com os nossos interesses 
futuros um largo estagio oficial pelas enfermarias movi
mentadas duma cidade populosa, no decorrer do qual nós 
sistematisariamos casos diversos, construindo e vincando 
na nossa mente um valioso e sempre pronto dicionário ? 

Não nos restringiríamos a um golpe de vista unilate
ral como tem de ser este trabalho, em hora lançado sobre 
um interessante caso de cancro do pénis cujo estudo sobre
maneira nos tentou. 

Talvez não tenhamos razão. 
Cremos todavia que colheríamos qualquer coisa de 

mais útil e prático para a árdua tarefa que nos impusemos 
de cuidar da saúde dos outros. 



* 
* * 

Reconhecidamente agradecemos ao nosso sábio e escla
recido Professor Ex."" Sr. Dr. Teixeira Bastos, a ime
recida honra de presidir à defeza deste modesto trabalho 
assim como os preciosos auxílios que do seu ilustrado espí
rito recebi. 



CURA RADICAL DO CANCRO DO PÉNIS 

Observação do doente A. D. M. de 40 anos de idade, 
casado, sapateiro, internado em n-1-920. 

Estado actual 

Este doente apresentava na face inferior e parte da 
face lateral direita do pénis, uma extensa ulceração de 
forma ovalar cujo grande eixo se dirigia paralelamente 
ao trajecto uretral e terminava aproximadamente a um 
centímetro do sulco balano-prepucial. 

Esta ulceração assentava sobre uma base endurecida 
bastante pronunciada. 

Os bordos eram talhados a prumo, muito espessos e 
duros; o fundo da ulceração era constituído por elevações 
e depressões, formando estas verdadeiras anfratuosidades, 
algumas tão profundas que simulavam verdadeiros traje
ctos fistulosos. 
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Ao lado destes falsos trajectos havia alguns que fa
ziam comunicar o fundo da ulceração com o canal uretral. 

Por alguns destes trajectos saía urina na ocasião das 
micções, o que causava vivas dores ao doente ou então 
uma sensação de ardor bastante desagradável. 

Por outros saía pús, sobretudo quando se fazia a 
expressão. 

Esta superfície ulcerada apresentava uma côr violá
cea, mas corada em alguns pontos por crostas aderentes 
e amareladas, de natureza purulenta. 

Noutros pontos encontrava-se ainda pús líquido, se
gregado em grande abundância e insinuando-se por to
das as anfratuosidades da ulceração desde as mais super
ficiais até às mais profundas. 

Esta secreção purulenta além de muito abundante, 
tinha uma côr amarelada, apresentando por vezes refle
xos esverdeados e mal cheirosa. 

A um centímetro desta ulceração existia, no bordo 
prepucial, uma cicatriz antiga. 

O pénis apresentava uma tumefacção em toda a sua 
extensão sendo porém mais marcada ao nível do colo e 
da glande. 

Esta tumefacção difusa dava ao pénis um aspecto 
quási disforme e elefantiasico. 

A pele e a mucosa ofereciam uma côr vermelho viva 
bem pronunciada. 

Os gânglios inguinais eram muito duros, de consis
tência renitente e deslisavam dificilmente sob os dedos 
que os palpavam. 

O seu número, o seu volume e a sua mobilidade 
mesmo, não eram iguais nos dois lados; do lado direito 
os gânglios eram mais numerosos tinham uma consistên-
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cia mais dura e estavam mais presos e aderentes à apo
névrose sobre que assentam. 

Dispneia de esforço. 
Palpitações. 
Pulso pequeno, hipertenso e frequente (85). 
Ruídos cardíacos um pouco surdos, longínquos e 

mal batidos. 
Segundo ruído aórtico levemente vibrante. 
Tosse isolada, com expectoração muco-purulenta 

muito abundante. 
Roncos disseminados por todo o tórax. 
Respiração soprada e leve broncofonia no vértice 

do pulmão esquerdo. 
Dores de cabeça, de garganta e ósseas mais inten

sas pela tarde. 
Anemia da pele e mucosas. 
Astenia profunda. 
Emaciação muito acentuada. 
Reacção de Wassermann no sangue fracamente po

sitiva. 

História da doença 

Há aproximadamente 17 anos que teve um cancro 
duro, que desapareceu em poucos dias pelo tratamento 
anti-sifilítico (xarope de Gibert). 

