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DEFINIÇÃO

Chamam-se cálculos vesicaes os productos mórbidos
inorgânicos, insolúveis, de forma, consistência, côr e composição chimica variáveis que se formam accidentalmente
no interior da bexiga. •
A condição indispensável para o seu desenvolvimento
é a presença d'um liquido, servindo de vehiculo ás matérias solidas: outras circumstancias podem favorecer a sua
producção; mas a que acabo d'indicar, é a mais importante de todas.
CARACTERES PHYSICOS

Os cálculos vesicaes differem uns dos outros pelo seu
volume, peso, numero, forma, consistência, côr, cheiro
e sabor.
i ? As mais das vezes, encontram-se na bexiga cálculos do volume d1uma amêndoa ou d'uma noz, do
peso de 4 a 90 grammas. Não é raro comtudo encontral-os que pesam 180 a 3oo grammas; existem exemplos numerosos de cálculos d'um peso mais considerável
ainda.
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2." Os cálculos vesicaes são únicos ou múltiplos ; n'este
caso, a bexiga encerra 2 até 100: têem-se encontrado 107
(Scshuring) 200 (Desault, Dupuytren), 3oo (Beauchêne),
678 (Murat). Em geral, são tanto menos volumosos quanto
o numero é mais considerável ; encontram-se algumas vezes cálculos múltiplos volumosos; é certo, também, que
os cálculos múltiplos são d'um volume différente uns dos
outros, d'uma natureza similhante ou de natureza différente.
3.° A. forma é as mais das vezes ovóide, algumas vezes redonda, esphérica, cylindrica, cónica, pyramidal,
triangular, etc. etc.
4.0 A consistência apresenta variedades infinitas. Certos cálculos são formados d'uma pasta molle similhante
á clara do ôvo, outros têem pouca consistência e lembram
a argilla amassada; ha alguns que se esmagam facilmente
posto que sejam formados d'acido úrico, ou mesmo d'oxalato de cal. Outros são tão duros, que resistem ao choque do martello e adquirem um gráo de elasticidade tal,
que ressaltam logo que se deixam cair n'um plano resistente.
5.° A côr ofterece todas as mudanças possiveis: os
cálculos, formados de phosphates amoníaco-magnesiano
uro ou misturado de phosphate calcário, são brancos.
la pedras que têem uma côr negra ; raramente se encontram azues, as mais das vezes são amarellas. Todas estas
cores se misturam e se confundem de modo a produsir
cambiantes intermediarias mais ou menos carregadas.
6." A maior parte dos cálculos recentemente tirados
do corpo têem um cheiro fétido e acre ; os que são formados d'oxalato de cal, espalham, logo que se quebram,
um cheiro comparável ao do sperma. Asseverou-se, que
certos cálculos possuem um cheiro aromático.
O sabor é pouco accentuado na maior parte das pedras.

S

ESTRUCTURA, MODO DE FORMAÇÃO

As concreções urinarias desenvolvem-se de três modos : ou são o producto da agglutinação de molleculas
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crystallinas, que a urina deixa depôr ; ou são formados
á custa de depósitos pulverulentos do mesmo liquido:
ou tomam nascimento n'uma gelêa espessa formada pelas molleculas salinas semi-liquidas.
Qualquer que seja o modo de formação d'uma concreção urinaria, torna-se a base ou o núcleo d'um calculo, e as partes que ahi se ajuntam ulteriormente constituem a camada cortical. Todo o calculo vesical chegado ao termo do seu desenvolvimento apresenta pois
a considerar um micho e uma camada cortical, ou
casca.
Os núcleos são de duas espécie» : uns tomam o seu
ponto de partida no interior da economia, outros vêem
do exterior.
A existência do núcleo não é constante: alguns cálculos não o têem, outros apresentam em seu logar uma
ou muitas cavidades. O núcleo pôde ser completamente
isolado do resto do calculo, algumas vezes não é coberto,
senão em parte, pela camada cortical, o resto fica a descoberto; não occupa sempre o centro do calculo, é até
excêntrico n'algumas pedras, como podemos verificar por
meio do corte. Encontram-se em certos cálculos muitos
núcleos.
A consistência do núcleo é por vezes menor que a
camada cortical.
Os núcleos, vindo do exterior, penetram na bexiga,
ou pela urethra, caso mais frequente, ou por uma fenda
exterior, ou por uma abertura das vias urinarias, communicando com um dos órgãos visinhos. A natureza
d'elles é variável. A parte cortical, dos cálculos fórma-se
pelo mesmo mecanismo que o núcleo primitivo. Se a
substancia que se precipita em volta do núcleo é da mesma natureza, e se esta precipitação se faz d'uma maneira
contínua, o núcleo engrossa sem que se veja linha alguma
de demarcação entre elle e as addições successivas. Se os
depósitos se fazem d'uma maneira intermittente, se a
sua natureza é variável, e sé se moldam em volta da superficie do núcleo, umas vezes debaixo da forma de granulações, outras vezes debaixo da forma de laminas, originam calados gramdosos, ou calados lamellosos.
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Composição chimica — As concreções urinarias têem
sido anatysadas por muitos auctores; mas mais recentemente por M. Bigeloud. Os primeiros trabalhos fizeram
conhecer a existência de nove substancias somente: o
acido úrico, o urato d'ammoniaco, o phosphato de cal, o
phosphate ammoniaco magnesiano, o oxalato de cal, a
cystina, a xanthina, a fibrina; mas é preciso ajuntar os
urates de potassa, de soda e de cal, o bi-phosphato de cal,
o phosphato de magnesia, o carbonato de cal, o de magnesia etc., e uma materia animal de natureza variável
e princípios corantes.

