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UuRA LEX SED LEX — Escrever uma lese, 
em seguida á conclusão do curso de Medicina e 
defendê-la, é sem duvida uma árdua tarefa, que 
nos impõe a lei, para que possamos sair do campo 
mesquinho e vil do curandeiro e legalmente 
entremos no âmbito Medico ! 

Infelismente, essa velha e repugnante lei, que 
tam odiada tem sido pela mocidade das faculdades 
de Medicina e contra a qual inúmeras gerações 
tem protestado, continua ainda a pender, com o 
seu cutelo afiado, sobre o pescoço dos jovens 
médicos, impondo-Ihes o enorme sacrifício, tanto 
moral como fisico e económico, da sua elaboração 
e apresentação. 
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É sinceramente de lamentar que as autoridades 
que superintendem sobre a sua revogação, não 
tenham pensado a sério, sequer um instante, que a 
sua conservação absolutamente nada de útil trás 
para o novo médico, como também para o estudo 
da medicina, pois que a dissertação inaugural, na 
maior parte das vezes, não é mais do que um 
apanhado tirado á pressa de diversos livros e 
quantas vezes representa uma tradução mal feita, 
devido ao pouco tempo de que o estudante dispõe 
para a sua compilação. 

Eu entendo que a defesa de tese só seria útil 
em um único caso, isto é, quando o médico 
pretende concorrer ao lugar de assistente ; em que 
ele tem, portanto, obrigação de apresentar um 
trabalho de valor, que o nobilite, que exalte as 
suas faculdades intelectuais, que mais tarde deverão 
servir para guiar os passos daqueles, que se 
destinam á carreira médica. 

Repito mais uma vês, que a sua utilidade só 
pode ser reconhecida no caso mencionado, não só 
pelos argumentos apresentados, como também por 
o concorrente ter já uma longa prática; em que 
ele tem observado detalhadamente os casos que 
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lhe vão servir para a sua dissertação; em que ele 
tem estudado suficientemente e comparado o seu 
trabalho com outros que com ele se relacionam. 

Exigir, por conseguinte, um trabalho original 
a um estudante, que juntamente com o seu estudo 
aturado para satisfazer as exigências dos seus 
professores no exame, mal tem tempo para 1er os 
seus volumosos livros; e não lhe dar um praso 
de oito ou dez anos, durante os quais, ele possa 
legalmente exercer a profissão médica, observar e 
estudar de forma que possa alguma coisa produzir 
de útil, não só para os seus contemporâneos, como 
também para os vindouros: é a mesma coisa que 
pedir-lhes, que se dirijam á clínica dum médico 
distinto, que colham algumas observações sobre o 
assunto que pretendem tratar e em seguida, que 
copiem de diversos livros, palavriado, que dê para 
as respectivas páginas da ordem. 

Eu desejava saber, quais os argumentos em 
que se fundam esses poucos apologistas da defesa 
da tese, que só serve para envergonhar o estudante, 
que se viu obrigado a elaborar o seu ridículo 
trabalho, com o único fito, de poder imediatamente, 
ao abrigo da lei, exercer a profissão médica e 
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auferir assim o juro do capital dispendido em 
catorze anos de estudo violento e depauperante. 

* 
* • 

No momento actual: em que um terrível 
flagelo assola todo o mundo; em que a Europa 
está sendo pasto das chamas devoradoras saídas 
dessas bocas infernais, que vomitam milhões de 
toneladas de metralha com o fim de destruir tudo 
quanto se ergue em sua frente e que levou centenas 
de anos a construir a múltiplas gerações ; em que 
caem, ceifadas, milhares e milhares de creaturas, 
que se batem pelo amor ardente da sua pátria e 
pela estrela rendentora da liberdade; em que a 
fome e as epidemias batem á porta de famílias 
inteiras, transformando o seu lar, outrora belo, 
num antro de sofrimento e de dôr; em que só 
podem viver os 'novos ricos, isto é, as piores e 
mais repelentes feras que teem explorado e roubado 
a humanidade, numa ância insaciável de vêr os seus 
cofres abarrotados de dinheiro, comprazendo-se 
assim, com a fome do humilde povo trabalhador, 



P R Ó L O G O 25 

que, de sol a sol, moureja, para angariar uns 
míseros patacos, que lhe garantam o pão negro e 
intragável, com que teem de enganar o seu estô
mago e o de seus filhos : — é neste momento, digo, 
em tais condições, que é exigido ainda ao estudante 
(muitas vezes pobre), que está para terminar o seu 
curso e que dentro em poucos dias após a sua 
formatura, tem de ir pagar o seu tributo, junto das 
fileiras dos exércitos que se devoram, a apresen
tação dum trabalho que lhe custa dezenas de mil 
reis ! 

Os meus adversários atirar-me-hão de certo á 
cara ; — porque é que não deixas para depois da 
guerra a elaboração e apresentação da tua disser
tação inaugural ! ? 

Simplesmente pelas seguintes razões: primeira 
eu vou para a guerra e com toda a certeza para o 
front e lá me conservarei até ella terminar, ou até 
ficar inutilizado, porque a base não é para os 
plebeus, portanto, na primeira linha, nenhum estudo 
poderei fazer, porque o tempo é pouco para olhir 
pelos feridos que chegam e para distrair o pensa
mento do barulho infernal desenrolado em volta 
de nós ; segunda, nós vimos do front, extenuados, 
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sem amor aos livros e com uma déchéance grande 
de todo o nosso organismo, que nos pede repouso, 

proíbindo-nos portanto de qualquer trabalho; terceira, 
porque entendo, que seria bastante doloroso e 
dispendioso para mim, depois de regressar das 
linhas de batalha, o ter de vir para junto da Facul
dade onde me formei elaborar a minha dissertação ; 
quarta, pelas regalias que obtemos em estar habi
litados com um diploma, que nos dá o direito de 
podermos concorrer a um partido médico, que 
de um instante para o outro surja ; quinta, para 
sairmos do campo deprimente do infame curandeiro 
e legalmente entrarmos no âmbito médico, para 
que assim possamos tomar a responsabilidade dos 
nossos actos perante os nossos colegas. 

Emfim, dura lex sed lex II 

* 
* * 

Pensámos dias e dias sobre o assunto que 
deveríamos escolher para a nossa dissertação e tal 
era a confusão que se nos apresentava e os emba
raços que nos surgiam, não só pela falta de mate-
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rial para podermos executar qualquer traba!hor 

como também pela ausência da sua originalidade, 
que nos vimos forçados a dirigirmo-nos ao grande 
e sábio urologista Ex.m° Snr. Dr. Oscar Moreno, 
que gentilmente nos indicou: o tratamento dos 
tumores vesicals pelas correntes de alta frequência. 

Aceitámos o seu inteligente conselho, pois 
que ele era ditado por um douto urologista, que se 
impõe pelos seus conhecimentos largos e profun
dos, que fazem de si, uma estrela de primeira 
grandeza no País e que lá fora, lhe conquistaram 
um lugar de destaque entre os seus colegas e 
também entre os seus professores, que o estimavam, 
e admiravam. 

Se por um lado, a bôa sorte me encaminhou 
para tão ilustre homem de sciência, que tão 
sabiamente me poderia dirigir os passos, na busca 
de casos e na execução do seu tratamento ; por 
outro, um triste agravamento dos seus padeci
mentos, rouba-me o meu querido professor e bom 
guia e leva-o para Lisboa, onde ele vai em busca 
da cura da sua terrível e longa enfermidade, 
obrigando-o a sujeitar-se á operação salvadora, 
que dentro em pouco o apresentará com a saúde 
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restabelecida, para poder continuar a prestar á sua 
grande clientela os seus carinhos e a sua insubsti
tuível sciência. Lutámos com muita dificuldade 
durante a sua ausência, lastimámos muito a nossa 
sorte e por mais de uma vêz pensámos em 
abandonar o nosso modesto trabalho, pois que nos 
faltava, quem nos podia fornecer livros para nos 
orientar e quem nos podia dar todas as explicações ; 
mas eis que num dia feliz, regressa o nosso 
professor, que generosamente nos guia na conclusão 
da nossa tese, pelo que lhe deixamos os nossos 
agradecimentos, os mais profundos, os mais sinceros, 
os mais inapagavelmente reconhecidos. 

* 
• * 

Sentir-me-ia, de certo, mal, perante minha 
consciência, se neste meu pequeno e mal alinhavado 
prólogo, deixasse de me referir aos meus queridos 
Pais, que durante os meus catorze anos de 
estudante me dispensaram o carinho e amor, que 
só eles sabem ministrar e que nas horas mais 
angustiosas da minha existência me entusiasmavam, 
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a eu prosseguir os meus estudos, de forma que 
podesse concluir o meu curso sem espécie de 
qualquer favoritismo, mas sim, á custa de um 
trabalho honesto e honrado, que me desse o 
direito de eu poder passar perante a sociedade de 
cabeça bem erguida. 