Há três anos apareceu-lhe um pequeno abcesso na 
parte inferior da glande que veio à supuração. 

Fez diferentes tratamentos e entre eles o anti-sifilí
tico sem obter resultado algum. 

Mais tarde tomou a forma de couve flor, invadindo 
os tecidos com grande intensidade, de bordos duros e in
dolor expontaneamente e à pressão. 
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0 pus saía da perda de substância em grande quan
tidade exalando um cheiro fétido que se pressentia a dis
tância. 

Não tirando resultado algum dó tratamento feito, 
resolveu dar entrada no Hospital. 

Antecedentes pessoais 

Varíola em criança. 

Antecedentes familiares 

Pais falecidos ignorando o doente a causa da morte 
deles. 

diagnóstico 

Esta ulceração pela sua sede, aspecto, invasão gan
glionar, Wassermann positiva, cefalalgias mais intensas 
pela tarde, podia muito bem ser tomada por um cancro 
sifilítico. 

Mas uma observação mais cuidadosa permitiu-nos 
estabelecer certos confrontos e pôr de parte a primeira 
hipótese substituindo-a por outra mais plausível e em 
harmonia mais perfeita com os factos clínicos constatados. 

A plêiade ganglionar apresentada pelo doente não 
tem os caracteres que é costume atribuir a plêiade sifi-
lítica. 

A palidez e anemia da pele e mucosas, o emagreci
mento e a astenia tão pronunciadas, não costumam ma-
nifestar-se tão precocemente na sífilis e nunca com os ca
racteres constatáveis no nosso doente, 
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Uma avatiose mesmo muito grave, coexiste geral
mente com um bom estado geral. 

A ineficácia do tratamento específico sobre a evo
lução da úlcera, também não é própria das lesões luéticas. 

Nas lesões sifilíticas desta natureza o 914 costuma 
exercer uma influência decisiva e manifesta. 

O nosso doente fez uma série de quatro injecções 
de 914 e em nada se modificou o aspecto da lesão; nem 
na profundidade, nem na supuração nem na extensão que 
continuou a fazer-se, parece que, com mais intensidade 
ainda. 

Juntando ainda a fetidez da secreção purulenta temos 
uma série de elementos que nos fazem pôr de parte a 
primeira hipótese apresentada e substitui-la pela de tumor 
maligno. 

Veio ainda confirmar o nosso diagnóstico a biópsia 
feita no laboratório de Anatomia Patológica da Faculdade. 

Foi feito 

Tratamento 

Uma série de quatro injecções de 914. Em 7 de 
Março cura radical do cancro do pénis. 

Na evolução da operação apenas há a notar uma 
placa de esfacelo da pele do triângulo de Scarpa. 

Seis sessões de thermo-radio-terapia. Em 13 de Junho 
do mesmo ano saiu do Hospital completamente curado. 

Observação do doente J. V. C, de 49 anos de idade, 
casado, marítimo, natural da Povoa de Varzim, internado 
em 20-X-920. 
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Estado actual 

Este doente apresentava a seguinte sintomatologia. 
Na face inferior do pénis uma larga ulceração de 

forma irregular, estendendo-se na sua parte mais anterior 
até um centímetro de distância do meato urinário e indo 
na parte posterior até igual distância da raiz do pénis. 

Caracterizava-se esta perda de substância por várias 
particularidades que passamos a citar. 

Os bordos eram talhados a pique muito salientes e 
duros. 

O fundo não era liso e a sua irregularidade tradu-
zia-se por saliências e depressões, algumas bastante acen
tuadas. 

Na parte inferior e esquerda encontrava-se uma zona 
mais escavada e dela partia um sulco pouco profundo 
que em linha levemente sinuosa e ligeiramente descen
dente ultrapassava o eixo mediano do pénis. 

As anfratuosidades do fundo da ulceração eram mas
caradas por pús segregado em grande abundância, de 
côr esverdeada e com uma fetidez característica. 

Na parte inferior e esquerda, a infiltração era mais 
acentuada que no resto do contorno e para fora o pénis 
estava muito tumefacto e com uma côr violácea muito 
acentuada. 

O sulco balano-prepucial tinha desaparecido por 
completo. 

A ulceração apresentava uma grande dureza e ausên
cia de dor tanto à pressão como expontaneamente. 