Estas substancias não se encontram com egual grau

de frequência; é o acido úrico que forma a maior parte
dos cálculos vesicaes.
Vem em seguida o oxalato de cal, depois os diversos
phosphates, os carbonatos e o acido cystico.
Os cálculos podem ser formados d\ima só d'estas
substancias, de duas ás vozes, ou até de três.
SEDE

Se a bexiga fosse uma cavidade com paredes uniformes,
desprovida de contracção, os corpos estranhos formados
ou introduzidos na sua capacidade, deveriam occupar
constantemente a sua parte mais declive, e é o logar que
elles occupant o mais ordinariamente; mas acontece as
mais das vezes também que elles estão situados n'uma outra região da bexiga, ou que estão fixos no baixo fundo,
por varias razões independentes do seu pezo. Podem
achar-se engastados, adhérentes, ou alojados n\im sacco
accidentai, e mettidos n'uma espécie de cavidade que
constituem no baixo fundo da bexiga os engorgitamentos
da prostata.
Resulta d'estas posições forçadas, que os cálculos urinários podem ser encontrados sobre qualquer outro
ponto, que não seja a parte mais declive do órgão.
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ETIOLOGIA

Os cálculos vesicaes não se encontram com egual
grau de frequência em todas as idades; é d'observaçao
vulgar que as creanças e os velhos são mais vezes affectados cTesta doença do que os adultos: os homens
são muito mais vezes 'preza d'elles que as mulheres, certamente porque as pedras d'estas são mais facilmente
expulsas pela urethra que é mais larga e dilatavel.
Admitte-se a influencia dos climas temperados, considerando mesmo alguém os climas muito quentes e
muito frios como uma immunidade contra a affecção calculosa. Podem apontar-se ainda como causas predisponentes da moléstia a profissão sedentária e a miséria.
Da influencia hereditaria também não se deve duvidar,
pois que se encontram grande numero de calculosos
em certas famílias. É inutil insistir sobre o papel attnbuido ao regimen alimentar e a certas bebidas. As différentes moléstias da bexiga, da prostata ou da urethra,
que favorecem a estagnação da urina, são consideradas
como causas occasionaes,' e do mesmo modo os corpos
estranhos introduzidos na bexiga.
ANATOMIA PATHOLOGICA

Logo que um calculo se demora na bexiga por algum
tempo, observam-se varias alterações. Muitas vezes a bexiga augmenta de capacdade, as paredes do órgão adelgaçam-se e perdem a sua contractilidade (atrophia).N outros casos, as paredes augmentant d'espessura, e a c a vidade vesical em vez de ganhar maiores dimensões,
diminue geralmente de capacidades, e pôde mesmo chegar a ponto de permittir ás paredes do órgão de se applicar sobre o calculo (hypertrophia).
A hypertrophia affecta principalmente a tunica muscular; as suas fibras proíminentes, isolando-se, arredondando-se e tornando-se apparentes por baixo da mucosa
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produzem o que se chama em cirurgia — bexiga de c o
lumnas —.
Acontece muitas vezes que a mucosa se insinua e se
escapa para fora no intervalle» deixado pelas columnas
carnudas; formam-se então saccos que communicam com
a cavidade principal por uma abertura maior ou menor,
e chama-se a isto—bexiga de cellulas—.
Estas cellulas desenvolvem-se principalmente no baixo
fundo da bexiga e na parte posterior do órgão, algumas
vezes do lado do vértice; a seu numero é variável.
A tunica cellulosa da bexiga torna-se algumas vezes
espessa na visinhança dos uretheres; a mucosa forma
pregas mais ou. menos numerosas n'alguns indivíduos.
Encontra-se frequentemente nos calculosos uma inflam mação chronica da mucosa vesical, algumas vezes
abcessos na espessura das tunicas do órgão ou no tecido
cellular recto-vesical. Logo que uma pedra é áspera, pôde
pelo seu contacto prolongado com a mucosa vesical produzir ulcerações e mesmo a destruição completa d'esta
membrana.
E por este mecanismo que os cálculos se.escapam
por vezes atravez da vagina e do recto.
Encontram-se egualmente nos calculosos tumores
fungosos ou polypos d'um volume variável e que teem
a sede principalmente no collo ou no baixo fundo da bexiga.
SYMPTOMATOLOGIA