Infelismente, nem sempre os bons conselhos 
dos Pais são ouvidos e seguidos pelos filhos; e eu 
confesso, que também fui daqueles que algumas 
vezes se desviaram do trilho, que eles tão carinho
samente sabem indicar e de que eu tão rudemente 
me afastava, porque o destino me impelia para a 
varinha mágica, que nos impõe como tributo da 
mocidade irreflectida, a tolice e os maus actos, que 
muitas vezes arruínam a nossa saúde. 

Éu compreendo bêm, o quanto de alegria 
estão hoje possuídos esses meus dois pobres velhos, 
que, embora depauperados pelas suas idades, se 
sentem presentemente rejuvenescer, por verem o 
seu filho atingir o terminus da sua carreira de 
estudante, que tem sido para si toda a sua aspiração 
e para a qual eles teem concorrido com o melhor 
óbulo da sua bôa administração, das suas canceiras 
e das suas economias. -
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É deveras soberbo e admirável para um estu
dante, que conclui a sua formatura, vêr nesse dia 
festivo e alegre da sua alma, os seus troncos 
•geradores vivos e sãos, podendo-lhes assim, beijar 
as faces em sinal de reconhecimento pela posição 
que acaba de conquistar e para a qual elles concor
reram tanto monetariamente como espiritualmente. 

Aos meus bons Pais : sumamente grato lhes 
fico, pelos seus bons conselhos, os seus inúmeros 
sacrifícios, que mais de uma vês fizeram, para que 
eu pudesse chegar a concluir a minha formatura 
em medicina, que foi sem dúvida muito dispen
diosa, não só pela subida enorme do preço das 
propinas, dos livros numerosos e caríssimos, como 
também pela elevação das mensalidades agravada 
nos últimos quatro anos, devido á terrível confla
gração europeia. 

* 
« * 

Durante a elaboração da minha tese, pensei, 
que prestaria algum serviço aos que a lerem, 
descrevendo todos os métodos de tratamento dos 
tumores vesicais, comparando-os e criticando-os, 
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conforme os meus conhecimentos e os argumentos 
apresentados pelos diversos autores dos respectivos 
processos, e segundo este critério, organisei o meu 
trabalho, que em breve será julgado pelos meus 
professores. 

Aos que lerem o meu modesto trabalho e aos 
meus Ex.mos professores, eu peço a benevolência 
que merece, o autor deste pequeno livro, em cuja 
elaboração, se sentiu deveras embaraçado, pela 
delicadêsa do assunto, que só deveria ser tratado 
por quem mais apto do que eu e dispondo de 
maior numero de conhecimentos, o pudesse impor, 
como obra de alguma utilidade. 
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Tratamento dos tumores vesicals 
pelas correntes de alta frequência 

Métodos empre- — São dois os métodos presen-
gados temente utifizados e seguidos 

para a destruição dos tumores 
vesicais pelas correntes de alta 
frequência e que eu passo a 
enunciar : primeiro, Método 
Americano ou de Beer; se
gundo, método francês ou de 
Heilz-Boyer et Cottenot. Nós 
devemos a introdução deste 
novo e magnífico método de 
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destruição dos tumores vesicais pelas correntes de 
alta frequência, ao distinto cirurgião americano 
Beer, que teve a subida honra e suprema felici

dade de apresentar ao mundo scientífico uma 
tão grande inovação, que deixará para sempre 
gravado o seu nome, pelo bom e rial serviço que 
prestou á cirurgia vesical. 

Descrição do mé- — Nêsle método, o autor Beer, 
todo de Beer procura destruir os tumores 

vesicais, aproveitando a elevada 
temperatura que se desenvolve 
no eléctrodo em contacto dire

cto com a massa tumoral, pela 
passagem da corrente de alta 
frequência, que produz uma 
eleetrocoagulação, ou melhor, 

' ■! '■ ■ uma carbonisação dos tecidos 
anormais. 

Para pormos em pratica este 
 método, temos de ter no nosso 

arsenal urológico, um cistos

cópio de cateterismo ureteral 
duplo para assim dar passagem 
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não só ao eléctrodo, que é constituído por um del
gado fio de cobre, como também a uma sonda, que 
o operador utilisará, para apresentar melhor o tumor 
á aplicação do eléctrodo. 

-'Precisámos também ter um desses pequenos 
aparelhos produtores de energia eléctrica, que 
hoje facilmente se encontram no mercado e os 
quais," pelas suas pequenas dimensões, são facil
mente transportáveis da casa do clínico para a casa 
do doente e são conhecidos pelas seguintes desi
gnações: aparelho de diatermia de Arsonval, e 
aparelho de diatermia de Lowenstein. 

Diz, Beer: que a corrente eléctrica, actua no 
seu processo, como a ponta dum termocantério, e 
que a necrose obtida, é devida ao calor desenvol
vido, em virtude do reduzido diâmetro do fio 
condutor. 

Narra também o autor: que quando o 
eléctrodo está em contacto com o tumor, estes 
dois elementos, constituem um verdadeiro condutor 
contínuo, percorrido livremente pela corrente, mas 
formado de duas partes : uma metálica, bôa condu
tora, outra orgânica, muito resistente, ou melhor, 
má condutora. 
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Compreende-se facilmente, que quanto maior 
fôr .a resistência dos tecidos orgânicos á passagem 
da corrente eléctrica, tanto maior será a elevação 
da temperatura, que, estendendo a sua ação de 
célula em célula, determina assim, uma destruição 
mais intensa e mais completa. 

Preparação do —Temos de proceder da mes-
campo operatório m a f o r m a > c o m o s e f ô s s e P a r a 

uma cistoscopia ordinária, isto 
é, fazemos previamente a lava
gem da bexiga do nosso doen
te e depois, vamos distendê-la 
e protegê-la, por meio da intro
dução e conservação de água 
destilada. 

Facilmente se compreende, 
a vantagem que obtemos pela 
introdução da água destilada e 
não de água ordinária, em que se 
podem desenvolver fenómenos 
electro - químicos, que podem 
perturbar, ou melhor, prejudicar 
o fim que temos em vista. 
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Técnica opera- — Feita a preparação geral do 
teria nosso doente, como para outra 

qualquer operação e a local, 
que acabamos de descrever ha 
pouco, vamos começar a nossa 
intervenção por regular o 
nosso aparelho de diatermia. 
Estes aparelhos de diatermia, a 
que eu me tenho referido, são 
construídos de forma, que com 
relativa facilidade possamos re
gular a corrente, de maneira 
que não se produza faísca al
guma apreciável, isto é, supe
rior a três ou quatro milí
metros, porque de contrario, 
cairíamos no método de Heitz-
-Boyer et Cottenof, que apro» 
veita a acção da faísca para 
destruir a massa tumoral. 

Mandamos em seguida pro
ceder á anestesia, que poderá 
ser obtida por anestesia geral, 
por raquianestesia, ou ainda 
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por anestesia local, pela introdução na bexiga 
dum soluto de cocaína a cinco por cento, con
servado durante cinco ou dez minutos e isto, 
antes alguns minutos de principiarmos a ope
rar. Introduzimos em seguida na bexiga o cis-
toscópio de cateterismo ureteral duplo, com a 
sonda e respectivo eléctrodo, que é de calibre 
reduzido e constituído por um fio de cobre muito 
fino, envolvido por uma delgada manga de guta 
ou de cautchú. 

Vamos depois colocar o eléctrodo em contacto 
directo com a massa tumoral e em seguida, princi
piaremos por pôr o nosso aparelho a funcionar, 
isto é, fazemos passar a corrente. 

Devemos ter sempre bem presente, que temos 
obrigação de interromper a corrente de trinta em 
trinta segundos, em média, não só para evitar a 
fusão do eléctrodo, como também para combater a 
alta temperatura que poderia exercer a sua acção 
além dos limites que temos em vista. 

É também de bôa prática, retirar de vêz em 
quando o eléctrodo e verificar qual o seu estado e 
em seguida, aplica-se sobre outra qualquer parte 
da superfície do tumor durante igual duração e 
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estas aplicações sucessivas repetem-se durante cinco 
a quinze minutos em média. 

De ordinário, as sessões seguintes, fazem-se 
de vinte em vinte dias, mas este intervalo de 
repouso varia conforme a reação da bexiga, que 
se traduz por uma inflamação e edema bastante 
intenso da superfície do tumor e da parte adjacente 
da mucosa vesical. 

Antes de principiar a nova sessão, temos 
restricta obrigação de fazermos um exame cistos-
cópico da bexiga, para assim observamos qual o 
seu estado e também, para notarmos a maneira 
como tem sido feita a eliminação das partes morti
ficadas. 

Fazem-se tantas sessões, quantas forem precisas, 
até que o tumor seja completamente destruído. 

É de toda a conveniência, na bôa prática 
deste método, recomendarmos aos nossos doentes, 
que guardem o leito durante o intervalo das 
sessões, para evitarmos a queda brusca das partes 
mortificadas e hemorragias consecutivas, que podem 
tornar-se graves e impor a intervenção sangrenta. 

No momento em que fazemos passar a 
coiTente, observamos, que em volta da porção do 
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eléctrodo em contacto com a massa tumoral se 
desenvolvem finas bolhas, que se depõem á super
fície do tumor, dando-Ihe um aspecto esbranqui
çado, que em parte também é devido á necrose 
dos tecidos. 