O pénis apresentava-se tumefacto em toda a sua 
extensão e com uma côr violácea. 

Circulação venosa muito aumentada na parte supe-
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rior do pénis, superior das coxas e inferior do abdómen. 
Gànglios inguinais hipertrofiados desigualmente, muito 
duros e aderentes à pele. 

No aparelho cardíaco apenas notamos a existência 
dum pulso pequeno, hipotenso, assim como o desdobra
mento do i.° ruído mitral. 

Ligeira rudeza respiratória no vértice do pulmão 
direito. 

Emagrecimento pouco pronunciado. 
Sem astenia. 
Reacção de Wassermann no sangue negativa. 

História da doença 

Há oito meses, o doente viu que tinha o pénis infla
mado e notou a existência duma pequena saliência do 
tamanho duma cabeça de alfinete na parte superior e 
esquerda do prepúcio. 

Consultando um médico brazileiro, pois nesta altura 
estava no Brazil, foi-lhe aconselhada a circuncisão. 

Passados alguns dias depois da operação apareceu-lhe 
na parte inferior do pénis e correspondendo aproximada
mente à cicatriz um pequeno orifício por onde saía pús. 

Cauterizou diferentes vezes este trajecto, primeiro 
com nitrato de prata e mais tarde com uma mistura de 
«zinco e iodo» (sic). 

O orifício não tardou a invadir os tecidos, tornando 
dia a dia mais a forma em couve flor, com saliências 
friáveis e saniosas. 

Voltou à Pátria e foi aconselhado por um médico a 
dar entrada no Hospital afim de ser operado. 

3 
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História pessoal 

Fimosis congénita. 
Teve há 24 anos uma blenorragia, mais tarde dois 

cancros moles e uma adenite. 

História familiar 

Pais faiecidos de avançada idade. ' 

biagnóstico 

Neste caso a hipótese da sífilis tem de ser logo posta 
de parte, pois apezar do nosso doente não ter feito trata
mento algum anti-sifilítico não apresentava nenhum dos 
sinais e sintomas tão frequentes nesta infecção. 

Vem ainda em nosso favor a reacção de Wassermann 
no sangue negativa. 

Resta-nos fazer o diagnóstico entre epitelioma e ve
getações ulceradas. 

Nestas os gànglios não são atingidos, a lolubação é 
mais fina e regular e assentam sobre uma base de con
sistência normal. 

Parece pois, que uma perda de substância de bordos 
talhados a pique muito duras e salientes, com uma ten
dência muito grande para a ulceração e invasão dos teci
dos, sangrando com grande facilidade, segregando um 
pús muito fétido, invadindo os gànglios precocemente e 
com os caracteres que atrás descrevemos, se enquadra 
melhor no síndroma de epitelioma do pénis. 
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Tratamento 

Em S de Novembro cura radical do cancro do pénis. 
Depois da operação e durante a sua evolução, teem 

apenas a mencionar uma placa de esfacelo, da pele do 
triângulo de Scarpa. 

Seis sessões de termo-radio-terapia. Em 26 abando
nou o Hospital completamente curado. 

Etiologia 

Várias teem sido as teorias que tentam explicar o 
aparecimento dos tumores. 

Algumas estão por completo postas de parte. 
Porém, ainda hoje são aceites a de Bard, a de Co-

nheim e a teoria parasitária. 
Bard atribue a origem dos tumores a uma monstruo

sidade de desenvolvimento que se réalisa desde que se 
quebra o equilíbrio normal dos diferentes tecidos. 

É a ideia da especificidade celular, nesta teoria te
mos de admitir tantos grupos de tumores, quantos os te
cidos a que a célula embrionária diferenciada pode dar 
origem. 

Esta teoria está muito abandonada. 
Conheim supõe que todo o neoplasma é oriundo de 

células embrionárias que, durante o desenvolvimento do 
embrião, ficam no estado latente em certas partes do or
ganismo e que em certa altura da idade do indivíduo, 
por causas diversas, começam a proliferar duma maneira 
desordenada e progressiva. 



36 

A teoria parasitária considera os tumores como uma 
doença infeciosa. 

Parece ser esta a teoria que tem direito a prevalecer. 

Patogenia 

O cancro do pénis é depois das papilomas o tumor 
mais frequente deste órgão. 