Os cirurgiões teem costume de dividir a fenomenologia dos cálculos em symptomas racionaes e sensíveis.
Os racionaes teem os seus elementos em modificações
de vitalidade, em_ expressões physiologicas.
Podem pois singularmente variar, offerecer numerosas analogias com os que pertencem a outras lesões da
bexiga: emfim são algumas vezes tão obscuros que não
despertam a attenção do doente ; assim vivem indivíduos muito tempo sem se duvidar que estão affectados
d um ou muitos cálculos mais ou menos volumosos. Ha
então uma espécie de tolerância da parte da bexiga, e o
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calculo existe impunemente n'esta cavidade, como se vê
uma baila ou qualquer corpo estranho existir dezenas
d'annos n'um sacco accidental sem revelar a sua existência pela menor modificação da sensibilidade dos tecidos que estão em contacto com ella; mas do mesmo
modo que este projéctil pôde deixar o logar, onde era
innocente, para tomar outro, onde é prejudicial, do mesmo
modo também se vêem cálculos, ao principio latentes,
tornarem-se bem depressa dolorosos, e isto ás vezes por
um simples movimento. Assim se falia d'um padre que,
mudando de posição para pegar n'um livro da sua bibliotheca, foi affectado subitamente de dores que fizeram suspeitar a existência d'uma pedra, a qual foi em
seguida reconhecida pelo catheterismo. O deslocamento
da pedra pôde ter um resultado opposto ao que acabo
d'apontar; assim uma pedra, ao principio dolorosa, pôde,
mais tarde, não causar dor alguma, de maneira que o
doente se persuada, que deve recusar toda a operação,
todo o tratamento.
É o que fez o doente de Morand que adquiriu uma
certa celebridade: este pratico, depois do catheterismo,
affirmou que havia um calculo vesical ; mas as dores e os
outros symptomas diminuíram a tal ponto que o paciente
apenas tinha d'elles a reminiscência. Como Morand fora
pertinaz na sua opinião, o doente, que o julgava em
erro, legou o seu corpo para que elle recebesse da autopsia uma lição como desengano do juizo que fizera :
com effeito depois de morto, fez-se-lhe a necropse d'um
modo solemne, e descobriu-se aos lados da bexiga l
três volumosos cálculos ; assim, a sensibilidade e as funcções da bexiga podem conservar a sua integridade durante a existência d'um calculo; e quando o corpo estranho as perturbe, podem voltar ao seu estado normal,
sem que o calculo tenha sahido da bexiga.
Estes dous factos devem ter alguma importância para
os practicos; e provam que ha pontos na bexiga que são
menos sensiveis ao contacto do corpo estranho.
A dor estende-se algumas vezes sobre todos os pon(i) Memorias da Academia das sciencias, 1740.
2
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tos do apparelho urinário e mesmo para o apparelho genital, assim os testículos estão doridos, as bolsas retrahidas; a dôr é mais pronunciada para as extremidades
da urethra, sobretudo a que corresponde á glande : comprimindo o penis, o prepúcio, os doentes sentem um
alivio passageiro.
A dôr no collo vesical augmenta, sobretudo, no momento da emissão das urinas, o que se attribue ao attrito da bexiga, que, ficando vasia vem applicar-se a nú
sobre o corpo estranho. Os movimentos rápidos augmentant a dôr e será tanto mais viva quanto mais asperesas tiver a pedra.
O curso das urinas pôde não ser de modo algum
interrompido. Assim, ha calculosos que urinam com alguma difficuldade ; ha outros que principiam a urinar
como se nada tivessem, mas, de repente, o jacto é interrompido ; torna de novo para ser bruscamente detido.
Diz-se então que o calculo faz officio de válvula obliterando e abrindo alternativamente o colo vesical.
Não somente o calculo pôde produzir a retenção de
urina, mas ainda a incontinência; com effeito, quando
é volumoso, impede a contracção da bexiga; então algumas vezes a urina passa por goteiras de que elle é
Furado, e sahe á medida que é rejeitada pelos uretheres.
As urinas são geralmente turvas: correm muitas
vezes em pequena quantidade ; depõem um sedimento,
mucosidades ; porque com o calculo existe, no maior numero dos casos, um catarrho vesical mais ou menos
pronunciado. O repouso torna as urinas muito fétidas;
são-o muitas vezes no momento da sahida. Acontece
que o doente urina a cada instante e para preencher
esta funcção, é-lhe preciso tomar attitudes ordinárias.
Com as urinas sahe muitas vezes sangue, e pôde
sahir sem ellas; é o que acontece quando o doente faz
longa marcha.
A estes symptomas se junctam outros que annunciam o soffrimento de todo o organismo, o qual reage de
diversos modos.
Assim, modificações da sensibilidade, alterações funccionaes da bexiga, aspecto d'urina, sahida de sangue,
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eis aqui symptomas que, tomados isoladamente, não podem estabelecer o diagnostico d'um calculo vesical, por
que todos podem ser produzidos por lesões da urethra,
da prostata e da bexiga; ainda mais a reunião d'estas
circumstancias é muitas vezes insufíiciente para dar a
certeza que se deve ter antes de tentar uma operação.
É preciso pois procurar o signal sensível, isto é tocar o calculo com a sonda, como adiante veremos no
diagnostico.
Segundo M. Civiale ', os symptomas que os cálculos vesicaes dão logar variam, segundo a bexiga está hypertrophiada ou atrophiada.
Esta distincção é importante no ponto de vista pratico.
i.° Entre muitos adultos e velhos, os symptomas
da pedra são precedidos por accessos de cólicas nephrecticas e pela emissão d'arêa com a urina, n'outras; e
nas creanças não se observa nenhuma perturbação anterior.
Nos primeiros tempos, a presença do calculo occasiona poucas dores; os doentes experimentam necessidade frequente d'urinar, sobretudo quando se entregam a exercícios e um prurido incommodo ao longo da
urethra, e na ponta do penis, principalmente no fim da
micção. Teem intervallos de socego. Mais tarde, a necessidade d'urinar torna-se mais frequente, a micção mais
dolorosa; a urina é turva, mucosa, sanguinolenta; por
vezes ha hematurias. N'uma época mais avançada ainda
as dores são mais prolongadas e mais fortes, estendidas
ao perineo, ao pubis, aos rins. A urina é fétida, ,puriforme; a micção mais frequente e mais dolorosa. É então que apparecem perturbações nas funcções digestivas,
uma febre contínua, dores atrozes, uma decomposição da
urina, accidentes nervosos, e finalmente a morte.
Os symptomas descriptos e que pertencem aos casos d'h/pertrophia vesical, apresentam variedades, segundo os indivíduos. Algumas vezes a pedra não exerce
senão uma acção muito fraca na bexiga; a emissão da
urina é normal; o liquido apresenta os seus caracteres
(i) Tratado da affecção calculosa.
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physicos ordinários. Factos d'esté género são apontados
por Howship, Scarpa, Morgagni. Alguns calculosos supportam, as mais vivas dores sem se queixarem, de modo
que o seu padecimento não é suspeitoso (Civiale).
Alguns doentes são atiingidos d'affecçoes graves dos
pulmões, do cérebro ; outros teem accessos de febre intermittente, dores agudas nos músculos das pernas, uma
exaltação da sensibilidade geral; a pelle cobre-se de
manchas escorbuticas (Civiale).
2.° Logo que os cálculos coincidem com uma atrophia da bexiga, os symptomas não se manifestam senão
na época em que a pedra tem adquirido um certo volume. Os doentes não sentem precisões urgentes d'urinar; accusant uma sensação penosa antes da micção, á
qual se faz lentamente, por um jacto fraco, gotta a gotta
no fim do acto.
A urina apresenta os seus caracteres normaes, ou
então uma côr amarella intensa e um cheiro forte. Não
existe, como nos casos d'hypertrophia vesical, alternativas de dôr e bem estar (Civiale) ; os soffrimentos são
contínuos e vagos, as micções mais frequentes que o
costume; todas as funcções são prejudicadas, os doentes
emagrecem e tem uma febre contínua. Mais tarde, as
necessidades d'urinar são mais frequentes, a micção
mais difficil. Forma-se no hypogastrico um tumor que
os doentes não podem comprimir sem sentir a necessidade d'urinar: o liquido é mais turvo ; a saúde se deteriora.
DIAGNOSTICO DIRECTO E DIFFERENCIAL