A dôr é ordinariamente mínima e podemos 
dizer até, que ela é nula, quando o tumor é 
bastante espesso, isto é, quando a distância entre a 
ponta do eléctrodo e a superfície da mucosa é 
bastante apreciável. 

É certo também, que se observam por vezes 
fenómenos reacionais bastante intensos da parte da 
bexiga, quando a aplicação do eléctrodo é mal 
feita, isto é, quando o operador sae fora das 
regras retro — mencionadas e muito principalmente, 
quando tornamos as aplicações muito longas. O 
intervalo das sessões, também está dependente do 
número de tumores, em parte, pois que poderíamos 
atacar nas sessões seguintes os que estivessem mais 
distantes dos da aplicação última, mas tendo 
sempre em vista os fenómenos reacionais, que só 
poderão ser dados pelo exame cistoscópico. 

Portanlo, podemos estabelecer como princípio, 
que não deveremos esquecer : que nunca se reco-
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meçará o tratamento dum tumor, senão quando 
se constatar, que a queda das partes mortificadas 
é terminada e que o edema da reacção tem 
desaparecido. 

É muitíssimo mais fácil, fazer o tratamento dos 
tumores vesicais por este método, nas mulheres, do 
que nos homens e isso, pelas seguintes razões: 
primeira, a uretra do homem é muito mais com
prida do que a da mulher; segunda, a uretra do 
homem tem um calibre muito inferior á da mulher; 
terceira, a uretra do homem tem relações mais 
importantes e mais delicadas do que a da mulher, 
portanto, maior facilidade em surjirem complicações 
desagradáveis, isto é, inflamações da próstata, etc. 

Podemos até dizer, duma maneira geral, que a 
mulher pode ser submetida a sessões mais aproxima
das e que os fenómenos reacionais por elas apre
sentados sam menos intensos do que nos homens. 

Descrição do mé- — Por meio deste método, nós 
todo Heitz-Boyer conseguimos destruir os turno-

et Cottenot r e s ' n a 0 P°'a a"a t e m P c r a n i r a 

desenvolvida pela passagem da 
corrente como no método ante-
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cedente, mas sim, pela acção mecânica da faísca, 
que rapidamente determina a desorganização da 
massa tumoral e isto consegue-se, substituindo o 
eléctrodo fino do primeiro processo por outro de 
maiores dimensões. 

Na execussão do primeiro processo, nós ser-
viamo-nos dum citoscópio ordinário de cateterismo 
ureteral duplo, ao passo que neste segundo, temos 
de nos servir dum cistoscópio especial, isto é, que 
dê passagem a um eléctrodo de muito maiores 
dimensões do que o já referido no método de Beer. 

Os cistoscópios usados neste método, são os 
de Heitz-Boyer et Cottenot e o de Loewenstein que 
pela sua construção especial dão passagem ao elé̂  
ctrodo utilizado. 

Compreende-se, que um eiéctrodo de diâmetro 
correspondente aos números onze e doze da fieira 
Charrière e terminado por uma parte achatada de 
platina de diâmetro transversal igual a quatro mi
límetros e apresentando por consequência uma su
perfície de acção muitíssimo maior do que o do 
primeiro método, que era por assim dizer filiforme, 
exerça uma acção destruidora, mais rápida, mais 
intensa e eficaz do que o primeiro. 
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Como fonte de energia eléctrica, para a apli
cação deste método, usa-se o aparelho de diatermia 
de Arsonval com as modificações de Gaiffe e o de 
Loewenstein com as modificações de Heitz-Boyer. 

Alguns urologistas condenam este método, em 
virtude de obrigar o operador a adquirir um cistos-
cópio especial; mas este instrumento é util para 
outros usos. 

Assim : por seu intermédio nós conseguimos 
a introdução de grossas sondas ureterais, que 
servem para fazer lavagens do bassinête, duma 
maneira muito mais eficaz e alem disso também, 
para fazermos melhor a drenagem dum rim infe
ctado ou fistulôso por sondas de maior calibre, que 
ofereçam assim melhores garantias na evacuação 
dos produtos anormais. 

É certo que Albarran conseguiu substituir 
sondas ureterais de um calibre inferior por outras 
de maior calibre com o auxilio de um mandrin ; 
ora, se nas mãos do primeiro urologista da Europa 
isio é relativamente fácil, nas mãos dos outros, 
torna-se a maior parte das vezes impraticável e por 
isso é util ter no nosso arsenal urológico o cistos-
cópio especial a que nos temos referido e pelo 
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uso obrigatório do qual, para a boa execussão do 
método de que estamos tratando, os adversários 
julgam poder tirar grande partido para a sua 
aniquilação. 

Pelo conjuneto de argumentos que temos 
apresentado, parece que o uso do cistoscópio 
especial não desvaloriza este método e que até a 
sua aquisição é útil aos urologistas em muitos 
casos como atraz mencionamos. 

Preparação do —Escusado será repetir, que 
campo operatório t e m o s d e proceder como no 

primeiro método, não só da 
mesma forma para a preparação 
geral do doente, como também 
para a preparação do campo 
operatório. 

Técnica opera- —Posto o nosso doente nas 
tórla condições requeridas para ser 

operado, temos de regular o 
nosso aparelho eléctrico, de 
maneira que as faíscas sejam 
correspondentes ao desenvol
vimento do tumor, isto é, em 
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tumores muito volumosos, empregamos faíscas com 
dimensões superiores ás utilisadas para pequenas 
massas tumorais. 

Não há grande necessidade, neste processo, de 
fazer a anestesia geral, ou a raquianestesia devido a 
ser muito menos doloroso e além disso, ser mais 
rápido na sua acção, que é por assim dizer instan
tânea, ao passo que no primeiro há uma grande 
elevação de temperatura e o eléctrodo está em 
contacto directo com a massa tumoral que queremos 
destruir. * 

Será mesmo de grande utilidade para o doente 
e o operador, determinar a anestesia local que, 
mais facilmente assim faz tolerar ao doente sessões 
mais longas, e que se obtêm pela introdução na 
bexiga de um soluto de cocaína a cinco por cento, 
conservado durante cinco a dez minutos e alguns 
minutos antes de principiar a operação. 

Procede-se em seguida á introdução do cistos-
cópio com o respectivo eléctrodo, colocando-se este 
na melhor posição de poder atacar o tumor, mas 
afastado dois a três milímetros da superfície da 
neoplasia. 

Introduzido o cistoscópio, vamos em seguida 
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ligar o eléctrodo com a fonie de energia, que já se 
encontra regulada previamente, de forma que nos 
dê faiscas com as dimensões requeridas para o caso 
que se apresente. 

O uso de correntes bipolares, ou unipolares 
varia conforme nos servimos dos aparelhos de 
Loewenstein Heitz-Boyer ou de Arsonval modificado 
por Oaiffe: '-,\ • 
* A maneira como nós vamos atacar o tumor, 
varia : com a forma, tamanho e implantação, segundo 
ele é sessil ou pediculado. 

Heitz-Boyer, agrupa os tumores vesicais em 
três categorias, emquanto á maneira como devem 
ser atacados, como passo a referir: 110 primeiro 
grupo, enquadra os pequenos tumores, com as 
dimensões duma cabeça de alfinete até á de um 
grão de ervilha; no segundo grupo, os que teem 
dimensões entre um pequeno feijão e uma avelã; 
no terceiro grupo, os de dimensões superiores aos 
já citados. 

Emquanto ao ataque dos tumores do primeiro 
grupo, este varia, conforme se apresentam com o 
tamanho de cabeças de alfinetes, cobrindo por 
assim dizer, quasi totalmente a mucosa vesical, ou 
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ténu as dimensões dum grão de ervilha; no 
primeiro caso, bastará fazer deslizar o eléctrodo 
rapidamente por toda a superfície doente, a dois 
ou três milímetros da mucosa vesical e com a 
corrente regulada para a produção de faíscas de 
meio centimetro de comprimento; no segundo 
caso, temos de fazer incidir a chuva de faíscas do 
nosso eléctrodo sobre a superfície do tumor 
durante mais tempo e até á sua completa pulve-
risação. 

A maneira como devemos atacar os tumores 
do segundo grupo varia, conforme eles se apre
sentam sessis ou pediculados, isto é, no primeiro 
caso, a sua destruição opera-se progressivamente 
pela sua periferia e já com a nossa fonte de energia 
eléctrica regulada de forma que nos dê faíscas com 
as dimensões de um centímetro de comprimento; 
no segundo caso, quando o pedículo se apresenta 
em boas condições para ser destruído, devemos 
sempre tentar a sua secção, que não só beneficia o 
doente por a operação ser mais rápida e portanto 
menos dolorosa, como também menos probabili
dades haverá de produzir lesões sobre a mucosa 
adjacente e reacções consecutivas. 
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Ainda nos tumores do segundo grupo, quando 
eles são pediculados, mas não apresentam o seu 
pedículo para facilmente ser destruído, nós temos 
obrigação de tentar colocá-lo em boas condições, 
por manobras mecânicas e, falhando estas, recor
remos então á secção duma parte do tumor, para 
pôr assim a descoberto o pedículo, que depois será 
atacado. 