Observam-se sobre tudo depois dos quarenta aos 
setenta anos. 

Raras vezes em idades menos avançadas. 
As causas da irritação parecem ter uma acção mani

festa sobre o desenvolvimento das neoplasmas, como no 
caso 2.°. 

Teem sido invocados os traumatismos, como na 
observação célebre de Dupuytren, dum doente cujo pre
púcio tinha sido perfurado por uma mulher ciumenta 
para nele colocar uma cadeia de ouro. 

Não deve passar em silencio a importância da fimosis. 
A coexistência das duas lesões é admitida por todos 

os autores e em grande proporção. 
A fimosis parece actuar por irritação devido à estag

nação da urina, a secreção sebácia e a dificuldade de 
cuidados de limpeza. 

A sífilis para alguns autores, não tem a importância 
que outros lhe atribuem. 

No entanto Bainey Cripps e Sibley citam casos de 
epiteliomas desenvolvidos passado pouco tempo depois 
do desaparecimento do cancro sifilítico e no mesmo logar; 
menos frequente é a transformação maligna das vege
tações. 
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Anatomia patológica 

Na grande maioria dos casos o cancro aparece na 
extremidade do pénis, quer sobre o prepúcio, quer sobre 
a glande. 

Debaixo do ponto de vista macroscópico, o cancro 
do pénis, apresenta-se sobre duas formas: a mais fre
quente é o cancro végétante, formado por excrecências, 
saniosas e friáveis em couve flor, podendo algumas vezes 
chegar a duplicar ou triplicar o volume da glande. 

Noutros casos ao contrário, o cancro forma uma ul
ceração de bordos duros que a pouco e pouco vai cor
roendo e destruindo os tecidos em profundidade. 

Um ponto interessante da evolução do cancro do 
pénis é a sua propagação aos tecidos visinhos. 

E sobre tudo útil debaixo do ponto de vista do tra
tamento operatório saber como se faz a propagação no 
tecido eréctil, corpos cavernosos e esponjosos e a inva
são ganglionar. 

Nos cancros de origem cutânea a aponévrose de en-
vólucro dos corpos cavernosos protege-os durante muito 
tempo da invasão cancerosa. 

Pelo contrário os da glande invadem o tecido eréctil 
mais facilmente. 

Os gânglios linfáticos são invadidos imediatamente 
depois do aparecimento do cancro, passando muitas ve
zes esta propagação clinicamente desapercebida. 

A uretra fica indemne mesmo nos cancros avançados 
que teem desorganisado o pénis por completo. 

Histologicamente o cancro do pénis é quási sempre 
um epitelioma pavimentoso lobulado. 
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Citam-se alguns casos de sarcomas mas em pequeno 
número. 

Os nossos casos também não fizeram excepção à re
gia quási geral, pois o exame histológico tias peças de
monstrou que se tratava de epitelioma pavimentoso. 

Os gânglios inguinais estavam invadidos nos dois ca
sos, apresentando os gânglios do primeiro doente uma 
associação de lesões neopiásicas e sifilíticas. 

Sintomatologia 

O cancro do pénis tem geralmente um princípio in
sidioso. 

Outras vezes é a transformação maligna duma lesão 
antiga, papiloma ou sífilis. 

Na grande maioria dos casos a lesão passa durante 
muito tempo desapercebida, quer devido à falta de dor 
quer devido à fimoris que esconde a lesão e o primeiro 
sintoma é a supuração abundante da balanite. 

Este sintoma aparece-nos com muita nitidez na 
nossa segunda observação, pois foi a balanite que veio 
denunciar a existência do cancro. 

Os sintomas funcionais são em suma pouco acen
tuados. 

O mais importante é a supuração saniosa e extre
mamente fétida. 

Nos nossos dois doentes este sintoma apareceu logo 
após o início e com tal intensidade principalmente a 
supuração que os doentes o seguiam muitas vezes è com 
certo desgosto. 

A micção pode ser difícil e dolorosa mas é excepcio
nal haver retenção. 
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As funções genitais são muitas vezes difíceis outras 
vezes abolidas por completo. 

Referiam os doentes que a cópula à medida que a le
são ia avançando se lhe tornava cada vez mais difícil, até 
ter sido abolida por completo, devido às erecções doloro
sas e à hemorragia que se produzia ao menor contacto. 