Uma regra geral em lithotomia é nunca abrir a bexiga sem ter reconhecido a existência do calculo com
a ajuda do seu signal physico o mais característico, isto é
o choque mais ou menos claro, apreciável ao toque e
ao ouvido, que resulta do encontro d'uma sonda ou
catheter metallico com a superficie do calculo. Não basta
que este choque bem apreciado tenha tido logar uma ou
muitas vezes antes do dia em que a operação da talha
fôr practicada; é ainda de principio que esta explora-
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cão seja^ renovada um instante antes de se proceder
á operação, dando um resultado positivo.
O catheterismo explorador é pois indispensável antes d'operar ; deve indicar a presença do calculo na urethra ou bexiga, e pôde fornecer outros signaes sobre a
mobilidade, a posição, o volume do calculo, e sobre o
estado da sua superficie lisa ou áspera.
Com effeito, na urethra, a algalia encontra-o logo;
mas na bexiga ha diversas causas d'erro. Os exemplos
são numerosos.
Os tubérculos da bexiga, a dureza das suas paredes,
um kysto ósseo, uma exostose visinha, faz crer na exisr
tencia de cálculos, quando na realidade não existem. É
preciso desconfiar da sensação que pôde dar á sonda o
angulo sacro-vertebral. N'uma mão inexperiente, simples
columnas carnudas poderiam simular cálculos ; mas cirurgiões muito hábeis tem-se enganado pelas primeiras
causas d'erro assignaladas.
Introduz-se uma sonda de prata na bexiga para reconhecer o calculo, desembaraçando-a do seu estylete,
que poderia dar um choque falso, e vale mais servir-se
d'uma sonda d'uma só peça que das sondas articuladas
cujas duas partes, algumas vezes moveis uma sobre a
outra, se desviam tanto mais quanto o seu choque é
secco e sonoro.
Acontece muitas vezes que na entrada mesmo da
sonda na bexiga, e no momento em que a sua parte convexa percorre, do collo ao vértice do órgão, um longo
trajecto, o choque ou attrito do calculo e da algalia se
faz sentir, e dá sobre a existência da pedra uma prova
certa; senão impelle-se a sonda de diante para traz, e de
traz para diante, volta-se o bico para a direita e para a
esquerda, e faz-se-lhe percorrer, n'estas diversas posições, toda a extensão antero posterior da bexiga: abaixa-se-lhe o pavilhão para explorar o vértice da bexiga.
Uma injecção, que vagarosamente se faz penetrar na
cavidade vesical ajuda a exploração, dilatando o órgão.
Fazem-se estas explorações, umas vezes de pé, outras
vezes no decúbito dorsal.
As mais das vezes descobre-se facilmente o calculo
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por meio da sonda ordinária; mas n'alguns casos é com
os instrumentos lithotridores somente que se reconhece o
calculo.
Pode-se comtudo não reconhecer um calculo que
exista na bexiga. Se é pequeno, muito movei, envolve-se no intervallo das columnas carnudas; mesmo volumoso, pôde estar mettido ou envolvido n'um sacco accidental sem fazer nenhuma saliência na bexiga.
A sonda encontra, então, um tumor de bastante consistência, mas evidentemente revestido de partes molles
que se oppoem ao choque característico.
Se a sonda encontra o calculo, e o desloca com facilidade, é por que é de pequeno volume. Se, pelo contrario, o encontra tfuma grande extensão, percorrendo-o
com o bico de diante para traz e da esquerda para a
direita, e vice-versa, segundo a manobra aconselhada
pelo professor Sanson, conclue-se que o calculo é volumoso. Se se encontra sempre no mesmo logar, é fixo,
pelo seu volume, ou pela adherencia que as paredes da
bexiga contraem com elle, moldando-se sobre as desegualdades da sua superficie.
PROGNOSTICO

O prognostico dos cálculos é grave ; com effeito, é
muito raro que um calculo seja expulso expontaneamente.
Esta terminação feliz não pôde ser observada senão
quando a pedra offerece pequenas dimensões. Nas mulheres, cujo canal da urethra é isento de curvaturas e
muito dilatavel, a expulsão espontânea dos pequenos
cálculos é mais frequente que no homem.
M. Ségalas referiu um caso de desagregação e expulsão expontânea d'uni calculo.
O caso de tolerância de cálculos é também muito
raro; também não se deve hesitar em dizer que todo o
individuo portador d'um calculo na bexiga está ^exposto a perigos sérios, se não recorre a uma operação.
Se agora lançarmos um golpe de vista sobre as
operações que se ' praticam na bexiga para eliminar os
cálculos, deparamos com dois meios, um, a lithotricia e
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outro lithotomia ou cystotomia de que me occuparei
quando fallar do tratamento, e que fazem variar o prognostico, que se pretende instituir.
Como elemento do prognostico, deve ainda tomar-se
em conta o estado dos órgãos urinários.
_ Emfim é preciso considerar, também, que todo o individuo portador d'um calculo conserva predisposições
a um segundo, a um terceiro, etc., circumstancia que
torna o prognostico mais grave, pois que o individuo
que supportou a primeira operação, pôde não ter a
mesma felicidade na segunda.
TRATAMENTO