Nos tumores do terceiro grupo de Heitz-Boyer 
três casos se podem apresentar : primeiro, tumores 
bem pediculados e este nitidamente visível, para 
estes, está, é claro, indicado a sua secção pedicular, 
que em uma curta e rápida aplicação ficam livres 
na cavidade vesical ; segundo o pedícnlo não é 
visivel, mas presume-se que a sua base de implan
tação não é grande e portanto, temos de seguir a 
bôa técnica de destruir parte da sua massa, até que 
possamos atacá-lo pela sua inserção ; terceiro, 
quando o tumor é muito volumoso e sessil, não 
devemos tentar destruí-lo pela sua periferia e 
progressivamente, porque para a sua destruição 
seriam precisas longas e amiudadas sessões e 
durante muito tempo, por isso, é de bôa regra, 
dividi-lo em pequenos retalhos, nitidamente isolados 
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até á sua base de implantação pela aplicação do 
nosso eléctrodo, que sucessivamente destrói oé 
pedículos dos retalhos formados artificialmente-

Facilmente se compreende, que a destruição 
dum tumor volumoso e sessil não pode ser feita 
em poucas sessões e por isso, a única maneira de 
conseguirmos a sua destruição em menos tempo, e 
com menos sacrifício para o doente e com menos 
probabilidades de haver fenómenos reacionais in
tensos, só poderá ser obtida pela maneira retro-
mencionada, isto é, pelo isolamento sucessivo de 
retalhos tumorais, que assim poderão ser seccionados 
pela sua base de implantação. 

Devemos também frisar, que a lavagem prévia 
da bexiga, assim como a sua distensão e protecção, 
só deverá ser feita com água destilada e não com 
qualquer liquido antiseptico, ou simples água fervida, 
porque de contrário, temos no momento da produ
ção das faíscas, fenómenos electro-químicos que 
impedem a sua acção destruidora sobre a massa 
tumoral, modificando assim o fim que temos em 
vista. 

Se observarmos a superfície do tumor, no 
momento da produção das faíscas, notamos : que a 



5 0 TRATAMENTO DOS TUMORES VESICAIS 

parte sobre que incide o eléctrodo se torna esbran
quiçada e que as partes salientes são pulverisadas 
rapidamente, manifestando-se exteriormente essa 
destruição, por uma crepitação característica, que 
um operador experimentado ouve nitidamente, 
aproximando o ouvido do pavilhão do citoscópio. 

Por intermédio do método de que estamos 
tratando, nós podemos fazer longas sessões, pois 
que o desenvolvimento da temperatura é por assim 
dizer insignificante, ou mesmo nulo, em relação á 
elevação que se notava pela aplicação do primeiro 
método ; de maneira que a acção da corrente pode 
ser prolongada durante muito tempo, podendo-se 
assim fazer sessões de uma hora sem inconvenientes 
para o doente e aplicações durante cinco, dez ou 
quinze minutos. 

Como dissemos atrás, o operador pode seguir 
com a vista a destruição do tumor, mas como a 
observação constante o fatiga deveras, pode descan-
çar o seu órgão de visão, fixando o cistoscópio e 
com o ouvido aplicado junto do seu pavilhão cons
tatar se a crepitação característica se produz. 

Desde o momento, em que o operador, com 
o auxilio do seu ouvido, não perceba as referidas 



C A P í T U L O I 51 

crepitações, deve lembrar-se que o eléctrodo se 
encontra a uma distância grande do tumor e que 
as faíscas não podem mais produzir-se e portanto 
tem obrigação de, com o auxilio da vista, colocar 
o seu aparelho em boas condições. 

Há, também, uma regra que não deverá ser 
esquecida por aqueles que sigam este método na 
destruição dos tumores vesicais e que eu passo a 
referir: em sessões longas, temos obrigação de 
mudar o liquido distensor da bexiga algumas vezes, 
pelas seguintes razões: primeira, o liquido turvasse 
passado algum tempo, não deixando, portanto, 
observar convenientemente a superfície do tumor; 
segunda, para evacuar alguns bocados da neoplasia 
que flutuam ; terceira, pelo cheiro desagradável que 
sai da bexiga e que só será em parte combatido 
pela substituição por outro liquido. 

Incidentes opera- Beer e Heifz-Boyer, citam al-
tórios Su n s casos> felísmente sem 

consequências graves, na apli
cação das correntes de alta 
frequência na destruição dos 
tumores vesicais, de explosões 
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dentro da bexiga durante o decorrer da operação e 
segundo a interpretação destes ilustres cirurgiões, 
este incidente é devido a uma mistura de oxigénio 
e hidrogénio, que produz a detonação no momento 
da passagem da corrente. 

Não vi até agora, nos livros que eu consultei, 
um único caso mortal ou mesmo de gravidade, e 
segundo as suas descrições, aquele incidente não é 
mais do que um abalo para o operador e respe
ctivo doente que m breve desaparece sem conse
quências de maior. 

Cuidados post- — É sempre conveniente reco-
• operatórios mendar aos doentes, depois 

de qualquer sessão, que guar
dem o leito até á sessão 
seguinte e isto impõe-se-lhes 
não só para evitar a queda 
brusca da parte mortificada, 
que pode determinar hemorra
gias graves, como também para 
que os fenómenos reaccionais 
desapareçam mais rapidamente 
e a reparação dos tecidos se 
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faça o mais breve possível ; mas isto não quere 
dizer que eu vá sistematicamente impor aos meus 
doentes o regresso á cama, mas sim, só aqueles que 
foram sujeitos a sessões longas e que apresentam 
fenómenos inflamatórios intensos. «,.;... 

Há casos até em que, pelo estado inflama
tório da mucosa vesical, nós temos obrigação de 
sondar os doentes e de os deixar neste estado 
durante alguns dias. 

Os cuidados a que eu acabo de me referir e 
que p operador não deve esquecer, tem uma rial im
portância como passo a referir : em sessões longas, 
quasi sempre há uma irritação maior ou menor da 
bexiga, que varia conforme os doentes e que nós 
temos obrigação de fazer desaparecer o mais rapi
damente possível, por duas razões: primeira, por 
causa das consequências que podem advir ; segunda, 
por a nova sessão poder ser feita em mais curto 
espaço de tempo e para isso não temos mais do que 
impor o descanço no leito, que é o melhor meio de 
combate que podemos usar .para a sua extinção. 

Em sessões de curta duração, por exemplo, 
de dez minutos, ou dum quarto de hora, é inútil 
recomendar aos doentes que recolham á cama, pois 



54 TRATAMENTO DOS TUMORES VESiCAlS 

que os fenómenos reacionais, na maior parte das 
vezes sam por assim dizer ausentes 

Outra regra que não devemos esquecer é de 
verificar por meio da cistoscópia, o estado da mu
cosa visical e do tumor, antes da aplicação de 
nova sessão. 

Escolha 8 critica — É de fácil compreensão e de 
dos métod08 de n í t i d a e indiscutível demons-
alta frequência t r a ç ã o ' * superioridade do mé

todo de Heitz-Boyer et Cotte-
not sobre o método de Beer, 
como eu passarei a demonstrar : 
primeiro, nunca, ou melhor, 
quási nunca se observam he
morragias no ponto de aplica
ção da faísca e mesmo quando 
um tumor sangra, se nós des
cobrirmos e pudermos alacar, 
com o eléctrodo, o ponto he
morrágico, ver-se-há enlão a 
hemorragia parar, ao passo que 
no de Beer aparecem algumas 
vezes e muitos com caracter 
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alarmante ; segundo, pelo método de HeitzBoyer et 
Cottenot, destruímos mais rapidamente os tumores 
do que com o segundo, como facilmente se com

preende, pela larga superfície de acção apresentada 
pelo eléctrodo, o que não só é útil para o ope

rador como também para o doente, que beneficia 
muito por as sessões não serem tantas, ser menos 
doloroso e mais económico ; terceiro, na fase de 
eliminação dos tecidos necrosados, nunca se obser

vam hemorragias, ao passo que no método da ele

ctro  coagulação, muitas vezes, durante a queda 
da parte mortificada nós observamolas e em muitos 
casos põem em perigo a vida do doente ; quarto 
pelo método de HeitzBoyer et Cottenot nós obte

mos uma cicatriz mole e flácida, precisamente o 
contrário do que acontece no de Beer, em que se 
obtém cicatrizes rigidas e retracteis como se observa 
em toda a cicatriz obtida pelo calor ; portanto 
vêse, qual a importância nas consequências ulte

riores, na aplicação de um ou outro método, prin

cipalmente, quando o tumor reside ao nível de 
qualquer orifício da bexiga ; quinto, pela aplicação do 
método de HeitzBoyer et Cottenot, o doente não 
corre tanto perigo de a sua èexiga ser lesada até ao 
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ponto de haver uma perfuração, porque é de todos 
os tecidos o muscular o que oferece maior resistên
cia ás faíscas e, como a bexiga é rica naquele teci
do, teremos que a sua acção não se exercerá além 
do seu limite ; sexto, o método de Beer, actua prin
cipalmente pela alta temperatura desenvolvida ao 
nível da extremidade do seu fino eléctrodo, isto é, 
pelo calor; ora, os efeitos térmicos são impossíveis 
de dosear e de limitar, donde podem resultar con
sequências desagradáveis para o operador e graves 
para o doente; sétimo, quando temos de destruir 
grandes neoplasias, nós podemos, pelo método de 
Heitz-Boyer et Cottenot, fazer longas sessões, sem 
inconvenientes para o doente, ao passo que no de 
Beer não o podemos fazer, em virtude da alta 
temperatura desenvolvida. 