No entanto a deformação do pénis aumenta qual
quer que seja o seu início. 

Pode aumentar de volume cobrindo-se de gomos 
fungosos contribuindo uma espécie de cogumelo repug
nante, ou então o pénis ulcerado e cheio de crateras e 
destruído por completo. 

Nos nossos dois casos apareceu uma espécie de 
forma mista, pois além do aumento de volume do pénis, 
existiam anfratuosidades e tragetos fistulosos alguns dos 
quais atingiam a uretra. 

A adenopatia inguinal pode ulcerar-se. A caquexia 
instala-se. 

Também não faltaram à invasão ganglionar, invasão 
que era mais acentuada no primeiro doente, apezar da 
lesão ter um período de evolução muito menor, e a caquexia 
geral que no segundo era acentuadíssima assim como a 
cor amarelo palha, que alguns autores consideram como 
patognomonico dos estados cancerosos. 

biagnóstico % 

No início e sobretudo quando o prepúcio cobre a 
lesão, pode pensar-se que se trata duma balanite simples. 

Assim sucedeu com o nosso segundo doente pois ao 
médico que o examinou passou desapercebida a existência 
do cancro. 
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É preciso não exitar em coitar o prepúcio para pôr 
a descoberto a lesão e verificar os seus caracteres. 
. Mais tarde no período de ulceração, pode-se con

fundir o cancro do pénis com as gomas sifilíticas ulce
radas, com os papilômas ou com a tuberculose. 

O diagnóstico com as lesões sifilíticas não é sempre 
fácil; a dureza que acompanha o cancro pode impôr-se. 

No entanto a marcha é diferente e existe mais raras 
vezes adenopatia. 

Tomaremos ainda por base, os antecedentes, a reacção 
de Wassermann e a prova terapêutica. 

No nosso primeiro caso o diagnóstico foi extrema
mente difícil, pois o doente apresentava sintomas comuns 
às duas afecções e só a prova terapêutica é que nos 
poz na pista do diagnóstico. 

As vegetações desenvolvidas sobre o prepúcio que 
elas ulceram teem feio aspecto. 

Mas entre elas a mucosa da glande conserva a con
sistência e aspecto normal e a lobulação é mais fina e 
regular. 

A tuberculose primitiva é extremamente rara. 
No caso de lesões secundárias a observação do doente 

fornece-nos dados suficientes para fazer o diagnóstico di
ferencial. 

E de toda a vantagem para o doente fazer um dia
gnóstico precoce e nos casos duvidosos devemos sem 
exitar recorrer à biopsia. 

Prognóstico 

Se há afecções cujo prognóstico seja fácil de estabe-
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lecer, os epiteliomas ocupam, positivamente entre elas o 
primeiro logar. 

Ele é, não somente grave mas fatal, supondo que 
por uma intervenção precoce se não põe termo à evolu
ção do mal a generalização torna-se inevitável e eles 
conduzem geralmente à morte. 

No entanto o prognóstico ainda varia segundo a 
idade do doente, a sede do epitelioma, a sua evolução 
anterior e caracteres clínicos e a resistência do doente. 

A maior parte dos epiteliomas desenvolvem-se de
pois dos quarenta anos, mas há os que aparecem também 
numa idade muito menos avançada. 

Contrariamente ao que à primeira vista, poderia pa
recer mais racional a rapidez da evolução é tanto maior 
quanto mais novo é o indivíduo portador. 

Os cancros que se desenvolvem nesta idade são do
tados duma propriedade de extensão e generalização ver
dadeiramente assombrosas. 

Nos adultos pelo contrário, observam-se algumas 
vezes formas duma evolução lenta e torpida que duram 
anos e anos tornando-se pois, compatíveis com uma vida 
mais ou menos longa. 

A sede não deixa também de ter importância de
baixo do ponto de vista do prognóstico; a evolução dessa 
epitelioma é diferente consoante êle se desenvolve ao ní
vel da pele ou numa mucosa. 

Os epiteliomas da pele teem quasi sempre uma evo
lução lenta e raras vezes atingem os gângiios antes do 
quarto ou quinto ano. 