Curam-se os doentes que soffrem de cálculos vesicaes, ou retirando a pedra da bexiga por uma operação
sangrenta, ou triturando-a, e fazendo com que os fragmentos saiam pela urethra. A i .a d'eftas operações denominate talha, lithotomia ou antes cystotomia; a 2.a
litothricia.
Além d'eftes meios puramente cirúrgicos, ha outros
pelos quaes se procura obter a dissolução do calculo por
agentes chimicos chamados lithontripticos.
Ha casos, nos quaes toda a operação é impossível,
em razão do volume ou situação da pedra, e das lesões
orgânicas que a acompanham.' Um tratamento palliativo
e o único que convém em similhante circumstancia; diffère segundo o estado da bexiga: se a bexiga está hypertrophiada, diminuída de capacidade, contrahida energicamente, experimentando o doente frequentes necessidades
d'unnar, é preciso fazer-lhe tomar banhos demorados,
conserval-o em repouso absoluto, administrar-lhe purgantes em dozes fraccionadas, e preparações opiadas: se
a irritação da bexiga é moderada, adrhinistram-se-lhe
aguas alcalinas gazozas, naturaes ou artificiaes; finalmente, se a bexiga se apresenta augmentada de volume
e atonica, proscrevem-se os opiados, e fazem-se injecções
d agua tépida para reanimar a contractilidade.
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MEIOS E OPERAÇÕES MOTIVADOS PÉLA PRESENÇA
DE CÁLCULOS NA BEXIGA

Lithontripticos. Chamam-se assim os agentes dirigidos contra o calculo para operar a dissolução ou a sua
desagregação. Podem dividir-se em duas ordens, segundo
se introduzem directamente na cavidade vesical, ou que
não chegam a esta viscera senão depois de ter passado
atravez do tubo digestivo, órgãos circulatórios e rins.
Não descreverei miudamente as substancias empregadas para este fim, porquanto a pratica tem evidenciado
a pouca ou nenhuma proficiência nos casos de existência
de cálculos já formados, e passarei a fallar da lithotricia,
occupando-me do seu manual operatório, fazendo em
seguida o mesmo em relação á cystotomia, acabando por
comparar estas duas formas de destruir os cálculos entre
si, e escolhendo afinal d'entre os methodos e processos
da preferida, o que julgar reunir maiores vantagens, e do
qual, portanto, lançaria ordinariamente mão.
LYTHOTRICIA

Para fazer esta operação deve collocar-se o doente
de maneira a facilitar o manejo dos instrumentos; aposição mais usada e conveniente é estar horisontalmente
deitado em supinação, com a bacia mais ou menos elevada, segundo a situação da pedra, e o estado da bexiga, com as coxas afastadas e as pernas em meia flexão^
sobre uma mesa ou leito estreito e d'altura tal, que dê
aos operadores facilidade nos seus movimentos.
Divergem os práticos sobre a collocação do operador,
sendo para Civiale a melhor posição a collocação á direita, e para outros, entre as pernas do operado; porém,
de certo, a melhor posição será aquella em que o operador mais facilmente executar os movimentos necessários.
Collocados o doente e ajudantes convenientemente,
procede-se á injecção; para isto introduz-se uma sonda
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na bexiga, adapta-se-lhe á abertura externa o tubo d'uma
seringa que contém a injecção, e que se esvasia pouco a
pouco para evitar, que a bexiga se contraia e a lance
ióra.
Quando o doente, por ventura, accuse vontade d'urinar deve suspender-se a injecção; se porém, apesar
d'estes cuidados a lançar fora, dever-se-ha repetir até
que a supporte, porque nunca se poderá operar, estando
vasia a bexiga.
Depois de reunidas todas as peças do instrumento,
que tem de se introduzir na urethra, e collocado convenientemente o operador, pouco a pouco o vae fazendo
entrar depois de o ter aquecido e untado, como se quizesse praticar a operação do catheterismo.
Introduzido com as cautellas necessárias, para não
produzir algum estrago na urethra, serve então de sonda para achar o calculo ; achado elle, deve apanhar-se
com a maior circumspecção, porque é este um dos
tempos mais importantes da operação, não só pela dificuldade de conhecer de que lado está o calculo, mas pela
facilidade, que ha de pinçar a bexiga, e por consequência causar todos os incommodos, que se podem seguir
das lacerações da mucosa vesical.
DESCRIPÇÃO DOS METHODOS DA LITHOTRICIA

Os methodos lithotridores podem dividir-se em duas
grandes secções — rectilinios e curvilinios—segundo são
curvos ou rectos os instrumentos n'elles empregados.
Os methodos curvilinios estão quasi em desuso, pela
dificuldade que ha em empregar vantajosamente os instrumentos curvos, pela sua imperfeição, apesar das modificações e do aperfeiçoamento que lhe teem feito Heurteloup, Segalas, Eldegerton, etc.; por serem muito complicados, e a experiência ter mostrado, que quanto mais
complicados são os instrumentos, tanto mais difficeis são
de manejar e de realisar o fim a que se destinam.
Os rectilinios são, pois, hoje os de mais commum
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uso, os que offerecem maior certeza no seu emprego,
os que mais modificados e' aperfeiçoados teem sido.
Os methodos rectilinios são principalmente três, distinguindo-se cada um pelo modo como atacam os cálculos; no i.° reduzem-se os cálculos a fragmentos, atacando-os do centro para a peripheria; no 2.0 são esmigalhados directamente; e no 3.° destroem-se da circumferencia para o centro.
O i.° methodo divide-se em dous processos principaes, tendo cada um sua applicação distincta.
Aquelle emprega-se, se o calculo é de pouco volume,
porque então pode-se destruir facilmente, combinando a
acção do litholabo (espécie de pinça de 3 ramos) e da
broca, (instrumento perfurante interno ao litholabo), que
ainda se acha coberto por uma outra cânula exterior (a
camisa).
Usa-se do 2.0 quando o calculo é mais duro e volumoso, porque para o destruir seria necessário empregar muitas perfurações successivas, até o pôr em estado
de poder ser esmagado como no primeiro processo. Este
segundo processo tem passado por muitas modificações,
porém a principal é a de Civiale que deu á broca uma
ligeira inclinação para um lado, afim de ao mesmo tempo que fura, ir tornando ôco o calculo.
O 2.0 methodo foi inventado por Jacobson, tomando o instrumento n'elle usado o nome do seu inventor.
Por meio d'esté instrumento e mediante a força, com
que um parafuso de tracção pucha o seu ramo movei,
destroem-se os cálculos esmigalhando-os entre os seus ramos articulados, collocados na extremidade vesical dos
primeiros.
Dupuytren vendo a grande dificuldade que havia em
tirar o instrumento no caso de quebrar dentro da bexiga, multiplicou-lhe as articulações, modificação esta muito
importante, que facilita a sua extracção.
No 3.° methodo destróem-se os cálculos, como já
disse, da circumferencia para o centro, por um instrumento appropriado, já apertando o ramo macho do mesmo, com parafusos para isso accommodados, já percutindo com um martello a extremidade do dito ramo, on-
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de existe um disco de metal, offerecendo assim maior
superficie o instrumento contundente; no primeiro caso
a compressão deve ser contínua, e sem imprimir ao instrumento movimentos rápidos, e no segundo devem as
pancadas ser ligeiras, eguaes e firmes, de modo que gradualmente vão destruindo o calculo.
Usando da percursão ou compressão, entenderam alguns operadores que era util empregar um ponto fixo,
em vez da mão do cirurgião, mas a experiência mostrou
que esta modificação era inutil e prejudicial.
CYSTOTOMIA