Os defensores do método de Beer, apresentam 
como principal argumento, ser preciso para a 
execussão do método de Heitz-Boyer eí Cottenol 
um cistoscópio de maiores dimensões e especial, em 
virtude do maior calibre do eléctrodo, ao passo que 
para o seu método, um vulgar cistoscópio de cate-
terismo ureteral duplo serve; ora este argumento, 
que eles julgam de máxima importância, é facilmente 
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rebatido pelos seguintes factos: primeiro, este 
cistoscópio especial, serve para todos os exames da 
bexiga como todos os outros (embora a sua parte 
óptica seja de menores dimensões), portanto dis

pensaos; segundo, com este cistoscópio especial; 
nós podemos fazer a introdução de grossas sondas 
ureterais e fazer assim lavagens do bassinete 
duma maneira mais completa e eficaz ; terceiro, 
pela introdução de grossas sondas, nós podemos 
melhor fazer a drenagem dum rim infectado. 

Apontam ainda os adversários do método de 
HeitzBoyer et Cottenot a impossibilidade de 
muitas vezes se não poder introduzir o cistoscópio 
especial, que é de maior diâmetro do que o 
vulgar, em casos de apertos uretrais, o que fácil* 
mente se consegue com o usado no método de 
Beer; ora este argumento não tem tamanha impor

tância como á primeira vista parece, pelos seguintes 
motivos: se o aperto é muito cerrado, nem um, 
nem outro se pode introduzir, portanto, teremos 
de recorrer ás dilatações prévias e, nestas condi

ções, duas hipóteses podem surgir: primeira, o 
aperto é cerrado e não cede ás dilatações, teremos 
de fazer a uretrotomia interna e então, qualquer 
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deles se pode aplicar ; segunda, o aperto vae 
cedendo e enião faremos as dilatações até conse^ 
guirmos fazer passar o nosso desejado cistoscópio, 
mas se o não conseguimos, porque muitas vezes 
os apertos só podem ser dilatados até um certo 
número e daí não podemos fazer passar as velinhas 
ou as béniqués de numeração mais elevada, teremos 
então aqui o único caso, em que o método de 
Beer apresenta superioridade sobre o outro; nos 
apertos médios e largos, em que não podemos 
fazer a introdução de qualquer dos dois, temos de 
recorrer ás dilatações prévias e neste caso, podendo 
a dilatação fazer-se até á passagem do vulgar, isto 
é, do usado no método de Beer, facilmente se 
conseguirá introduzir o especial depois de mais 
algumas dilatações, pois que não é grande a dife
rença de calibre entre os dois. 

É muito mais difícil, num aperto cerrado, 
elevar a sua dilatação do número do cistoscópio 
vulgar ao especial, do que num aperto medio ou 
largo, em que as distenções se fazem mais facil
mente. 

Devo também dizer, que na maior parte dos 
casos de apertos cerrados, é por assim dizer impôs-
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sivel fazer as dilatações até á passagem de qualquer 
dos cistoscópios, por isso temos de recorrer á ure-
trotomia. 

Quando me refiro ao aperto cerrado, não 
quero significar, que ele seja filiforme, porque então, 
seria impraticável a dilatação até ao ponto de fazer
mos passar qualquer dos cistoscópios e o caminho 
que teríamos a seguir, era fazer a uretrotomia. 

Por todas as razões que acabo de expor, não 
me resta dúvida alguma de que as vantagens ofe
recidas pelo método de Heitz-Boyer et Cottenot, 
põem este método num nivel superior ao de Beer, 
portanto ; mais recomendável na sua aplicação na 
destruição dos tumores vesicais. 



CAPÍTULO II 

Tratamento dos tumores vesicais 
pela electiólise 

[ _ S T E novo método, foi pela primeira 
vês utilisado na destruição dos tumores vesi
cais pelo seu autor Oppeuheim e segundo o 
sue critério e estatísticas que apresenta, dá bons 
e seguros resultados. 

Preparação do — Depois de esvasiada a 
campo operatório b e x i S a e lavada convenien

temente, procedemos á sua 
anestesia por meio de um 
soluto de cocaína; em sagui-
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da, vamos distendê-la por intermédio de um soluto 
de oxicianeto de mercúrio a um para mil e desta 
maneira teremos assim a nossa bexiga em condi
ções de ser operada. 

Técnica opera- — Preparado o doente e o cam-
tória P° operatório como acabamos 

de dizer, vamos proceder á des
truição» do tumor vesical pela 
maneira seguinte: coloca-se 
o polo positivo, que se apre
senta com uma larga super
fície, debaixo da coxa do 
doente e o polo negativo, é 
introduzido na bexiga por meio 

• * de um cistoscópio vulgar; em 
seguida, põe-se a extremidade 
do eléctrodo em contacto com 
a massa tumoral, depois do 
que se faz passar uma corrente 
de vinte e cinco a quarenta 
miliamperes para determinar
mos o limite de tolerância do 
doente. 
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Posto assim o eléctrodo em contacto directo 
com o tumor, assim electrizado, e regulada a tole
rância do doente, nós vemos desenvolver-se á super
fície do eléctrodo, finas bolhas gasosas que cobrem 
toda a superfície da neoplasia, dando-lhe um 
aspecto prateado e que são devidas á electrolise do 
líquido vesical. 

Estas bolhas gasosas, desenvolvem - se em 
tal quantidade, que é necessário, em todas es
tas operações, fazer umas poucas de vezes a 
substituição do líquido vesical por outro, pois 
que do contrário, o operador ficaria impedido de 
seguir, com segurança, o estado do tumor e da 
mucosa adjacente. 

Também tem utilidade a substituição do liquido 
vesical. 

Além do argumento retro-mencionado, justi-
fica-o, o facto de, por este meio, favorecermos a 
eliminação de pedaços do tumor, que flutuam no 
líquido e que ainda mais c turvam. 

Este processo, determina uma verdadeira ne
crose dos tecidos e a formação de vacuolos que 
facilmente podem ser constatados pelo exame mi
croscópico. 
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< Os doentes continuam a eliminar, nos dias 
seguintes á operação, pequenos pedaços do tumor 
e isto muitas vezes durante muitos dias. 

Argumentos apre
sentados pelo au
tor na defesa do 
seu método 

— O método da destruição dos 
tumores vesicais pela electrólise, 
é defendido pelo seu autor 
Oppeuheim e por outros clíni
cos de valor, que apresentam 
os seguintes argumentos: pri
meiro, as hemorragias durante 
a operação sam pouco abun
dantes e pouco frequentes e 
as posteriores, isto é, as que 
se produzem passadas algumas 
horas, ou dias, depois do 
doente ser operado, não são 
também frequentes, nem ofere
cem a gravidade que muitas 
vezes se nota na destruição 
das massas tumorais pelo em
prego da ansa; segundo, a 
dôr é pequeníssima e até 
os defensores deste método, 
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frisam, o facto de muitas vezes os doentes 
não poderem precisar sobre que parte da bexiga 
se opéra, isto é, se é sobre o lado direito 
ou esquerdo que se está a actuar ; terceiro, 
é fácil para qualquer clínico pôr em prática 
este método, pois que a técnica é de tudo o que 
há de mais compreensível e os aparelhos usados 
não são complicados, nem especiais e portanto 
ao alcance de todo o Policlínico ; quarto, apresenta 
também a vantagem, de se poder utilizar um cis-
toscópio de reduzidas dimensões, o que tem deve
ras importância, como facilmente se compreende 
em casos de apertos uretrais médios ; quinto, que 
o seu método oferece grandes vantagens sobre o 
método de Beer, porque, pela sua aplicação, não 
se faz correr ao doente o perigo de uma 
perfuração vesical com todas as suas conse
quências, nem há necessidade de limitar a duração 
das sessões, por causa da alta temperatura desen
volvida, podendo-se assim prolongá-las durante 
bastante tempo; sexto, que por este método, o 
clínico pode igualmente tratar a massa tumoral 
e também a parte da mucosa adjacente, sem 
perigo de necrose e isto tudo se consegue fácil-
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mente em sessões longas e com o mínimo de dor 
desenvolvida. 

Se pelos argumentos apresentados pelo autor, 
este método oferece vantagens sobre o método de 
Beer, por outro lado, a sua acção terapêutica e os 
inconvenientes que pode oferecer, fazem de si um 
processo muito inferior ao de Heitz - Boyer et 
Gottenot. 