Os das mucosas, pelo contrário, caracterizam-se por 
uma marcha mais rápida e por uma extrema prontidão 
a invadir os gângiios visinhos. 
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Todas as causas que diminuem por qualquer motivo 
a vitalidade dos tecidos e a resistência orgânica são ainda 
condições favoráveis a uma franca evolução do tumor e 
devem associar os seus efeitos à decadência e depaupe-
ramento produzido na nossa economia pela intoxicação 
cancerosa. 

Finalmente a marcha anterior do epitelioma e os 
seus caracteres clínicos e anatomo-patológicos merecem 
também ser tidos em linha de conta, pela influência bené
fica ou nefasta que possam vir a ter na evolução ulterior. 

Os tumores com grande tendência à ulceração, en-
cefaloides, difusos e de consistência mole são sempre 
muito mais graves do que os que apresentam um pequeno 
volume e com tendência atrófica. 

Se um tumor fica, por assim dizer localizado sem 
repercussão ganglionar isto será um bom sinal de menor 
malignidade. 

Pelo contrário se êle se propaga depressa aos gàn-
glios visinhos pelos linfáticos eferentes, cedo então a sua 
malignidade se estabelece. 

Tratamento 

Para evitar a generalização do mal, pelo transporte 
a distância das células cancerosas, que produzirão focos 
secundários com a mesma estruetura e serão em todo o 
mais semelhantes ao cancro primitivo, é que se deve pro
ceder à ablação imediata por meio duma operação cirút> 
gica. 

Nos nossos casos fizemos a cura radical do cancro 
do pénis que consiste na ablação dos órgãos genitais, 
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externos e gânglios inguinais, seguida da aplicação de 
termoradio-terapia ou fulguração. 

O Ex.mo Professor de Clínica Cirúrgica e um hábil 
operador Dr. Teixeira Bastos, introduziu-lhe algumas 
modificações de grande, mérito para o resultado post ope
ratório. 

Anestesia geral. — Foi feita pelo éter, levando em 
conta o depauperamento, idade dos doentes e o não ha
ver indicação em contrário. 

Preparação da região. 
Tomamos todas as precauções para uma perfeita es

terilização do campo operatório. 
Assim depois de barbear a região e de fazer uma 

lavagem com água e sabão, foram colocados durante três 
dias pensos com Harrington. 

No dia da operação fizemos uma aplicação de tin
tura de iodo, colocando em seguida um penso esterilizado 
que se fixou à raiz do pénis. 

Este tinha como fim o não deixar pôr em contacto 
a ulceração com o campo que se ia descobrindo. 

Incisão dos ligamentos. 
a) Incisão inguino púbica. 
Faz-se uma incisão um pouco côncava para baixo, 

que principiando no meio da arcada crural, curva a face 
antero superior da região púbica a alguma distância da 
raiz do pénis e termina no mesmo ponto no lado oposto. 

b) Incisão periescrotal. 
Esta parte da primeira, logo para fora dos orifícios 

externos dos canais inguinais dirige-se verticalmente para 
traz e para baixo cruzando o cordão obliquamente e ter
mina dois a três centímetros acima da prega perineo es-
crotal. 
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No lado oposto procede-se da mesma maneira. 
Unem-se finalmente as extremidades destas duas in

cisões por uma outra em U. 
Secção dos cordões espermáticos e laqueação dos 

seus vasos; esvasiamento das massas ganglionares ingui
nais. 

a) Secção dos cordões espermáticos e laqueação dos 
seus vasos. 

O cordão é isolado da bainha celulosa que o cerca, 
separado em dois feixes cada um dos quais é pinçado e 
laqueado, o mais próximo possível do orifício externo do 
canal inguinal. 

Estes depois de retirar as pinças e devido à retracção 
ficam escondidos no canal. 

Fizemos logo a seguir a sutura dos orifícios externos 
dos canais inguinais, para obstar durante a operação à 
sua infecção e para pôr um dique à formação de hérnias 
mais tarde. 

b) Esvasiamento das massas ganglionares inguinais. 
Dissecar e retirar juntamente com o tecido celular 

que os envolve todos os gânglios inguinais, procedendo 
de cima para baixo, segundo o plano de clivagem que 
separa o novelo ganglionar da aponévrose crural. 

Esta fase da operação é por vezes difícil. 
No nosso primeiro operado a aderência dos gânglios 

à aponévrose era tal que foi preciso retira-la deixando 
os vasos completamente a descoberto. 

Isolamento e amputação dos corpos cavernosos e do 
corpo esponjoso. 