Seria longo, e mesmo fora do meu propósito descrever minuciosamente aqui os innumeraveis processos,
pelos quaes se pôde praticar a cystotomia ; bastará dizer que todos elles se referem a dois methodos geraes,
a que se tem dado o nome de talha, lithotomia ou melhor cystotomia supra-pubiana ou hypogastrica, e subpubiana ou perinial.
Esta compoem-se de seis methodos, que são o pequeno
apparato, o grande apparato, o apparato lateral, a cystotomia lateralisada, a bilateral, e a recto-vesical.
Alguns d'estes methodos teem sido abandonados, e
só estes três últimos estão em uso; no entanto, como
disse, darei d'elles uma rápida descripção para melhor
ponderar os progressos, que a Arte fez n'esta parte da
Medecina Operatória, e confrontar as suas vantagens
com as que nos fornece a pratica dos que estão mais
em uso.
PEQUENO APPARATO OU METHODO DE CELSO

O methodo mais antigo de praticar a cystotomia é
o de Celso, assim chamado por ser descripto por este
author. Ignora-se a sua verdadeira origem ; e ainda que
Celso foi o primeiro que o descreveu, parece todavia
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que antes d'elle já era conhecido, e que teve o seu principio na Grécia ou talvez no Egypto. Praticado por
Ammonius em Alexandria ha mais de 2:000 annos,
e por Aleges em Roma no reinado d1 Augusto, este methodo cahiu por muito tempo em esquecimento e reviveu depois. Emfim Marianus denominou-o pequeno
apparato para o distinguir do grande apparato por elle
inventado, e assim chamado pelo grande numero d'instrumentos, que este exigia para a sua execução.
Consistia o methodo de Celso em praticar uma incisão curva, mediatamente sobre a pedra que tinha sido
projectada para diante do anus, por meio d'um ou dois
dedos, que o operador tinha introduzido no recto, emquanto que com a outra mão apoiada sobre o hypogastric fazia descer o calculo para o collo da bexiga. Parece que as extremidades da incisão eram voltadas para
os ischions; ao menos é este o parecer de muitos escriptores, e quando se julgava a abertura suficiente para
dar passagem á pedra, tirava-se então esta, ajudada pelos dedos que estavam no recto.
N'esta operação era interessada a pelle, parte do
sphimeter, a aponvrose media, o collo da bexiga, a prostata, e algumas fibras do elevador do anus. Ainda que
simples e de fácil execução o methodo de que se trata
tem mui graves inconvenientes, porque o maior ou menor gráo de força empregada para abaixar a pedra, deve
fazer variar os tecidos comprehendidos na incisão: assim se esta for começada detraz do scroto, comprimindo pouco a pedra, mui facilmente a urethra pode ser
completamente destacada da prostata, emquanto que no
caso contrario pôde chegar á bexiga por detraz d'essa glândula, e então as vesículas seminaes e os vasos efferentes
são sempre lesados : demais a dificuldade ou mesmo impossibilidade de trazer o calculo para o collo da bexiga
atravez do recto nos indivíduos, que adquiriram todo o
seu desenvolvimento, restringe a sua applicação aos indivíduos de pouca edade. Estes e outros inconvenientes o
fizeram abandonar.
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GRANDE APPARATO, OU METHODO DE MARIANUS

Inventado por João de Romani, e publicado pela
primeira vez em i524 por Marianus Sanctus, este methodo foi por elle transmittido a Octávio de Villa, e por
este a Collot, na família do qual foi guardado como um
segredo por espaço de quatro gerações. Todavia era
conhecido por outros cirurgiões, porque se acha descripto
nas obras de Ambrozio Páreo, Covillard e outros.
O grande numero d'instrumentos que esta operação
exige, grangearam-lhe o nome de grande apparato, e a
ainda que depois fosse abandonada, aquelles foram quasi
todos conservados para outros methodos, que lhe succederam. Eis aqui a operação.
Depois d'introduzido um catheter canulado na bexiga, o operador com um lithotomo particular corta parallelaínente ao raphe e um pouco sobre a esquerda a
pelle, a aponévrose perineal inferior, o musculo bulbocavernoso, parte do sphincteranal, e o bulbo da urethra.
Chegando ao rego do catheter, um conductor macho outro fêmea eram por elle levados á bexiga, e então aquelle
instrumento era tirado. Afastando depois os conductores,
distendiam-se e laceravam-se os tecidos, e pela ferida,
que d'esta manobra resultava, se extraíam os cálculos;
mas os graves inconvenientes inhérentes a este modo
d'operar deram logar a que fosse modificado, e por ultimo abandonado, não obstante todas modificações e
aperfeiçoamentos.
APPARATO LATERAL