Os adversários do método da electrólise, 
apresentam vários argumentos, que eles jul
gam de valor para o inferiorisar a qualquer dos 
outros, como passo a referir : primeiro, para 
obtermos a destruição dos tumores por este 
método, temos de sujeitar os doentes a longas 
e amiudadas sessões e citam até bastantes casos 
em que foi preciso fazerem - se desoito e vinte 
aplicações; ora este argumento, tem uma grande 
importância, como facilmente se compreende, 
não só no ponto de vista económico para o 
doente, condição esta a que é preciso atender, 
como também pela fadiga e demora no trata
mento ; segundo, a formação de bolhas gasosas 
que determina, faz-se em tão grande quantidade, 
que impede, ao fim dum certo tempo, o operador 
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de continuar o tratamento sem que substitua o 
líquido vesical. 

O autor e os defensores do método da electró-
Iise, ainda não apresentaram estatísticas com bastan
tes casos, para que possamos avaliar a eficácia do 
seu tratamento e as vantagens sobre alguns dos 
outros métodos ; por isso, limitamo-nos a arquivar 
os seus argumentos e os inconveniente postos em 
evidência pelos adversários. 



CAPÍTULO III 

Tratamento dos tmnores vesicals 
pela gãlvano-caalerisacao —— 

l ARA destruirmos os tumores vesicais por este 
método, servimo-nos dos chamados galvano-cauté-
rios, que podem ser rígidos ou flexíveis, e que se 
apresentam hoje no mercado, como modelo do 
primeiro, o de Casper e do segundo, o de Bremer. 

Consegue-se fazer a galvano-çauterisação, intro
duzindo a ponta do galvano-cautério por meio dum 
cistoscópio, que deixará passar aquele como se fosse 
uma simples sonda. 

Devemos dizer, que este método só apresenta 
vantagens, ou melhor, deve ser aplicado, em casos 
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de pequenas massas tumorais, porque em grandes 
tumores seria preciso fazer aplicações durante muito 
tempo e por isso tornar-se-ia muito dispendioso 
para o doente e pouco eficás nos seus resultados. 

Existe também hoje no mercado a pinça 
cauterisadôra de Marion, que dá bons resultados 
na sua aplicação, em casos de tumores pediculados 
ou sessis, cujo volume não exceda a abertura dos 
seus ramos. 

Os tumores infiltrados, não podem ser tratados 
pela pinça de Marion, e esta, neste caso, só nos é útil 
para deter uma hemorragia que se produza, pela sua 
acção cauterizadôra sobre a superfície que sangra. 

De forma que nós podemos dizer, que em 
pequenos tumores, se pode usar a simples galva-
no-cauterização para a sua destruição, ao passo 
que para os de maiores dimensões, mas dentro 
dos limites acima mencionados, é útil empregar a 
pinça cauterizadôra de Marion, que oferece a 
garantia de resultados mais rápidos. '• 

Devemos ter sempre bem presente, que antes 
de introduzir os instrumentos cauterizantes, é neceŝ  
sário regular a intensidade da corrente destinada a 
levar ao rubro os cautères ; é preciso por conse-
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qùência, uma corrente com uma intensidade tal, 
que aqueles sejam levados ao rubro rapidamente. 

pinça de Marion 

Técnica operate — Depois da lavagem, anestesia 
ria na destruição l oca I e distensão da bexiga, a 
dos tumores pela Pin«a é i n t r o d u z i d a c o m ° u m 

cistoscópio ordinário, pois que 
a parte óptica está colocada de 
tal forma, que as suas extremi
dades ficam no meio do campo 
cistoscópico. 

Em seguida, procura-se o me
lhor meio de apanhar o tumor 
e este processo, varia, conforme 
ele é sessil ou pediculado;assim 
teremos : no primeiro caso, isto 
é, quando é sessil, aplicam-se 
os ramos sobre a superficie do 
tumor; no segundo caso, quan
do o pedículo se oferece visível, 
aplicam-se os ramos da pinça 
sobre a sua base de implantação, 
destacando assim desta maneira 
a neoplasia da superfície vesical. 
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Apanhado, assim, o tumor e cerradas as extremi
dades da pinça, faz-se passar a corrente, que rapida
mente a deve levar ao rubro, podendo-se desta forma, 
em caso de tumor nitidamente pediculado, conse
guir a sua ablação em um tempo muito limitado. 

No caso em qne o pedículo não é visível, ou 
que o tumor é sessil, fazem-se aplicações sucessivasi 
até que consigamos fazer a sua ablação. 

A destruição dos tumores pela pinça cauteri-
zadôra de Marion, só se aplica ordinariamente em 
caso de neoplasias, não ultrapassando os limites da 
Sua abertura ; mas alguns cirurgiões servem-se dela, 
também em casos de tumores muito volumosos, 
em que eles operam a sua destruição por um 
verdadeiro morcellement. 

Nestas condições, o volumoso tumor só poderá 
ser destruído depois de longas e bastante numerosas 
sessões, o que se torna assas doloroso para o doente. 

Ordinariamente, quasi todos os cirurgiões, que 
se servem deste método, depois da ablação da 
massa tumoral, retiram a pinça cauterizadôra de 
Marion e introduzem em sua substituição a ponta 
dum galvano-cauterio, que vai actuar profunda e lar
gamente sobre a superfície de implantação do tumor. 
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Há uma regra que é conveniente não esquecer, 
que é de não retirar rapidamente a extremidade do 
galvano-cautério da superfície da bexiga, pois que 
há casos em que aquela lhe está aderente e pela 
sua brusca fuga, determina uma mobilisação da 
parte mortificada e hemorragia sucessiva. 

Cuidados post- —Depois da operação, deve-
-operatórios m o s deixar a bexiga sondada 

durante alguns dias, não só para 
evitar retenção de urinas, como 
também para que em casos de 
ligeira perfuração daquela, o 
trabalho reparador se possa 
fazer ao abrigo da urina. 

Deve-se também recomendar 
aos doentes, que guardem o 
leito durante os primeiros dias. 

Nota : — Não faço a descrição do método de 
tratamento dos tumores vesicals pela 
abertura e excisão parcial ou total 
da bexiga, porque a sua técnica é 
suficientemente conhecida e portanto 
desnecessário se torna reproduzi-la. 



CAPÍTULO IV 

Estudo comparativo e crítico 
dos métodos rclro - mencionados 

/ \ ABLAÇÃO dos tumores vesicais pela talha 
hipogástrica, é sem duvida um processo que aliás 
eu reputo de valor, não só por o cirurgião obser
var atentamente a neoplasia com o auxilio dos 
seus dois principais sentidos, isto é, o da visão, 
poderosamente auxiliado, e muitas vezes indispen
sável, o da palpação, como também por poder 
observar melhor o estado da mucosa adjacente e o 
grau de infiltração das paredes da bexiga. 

Òra eu sei, que todos os livros reconhecem 
ser da máxima importância o exame combinado 
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dos dois sentidos, tactil e visual para a bôa reali
zação de uma operação ; mas se eu por este lado, 
estou de acordo com os autores, em este método 
sintetisar aqueles dois princípios fundamentais, por 
outro lado condeno-o, pelas seguintes razões : 
primeira, o choque tramnático é muitíssimo maior 
na ablação do tumor pela talha hipogástrica do 
que na sua destruição pelas correntes de alta 
frequência ; terceira, no processo da talha, há a 
abertura da bexiga, que pode arrastar consequências 
graves, ao passo que no da alta frequência elas 
são nulas; quarto, a destruição do tumor pelas 
correntes de alta frequência pode ser feita só pelo 
operador e um simples ajudante, ou só por aquele, 
isto é, sem assistência de outros colegas, o que 
representa uma grande economia para o doente 
(condição esta, a que nós temos obrigação de 
atender), sem que haja prejuíso na bôa realização 
da operação, ao passo que no processo da talha 
temos de ter presentes pelo menos, mais dois 
colegas; quinta, a talha requer uma anestesia 
geral, que pode trazer consequências graves, que 
felísmente são pouco frequentes entre nós, mas 
alêin disso, há também doentes, que não podem 
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submeter-se á narcose, ao passo que nós com o 
processo da alta frequência podemos destruir os 
tumores a.sangue frio, ou com uma simples anes
tesia local com um soluto de cocaína ; sexta, as esta
tísticas até agora apresentadas não constatam mais 
casos de recidivas no processo da alta frequência 
do que no da talha hipogástrica e este facto, com-
preende-se facilmente, porque nós podemos destruir 
tão larga e tão profundamente a base de implan
tação do tumor no primeiro caso, como no segundo. 

Não quero significar com o conjunto de 
argumentos retro-apresentados, que o método da 
talha hipogástrica seja um mau processo de trata
mento dos tumores vesicais, mas sim, a superiori
dade do método das correntes de alta frequência. 

Devo dizer, que dos dois processos hoje 
conhecidos e seguidos no tratamento dos tumores 
vesicais pelas correntes de alta frequência eu sigo 
o de Heitz-Boyer et Cottenot, que, pelos argu
mentos apresentados atrás, o colocam num plano 
superior. 