Seguindo a face anterior e côncava do pénis contra 
as diferentes expansões celulo conjuntivas que formam o 
ligamento suspensor do pénis e do escroto. 
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No espaço púbio peniano e profundamente colocada 
aparece-nos uma lâmina fibrosa que evitamos transver
salmente. 

Logo para baixo encontra-se o feixe vasculo nervoso 
dorsal do pénis. 

Separam-se os diferentes elementos vasculares, pin-
çam-se e laqueam-se. 

Nos corpos cavernosos e o mais próximo possível da 
arcada púbica, colocamos dois clamps para diminuir a 
perda de sangue e fechar mais uma porta de entrada aos 
micróbios e células cancerosas, fazendo depois a amputa
ção abaixo dos clamps. 

Para baixo dos corpos cavernosos aparece uma ca
mada de tecido celular, graças ao qual o corpo esponjoso 
é facilmente isolado da goteira dos corpos cavernosos, 
sobre um comprimento de três a quatro centímetros rese-
cionando adiante e sobre os lados os músculos bulbo 
cavernosos. 

A massa a retirar resta apenas ligada pelo corpo es
ponjoso contendo a uretra. 

Esta é cortada dois a três centímetros adiante da 
secção dos corpos cavernosos. 

Laqueação dos diferentes vasos e sutura do corte dos 
corpos cavernosos. 

Reconstituição do orifício uretral. 
O retalho escrotal é perfurado no ponto que corres

ponde exactamente à extremidade do corpo esponjoso. 
Faz-se uma fenda de oito a dez milímetros atravez 

do qual passa a extremidade do corpo esponjoso assim 
como a mucosa uretral e sutura-se com quatro pontos a 
lâmina fibrosa do corpo esponjoso e mucoso aos bordos 
da incisão cutânea. 
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Sutura da pele, 
a) Sutura do retalho escrotal. O retalho escrotal é 

levantado adiante do púbis e fixado por alguns pontos à 
pele que forma o ângulo da incisão superior. 

Sutura da incisão superior. 
Esta é feita por três a quatro pontos que apresentam 

as partes profundas das feridas inguinais. 
Atravessam a pele e tecido celular do retalho infe

rior, aponévrose crural, arcada, aponévrose do grande 
oblíquo, tecido celular e pele do retalho superior, sendo 
apertados em cima dum rolo de gase, depois do afronta
mento dos lábios da incisão por pontos superficiais. 

Drenagem. 
Foi feita com um feixe de crinas colocadas transver

salmente no fundo da ferida. 
b) Sutura da incisão lateral. 
Termina-se suturando os lábios da incisão lateral. 
A agulha atravessa dum lado o retalho escrotal do 

outro a pele crural. 
Penso. 
Coloca-se uma sonda na uretra e faz-se um penso 

compressivo que se retira ao sétimo ou oitavo dia. 
A operação executada segundo esta técnica, permite 

ao doente quási uma micção fisiológica, para a qual muito 
contribui um pequeno tronco de cone que o doente adapta 
no momento das micções, aos tecidos que cercam a uretra. 

Nos dois doentes operados vemos que se forma uma 
placa de esfacelo no triângulo de Scarpa, sem no entanto 
haver infecção anterior que a explique. 

Como muito bem sabemos e isto é do domínio da 
Fisiologia, a pele alimenta-se exclusivamente por vasos 
que emanam do tecido celular. 
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Nestes casos, para fazer uma limpeza o mais com
pleta possível dos gânglios, pois eles podem ser a causa 
de recidivas, a camada de tecido celular que fica ade
rente ao retalho cutâneo é muito diminuta e por tanto a 
alimentação insuficiente e daí o esfacelo. 

Com o fim de prevenir este inconveniente a operação 
tem de ser modificada na sua técnica. 

O Ex.mo Professor Dr. Teixeira Bastos num caso 
que operou, retira juntamente com os gânglios e órgãos 
genitais externos, os retalhos cutâneos que cobrem os 
triângulos de Scarpa, talhando depois na pele do abdó
men dois retalhos que por deslisamento vão prender a 
pele da raiz da coxa, cobrindo assim essa região com 
uma pele que tem todas as condições de vitalidade. 

Pode impriinlr-se, 

SJICaximtano de £emos. 

Visto, 

Scixeiza éBad'toi>, 
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