Imaginado por Foubert, este methodo pôde executar-se por dous processos, que ambos exigem a distensão da bexiga pela urina, ou agua previamente injectada.
Para se praticar o i.° processo, o cirurgião introduz
dous dedos no recto para ver se a bexiga está convenientemente distendida, e afasta d'esté órgão o intestino ; depois faz penetrar na bexiga um longo trocarte o mais
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perto possível do ischion, e um dedo adiante do anus.
A sahida da urina annuncia a penetração d'aquelle
órgão, e então a cânula do instrumento serve de conductor a um bisturi, com o qual o cirurgião corta debaixo para cima o corpo da bexiga, parallelamente aos
ramos ischio-pubianos, e termina a operação pela incisão das partes molles externas, que divide, retirando
o instrumento.
A pelle e o musculo levantador do anus, todas as aponévroses da bacia, o corpo da bexiga, e a artéria transversa, taes são as partes comprehendidas na incisão.
O 2.° processo diffère do primeiro, visto que a puncção é feita na parte superior do angulo, formado pelo
encontro dos músculos ischio e bulbo-covernosos, até á
bexiga, e a incisão das partes é dirigida de cima para
baixo e para fora.
As grossas artérias, sendo quasi necessariamente interessadas n'estes dois processos, as hemorraghias, são
accidentes inevitáveis d'esté methodo, bem como as infiltrações urinosas e é por isto que elle foi abandonado.
CYSTOTOMIA LATERALISADA

Esta operação que parece ser devida a fr. Jacques
de Beaulieu tem por caracter particular chegar ao collo
da bexiga por um dos triângulos lateraes do perineo.
Depois de soffrer numerosas modificações, este methodo
tornou-se objecto de predilecção para alguns práticos :
mas os inconvenientes em que abunda são assaz consideráveis, para que não deva ser preferido, principalmente
aos methodos bilateral e recto vesical.
O processo operatório é o que passo a descrever:
Situado o individuo na conveniente posição, introduzido o catheter na bexiga, o operador dá o primeiro
golpe de maneira, que, começado 8 ou i o linhas adiante
do anus, vá terminar ao meio do espaço comprehendido
entre esta abertura e a tuberosidade ischiatica esquerda.
Cortada a pelle e o tecido cellular muito abundante n'esta
região, levar-se-ha o dedo indicador esquerdo com o bordo cubital para diante, ao angulo superior da ferida, im-
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mediatamente de traz do bulbo, e tentar-se-ha fixar com a
unha o rego do catheter, que é fácil sentir atravez do canal
da urethra. Esta parte será então cortada pelo bisturi,
o qual deve dividir, de cima para baixo, a porção membranosa na extensão de duas a trez linhas. O gorjoreto
levado depois ao catheter, introzindo-se no seu rego o
botão em que a lamina d'aquelle instrumento termina,
deve ficar de maneira que o bordo cortante esteja inclinado no sentido da ferida externa, e a sua convexidade
voltada para o recto ; e, levantando então o catheter para
o pubis, o cirurgião introduz n'uma direcção horisontal
o gorjoreto até á bexiga, sem que deixem de ficar em
contacto, durante este movimento, os dous instrumentos :
ambos depois são tirados, e procede-se á extração do
calculo.
Se em logar do gorjoreto se usa do lithotomo, este
será levado como aquelle á bexiga, e tirado o catheter
por ser desnecessário, o cabo do instrumento, antecipadamente collocado de maneira que não permitta senão o
gráo (Tabertura, que se julgar sufficiente, é seguro pela
mão do operador, emquanto que a esquerda sustenta a
parte correspondente amola; comprimindo-a então, abrese o lithotomo, puxa-se horisontalmente e com precaução, ficando a lamina inclinada no sentido da ferida
externa. Esta operação traz comsigo muitos e graves inconvenientes, i.° Nem sempre se podem extranir os cálculos, principalmente sendo um pouco volumosos, o que
necessita então a pratica d'uma operação secundaria,
sempre perigosa, ou a applicação d'instrumentos lithotridores, cuja acção no interior da bexiga é mais ou menos
nociva. 2.° A ferida que resulta d'esta operação, tendo
uma a três pollegadas de profundidade no meio de tecidos muito irritáveis, provoca inílammaçóes as mais
violentas. 3.° Expõe frequentemente a hemorrhagias,
fornecidas pelas artérias transversas do perineo, perineal
superficial, hemorrhoidarias e vergonhosas internas, artérias estas, que ofíerecem variedades taes em sua situação e direcção, que o mais hábil operador jamais terá
uma certeza absoluta de as evitar, qualquer que seja o
processo de que se sirva. 4.0 Sendo no maior numero
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de casos difficil conhecer a origem d'estas hemorrhagias,
ás quaes se não pôde oppôr a ligadura, torção ou mesmo
a cauterisação, é forçoso recorrer ao tampão, que em si
mesmo é um meio irritante, e de mais faz accumular o
sangue, que refluindo para a bexiga, ahi se mistura com
a urina, d'onde resultam accidentes funestos. 5.° Dá logar a infiltrações urinarias e inflammações do tecido cellular, quasi sempre mortaes, sobre tudo quando as incisões profundas excederam os limites da prostata. 6.° Os
ossos que limitam a ferida, tornam não só mais difficil a
operação, mas forçam o pratico a comprimir entre elles
e os instrumentos as partes que devem dar passagem ao
calculo, do que resultam dilacerações e relaxamento dos
tecidos, cujas consequências mais ordinárias são incontinencias d'urina, ou fistulas urinarias perineas incuráveis.
7.0 Pôde ferir-se o recto, que traz comsigo muitas vezes
fístulas recto-vesicaes, que necessitam uma addição grave
á operação (a incisão da porção do anus, collocada adiante
da abertura). 8.° A impulsão mui forte dada ao garjoreto, ou ao lithotomo sendo introduzido mais profundamente, pôde perfurar a parede posterior da bexiga, e
determinar um derramamento d'urina na cavidade peritoneal.
Taes são os accidentes que mais ordinariamente complicam esta operação, accidentes que não são hypotheticos, nem podem ser taxados d'exaggeraçao, e basta examinar o que succède no cadaver, quando se ensaia extrahir uma pedra, um pouco volumosa, atravez d'uma
incisão feita segundo este methodo, para se verificar a
sua exactidão.
Ora a experiência tem mostrado que a proporção
dos mortos para a os dos indivíduos, que sobrevivem, está
na razão de 1 para 4 ou 5; e nas edades avançadas
para 3 ou 2.
Vê-se portanto que só em certas circumstancias, se
deve lançar mão d'esté methodo operatório, devendo nos
casos mais ordinários ser substituído por outros, que
trazendo comsigo mui poucos ou nenhuns accidentes são
também de mais fácil execução.
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CYSTOTOMIA BILATERAL