Quando fizemos a crítica e escolha dos 
métodos da alta frequência, apresentamos um 
conjunto de argumentos, que muito claramente 
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demonstravam a superioridade do método da faísca 
sobre o da electro-coagulação e que eu em parte 
vou aqui reproduzir, para mais facilmente os que 
me lerem, poderem comparar os respectivos 
métodos. 

Assim, dizia eu : primeiro, nunca, ou melhor, 
quasi nunca se observam hemorragias no ponto 
de aplicação da faísca e mesmo quando um tumor 
sangra, se nós descobrirmos e pudermos atacar 
com o eléctrodo o ponto hemorrágico, ver-se-há 
então a hemorragia parar; segundo, no método de 
Beer, algumas vezes aparecem hemorragias, que, 
embora raras, se tornam por vezes alarmantes ; 
terceiro, nós destruímos mais rapidamente os 
tumores pelo método de Heitz-Boyer et Cottenot 
do que com o processo de Beer e isso tem deve
ras importância, não só para o doente que mais 
depressa se vê livre do seu mal como também para 
o operador; quarto, algumas vezes na fase de eli
minação dos tecidos necrosados pelo método de 
Beer, observam-se hemorragias, muito principal
mente quando aqueles são destacados bruscamente 
ao passo que, no método da faísca, não se citam 
casos ; quinto, há um facto importantíssimo ao 



C A P Í T U L O IV 7 9 

qual nós lemos obrigação de atender: nó processo 
de Heitz-Boyer et Cottenot as cicatrizes resultantes 
são moles e flácidas, ao passo que no de Beer, são 
rígidas, duras e retracteis e isso tem valor no caso 
dos tumores residirem proximo de qualquer dos 
orifícios vesicais; sexto, no método de Beer, nós 
não pudemos bem limitar a sua acção, ao passo 
que no da faísca, nós pudemos dosear a sua apli
cação, de forma que não ultrapasse o fim que 
temos em vista e este facto, é em parte favorecido 
pela constituição anatómica da bexiga, que é rica 
em tecido muscular e que oferece resistência bas
tante á passagem da faísca; sétimo, em caso de 
grandes massas tumorais, nós conseguimos a sua 
destruição mais rapidamente no método da faísca 
do que no de Beer e isso compreende-se, não só 
por as sessões puderem ser mais longas no primeiro 
caso do que no segundo, como também, por a 
faísca ter um poder de penetração muitíssimo 
maior, desorganizando r.ssim, a neoplasia mais 
facilmente. 

Outros mais argumentos puderíamos aqui 
citar para pôr em destaque o método de Heitz-
Boyer et Cottenot, mas como no capitulo respectivo 
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tratamos suficientemente o assunto, julgo desneces
sário trazer para aqui maior soma de factos, que lá 
foram devidamente apresentados. 

Eu bem sei, que pelo processo da talha hipo-
gásfrica o cirurgião, de uma vês só, faz a ablação 
do tumor, poupando assim o doente a mais opera
ções, mas com esta intervenção, ele sofre um abalo 
muitíssimo maior do que no emprego do método 
de alta frequência, em que ele pode assistir com 
todas as suas faculdades á execução da inter
venção. . 

Há também um facto, para o qual nós devemos 
dirigir a nossa atenção e que se resume no seguinte : 
a- ablação do tumor pela talha hipogástrica, só 
pode ser feita num hospital, pois que requere uma 
antisepsia rigorosa, não só dos instrumentos, como 
também da toilette do operador e do doente, ao 
passo que nós, com o processo das correntes da 
alta frequência, pudemos destruir as neoplasias na 
aldeia mais afastada sem atendermos á antisepsia e 
assepsia que o primeiro impõe, isto é, tendo nós 
esse pequeno aparelho produtor da energia eléctrica 
fácihtiente portátil e o cistoscópio, com o respectivo 
eléctrodo, operamos os doentes, poupando-lhes o 
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enorme sacrifício de virem á cidade procurar alívio 
para o seu mal. 

Como se depreende dos argumentos apresen
tados, o método da faísca tem deveras importância, 
não só para os clínicos da cidade como também e 
muito principalmente, para o médico da aldeia. 

O método da destruição dos tumores vesicais 
pela electrólise ainda não está suficientemente estu
dado, nem mesmo os seus defensores apresentam 
argumentos, que o possam elevar acima dos já refe
ridos; por isso, limitamo-nos a citar alguns dos 
factos que os livros mencionam. 

Diz o seu autor, Oppenheim e seus partidários, 
que o seu método oferece várias garantias e entre 
elas as seguintes: primeira, a dôr é pequeníssima 
e os doentes, na maior parte das vezes, não podem 
precisar sobre que parte da bexiga se está a actuar, 
isto é, se é sobre o lado direito ou sobre o lado 
esquerdo que operamos; segunda, que as hemor
ragias durante a operação são pouco abundantes e 
pouco frequentes e as posteriores, isto é, as que se 
produzem passadas algumas horas, ou dias, depois 
de o doente ser operado, são raríssimas e não ofe
recem, de ordinário, gravidade ; terceira, que qual-
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quer clínico pode pôr em prática este método de 
tratamento, pois que a técnica é facílima, que não 
exige grandes sacrifícios na compra dos aparelhos 
utilizados, que servem para outras aplicações ; 
quarta, jque no seu método, se utiliza um cistoscó-
pio de reduzidas dimensões, o que tem importância, 
como facilmente se compreende em casos de aper
tos uretrais médios ; quinta, que no seu método o 
doente não corre tanto risco de vêr a sua bexiga 
perfurada como no método de Beer ; sexta, que as 
sessões podem ser prolongadas durante muito mais 
tempo do que no de Beer. 

Pelos argumentos apresentados pelo autor, 
nós não vemos um único que o imponha como 
método superior ao de Heitz-Boyer et Cottenot 
por isso, continuamos a defender o nosso processo. 

No tratamento dos tumores pela electrólise, é 
preciso sujeitar os doentes a amiudadas sessões e 
citam até alguns operadores, que é preciso faze-
rem-se desoito e vinte aplicações, para que se 
obtenha o resultado desejado ; ora este facto tem 
importância, como se vê, não só no ponto de vista 
económico para o doente, como também pela 
fadiga que determina e demora no tratamento. 
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Nós sabemos também, que durante o decorrer 
da operação, há um desenvolvimento de bolhas 
gasosas em tão grande quantidade, que impede o 
operador de continuar o tratamento, sem primeiro 
substituir o líquido vesical e tudo isto, representa 
um inconveniente para o método, pois que torna 
as sessões muito longas. 

Sobre o tratamento dos tumores vesicais pelo 
método da galvano-cauterisação, temos a dizer : 
que ele tem aplicação apenas em casos de pequenas 
massas tumorais ; por isso, escuso até de apresentar 
argumentos para o inferiorisar ao de Heitz-Boyer 
et Cottenot. 

Tendo nós analisado a soma dos argumentos 
apresentados pelos autores e defensores dos res
pectivos métodos de tratamento dos tumores 
vesicais e os seus inconvenientes, julgamos puder 
afirmar categoricamente a superioridade do método 
de Heitz-Boyer et Cottenot sobre todos os outros, 
por isso, segui-lo-hemos em todos os doentes que 
se nos ofereçam para serem operados. 



OBSERVAÇÕES 

I 

LJOENTE — C. A., de 45 anos de edade. 
Entrou no consultório do Ex.mo Senhor Dr. Oscar 
Moreno em Março de 1914 com a seguinte sin
tomatologia : narra, que há cerca de cinco meses 
tivera sem motivo evidente uma hematuria total, 
abundante e sem dôr; diz também, que essa hema
turia durou dois dias, com pequenas e incompletas 
interrupções de urina quasi clara ; micções normaes; 
nova hematuria passados três meses e após um 
passeio em automóvel, durou vinte e quatro horas 
e cedeu sem nada ter tomado. 

Há mês e meio, nova hematuria, que durou 
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até Março de 1914, com interrupções passa
geiras. 

Como as duas primeiras esta hematuria é total, 
o sangue é vermelho vivo, e não é mais acentuada 
no final de cada micção. De resto as micções sam 
normais em frequência, sem a mais leve dôr e sem 
disuria. 

Não tem nenhum passado patológico urinário, 
nem mesmo blenorragico. 

A urina nos períodos inter-hematuricos é per
feitamente normal. 

A uretra tem bom calibre e nada de extranho 
se observa á sua exploração. 

A prostata normal também. 
Na bexiga ninhum resíduo ; boa capacidade ; 

nenhuma dôr anormal ao contacto ou distensão. 
A exploração banal e metálica nada revela de 
extranho. 

Diagnóstico. — Nenhum sintoma ou sinal 
mostra até aqui a causa e origem da hemorragia, 
por isso, foi feita a cistoscopia, que nos revelou 
no dôme vesical um pequeno papilôma, do tama
nho de uma cereja, pediculado e dando por 
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uma das suas delicadas franjas um fio contínuo 
de sangue. 

A natureza, o tamanho, a situação, explica-nos 
a sintomatologia imprecisa do caso. 

Tratamento. — Primeira sessão de diatermia 
com o aparelho de «Gaiffe» incidindo apenas sobre 
a franja que sangrava. 

Após. esta sessão, a hematuria cedeu por 
completo. 

Nem o mais leve vestígio de sangue nas suas 
urinas. 

Como o tumor era pequeno e já não san
grava, as sessões repetem - se espaçadas e pouco 
intensas. 

Passado pouco tempo, nenhuma parte do 
tumor existe, apenas a cicatriz do pedículo cercada 
dum pouco de edema que uma cistoscopia ulterior 
verificou ter desaparecido. 

Resultado. — Até hoje, novembro de 1918, 
nenhuma recidiva. 



Il 

LJOENTE — A. H., de 42 anos de edade. 
Em Janeiro de 1915 apresentava a seguinte sinto
matologia : 

Hematurias há mais de ano e meio, muitas 
vezes totajs, algumas vezes terminais. 

Nenhuma dôr, apenas disuria e interrução do 
jacto para o final da micção. 

Estas hematurias teem-se repetido e interrom
pido caprichosamente, sem causa apreciável. 

Uma ultima hematuria infensa e persistente fás 
com que o doente se dirija para o consultório do 
Ex.mo Senhor Dr. Oscar Moreno. 

Os coágulos abundam e as dificuldades da 
micção aumentam de hora á hora. 

Foi feita a aspiração de volumosos coágulos 
que dificilmente se fragmentam no interior da bexiga. 
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Tentou-se uma cistoscopia após aspiração pro
longada, mas a hemorragia e principalmente alguma 
coisa de extranho, de volumoso nos envolve o 
cisíoscopio, deixando-nos apenas perceber um 
fragmento de parede sã na parte superior e direita 
da bexiga. 

Diagnóstico. — O diagnóstico -de neoplasma 
vesical impunha-se e também se impunha a inter
venção urgente. 

Operação. — Cisiotomia^ .supra-pubica: |ïapi-
lôma volumoso, do tamanho de uma grande 
tangerina, implantado a um centímetro do orifício 
ureteral esquerdo, pedículo espesso. 

Fez-se a ablação sem incidentes de maior. 
Volvidos seis meses apenas, aparecem hema

turias terminais. 
A cistoscopia mostra recidivas papilomatosas, 

não no ponto de implantação do antigo tumor, 
mas sim, na cicatriz da cistotomia feita. 

Essa repululação fez-se, não em tumor único, 
mas sob a forma de pequeninos papilômas dessimi-
nados pelas vesinhanças da cicatriz vesical. 
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É então, que o Ex.m0 Senhor Dr. Moreno, se 
lembra da diatermia como excelente meio de trata
mento destas recidivas. 

Sam feitas varias sessões, pequenas e pouco 
espaçadas, em virtude da multiplicidade dos peque
nos tumores que repululam com frequência. 

Foi conseguido assim, evitar tanto quanto 
possível a sementeira rápida de toda a bexiga e a 
sua transformação numa irremediável papilomatose. 

Resultado.—Até hoje, novembro de 1918, 
mais nenhuma recidiva. 



Ill 

LJOENTE — C. M., de 54 anos de edade. 
Em dezembro de 1917 apresentava a seguinte sin
tomatologia : 

Queixa-se de dificuldade de urinar, tendo 
de fazer algumas vezes muito esforço para o 
conseguir. 

Essa dificuldade vem desde o início da micção 
até final. 

O jacto é fino, intermitente, por vezes gota 
a gota. Queixa-se mais, que, desde há dois ou três 
anos, tem de tempos a tempos, hemorragias, algu
mas vezes intensas mas sempre passageiras, razão 
porque o não tem impressionado. Foi dilatado há 
dois anos por um especialista que não conseguiu 
levar essa dilatação além do 14 Charriére. 

Melhorou muito da sua disuria, mas as hetna-
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lurias continuaram, apesar deste tratamento uretral, 
repetindo-se como até aqui. 

Tem passado blenorragico acidentado, nunca 
satisfatoriamente resolvido, apesar do variado trata
mento feito. 

As urinas sam turvas. 
O exame uretral revela-nos, alem de outros, 

um aperto quasi filiforme na uretra perineal, duro 
e extenso. 

O toque da prostata : — dá-nos uma prostata 
irregular, mal limitada, com o lóbulo esquerdo 
duro e continuando-se para cima com uma vesicu-
lite intensa. 

Nenhuma exploração uretral ou prostática pro
voca hemorragia. 

O doente é dilatado regularmente sem que 
nada de anormal suceda. As melhoras acen-
tuam-se dia a dia, até que dois dias depois 
duma dilatação n.° 14 surge nova hematuria 
intensa, mas ainda pouco duradoura — duas ou 
três micções. 

As dilatações sam suspensas e o doente, pas
sado o periodo hemafurico, refás micções normais 
de urina um pouco turvas. 
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Em face destas hematurias, propozemos ao 
doente, o seu internamento no Hospital e ali, foi-lhe 
posta a sonda permanente durante 24 horas e uma 
cistoscopia, que nos revelou um papiloma do lado 
esquerdo da bexiga, do tamanho de uma ligeira 
nóz, pouco pediculado. 

As paredes vesicais apresentavam, alem 
disso, lesões difusas de cistite velha, aqui e 
alem mesmo, com caracter végétante, o que nos 
fez hesitar um pouco sobre a natureza do tumor 
referido. 

O tratamento da cistite com lavagens nitra-
tadas, refás as paredes vesicais que se transformam 
rapidamente, excepto na zona do referido tumor, 
que continua sangrando por vezes e absolutamente 
com o mesmo aspecto, agora, caraterísticamente 
papilomatoso. 

Diagnóstico. — Papiloma vesical. 

Tratamento. — São iniciadas as sessões de 
diatermia, que em virtude do canal apertado, 
necessitam previamente de 24 horas de sonda 
permanente para a fácil passagem do aparelho. As 
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sessões sam espaçadas e sucedem-se sem incidentes 
de maior. 

Conseguimos assim destruir todo o tumor 
sem que o doente tivesse de interromper as suas 
ocupações, excepto nas 24 horas de sonda perma
nente. 

Resultado. — Curado. 



IV 

L^OENTE — T. B., de 39 anos de edade. 
Em janeiro de 1915, apresentava este doente 
a historia banal e clinica do tumor papiloma-
toso vesical, sem infecção, micções normaes, in
dolores. 

De tempos a tempos, hematurias, que sam 
sempre terminais ou acentuadamente terminais. 

Nega passado blenorragico ou urinário, apenas 
conta, que as suas urinas aparecem frequentemente 
sujas pela manhã. 

Diz, que tem muitas vezes eliminação de 
areias uricas e dores lombares frequentes; teve 
mesmo em tempos ligeira cólica renal direita. 

A cistoscopia revela-nos dois papilomas, um 
do tamanho de uma cereja, implantado na parede 
lateral direita e a um centímetro do orifício ure-



98 O B S E R V A Ç Õ E S 

feral, outro mais pequeno a dois centímetros do 
primeiro. 

Diagnóstico. — Papilôma vesical. 

Tratamento. — A diatermia foi logo instituída. 
Neste caso há de interessante o seguinte: o 

papilôma mais pequeno era fortemente pediculado, 
pedículo fino e um pouco longo, de modo que a 
sua ablação foi feita numa única sessão pela aplica
ção diatermica no pedículo. O doente expeliu, uri
nando, o pequeno tumor quatro dias depois da 
aplicação. 

Outras sessões sam feitas, duas apenas, com 
intervalo de 20 dias, para destruição do tumor 
maior. 

Resultado. — Curado e até hoje, nenhuma 
recidiva. 

As hematurias cederam após a penúltima sessão. 



V 

LJOENTE — J. S., de 44 anos de edade. 
Em outubro de 1916, este doente, chega ás 
mãos do Ex.™ Senhor Dr. Oscar Moreno, com o 
diagnóstico feito, por colega especialista, de Papilôma 
vesical, sessil, do tamanho de uma pequena nóz, 
implantado no «bas-fond» vesical junto ao orifício 
ureteral direito, dando hematurias desde há 8 anos, 
a principio espaçados, terminais e sem disuria, 
ultimamente mais frequentes, muitas delas totais, 
intensas e provocando no jacto intermitencias muito 
incomodas para o doente. 

Diagnóstico. — Papilôma vesical. 

Tratamento. — A aplicação diatermica torna-se 
neste caso um pouco difícil, pela situação do tumor, 
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que o prisma do cistoscopio não consegue revelar 
na totalidade. A diatermia não nos satisfez neste 
caso pela impossibilidade de não podermos domi
nar com o cistoscopio toda a zona papilomatosa, 
mas deu-se o facto das hematurias desaparecerem 
por completo e das micções se fazerem mais facil
mente, o que justifica a recusa, por parle do doen
te, á outra intervenção cirúrgica mais satisfatória. 

Resultado. — O doente não mais apareceu, 
por isso, não sei o resultado. 

VISTO. PODE IMPRIMIR-SE. 

Teixeira Bastos. Maximiano Lemos. 
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