Chaussier e M. Ribes, occupando-se em outro tempo
do processo de Celso, pensavam que a incisão recommendada pelo escriptor latino deveria ser transversal ao
perineo, abraçar a parte anterior do anus, em sua concavidade, e ter as duas extremidades da incisão curva dirigidas para as tuberosidades dos ischions.
Esta ideia emittida em i8o5, renovada em I 8 I 3 por
Beclard, ficou sem applicação; mas Dupuytren em 1824
a praticou, creando assim um methodo novo.
Depois de bem situado o doente, e introduzido o catheter, o operador distende as partes com a mão esquerda, e com a direita armada d'um bisturi convexo faz
uma incisão, que, começando á direita entre o anus e os
ischions, termina na esquerda, no ponto correspondente,
passando 6 ou 8 linhas por diante da abertura anal,
á qual é quasi concêntrica. O tecido cellular e a extremidade anterior do sphincter do anus são divididos segundo
a mesma direcção.
A parede inferior da urethra é depois cortada entre o bulbo e o recto na extensão de 3 a 4 linhas, e fixando a unha do dedo indicador esquerdo na cânula do
catheter, ella servirá de guia ao lytotomo dobrado, que
ahi deve ser conduzido com a concavidade voltada para
cima.
O cirurgião fará então penetrar até á bexiga o lithotomo ao longo do rego do catheter, que primeiro foi elevado, e que agora por desnecessário se tira; voltada
depois a concavidade d'aquelle instrumento para baixo,
carrega na mola, as laminas affastam-se, e tira-se lentamente, abaixando o cabo para o sacro. O indicador esquerdo levado ao interior da ferida medirá a sua extensão, e servirá depois para guiar os instrumentos, que devem extrair o calculo.
Este methodo na verdade superior aos que até aqui
temos descripto, por não ser tão sujeito a accidentes, e
3
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permittir a extracção de cálculos maiores, sendo além
d'isto muito fácil na sua execução, não é comtudo isento d'inconvenientes.
Assim se o recto estiver muito distendido de cada
lado do baixo fundo da bexiga, será difficultoso evitar o
seu ferimento : e além das hemorrhagias, que muitas vezes teem logar, fornecidas pelas artérias hemorrhoidarias,
pelos ramos posteriores da transversa do perineo, e da
propria transversa podem sobrevir inflammações devidas
á infiltração urinosa, e supurações consideráveis.
Todavia a excellencia relativa d'esté methodo é bem
manifesta, o que me dispensa de entrar em mais considerações a tal respeito.
CYSTOTOMIA RECTO-VESICAL

Posto que a idea d'esta operação pareça ter sido suggerida por uma obra publicada em Bale, no século i5.°
por Vegetius, cabe todavia a M. Sanson a gloria da invenção, pois que elle foi, quem a aconselhou pela primeira vez em 1816, e a praticou depois no homem vivo com
os mais felizes resultados.
Fundado no estudo especial das relações, que existem entre o recto e a bexiga, este methodo executa-se
por dous processos, um em que a cavidade vesical é aberta
pelo seu baixo fundo, outro em que a pedra é extrahida por
uma abetura feita na porção membranosa da urethra,
prostata e collo da bexiga.
Para se praticar o primeiro d'estes processos, o doente
convenientemente collocado, o operador introduz o dedo
indicador esquerdo no recto com a face palmar voltada
para diante, e sobre ella um bisturi recto e estreito;
inclinando o gume para a parede anterior do recto, divide-se este intestino na extensão d'uma pollegada debaixo para cima, comprehendendo a pelle, sphincter do
anus e a parte posterior do perineo n'esta incisão : reconhecendo depois no fundo da parede a prostata, é atravez do seu corpo, ou por detraz d'elle que a ponta do
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bisturi deve penetrar até ao rego do catheter: elevado
então este instrumento, aquelle será introduzido na bexiga, afim de dividir a parede inferior d'esté órgão na
extensão de 10 a i3 linhas.
Para se praticar o 2.0 processo, o recto é cortado da
mesma forma, mas só na extensão de 6 a 8 linhas; o
sphincter e o perineo desde o anus até ao bulbo também são comprehendidos na incisão.
Procura-se no angulo superior da ferida a porção
membranosa da urethra, atravez da qual é fácil sentir o
rego do catheter, e com a ponta do bisturi esta parte
será penetrada adiante do corpo prostatico.
Levantado então o catheter, o bistori sem o abandonar, e seguindo exactamente a direcção da linha mediana chega á cavidade vesical, e afastando depois estes
dois instrumentos, a operação será terminada cortando
de cima para baixo o collo da bexiga, a porção prostatica da urethra, e a prostata até ao recto, cujo corte agora
deve ser evitado, e procede-se então á extracção da pedra.
CYSTOTOMIA HYPOGASTRICA

Este methodo abrange dous processos — o alto apparato e a talha hypogastrica em dois tempos.
O alto apparato é devido a Pedro Franco, que não
podendo fazer descer para o collo da bexiga uma pedra
volumosa, que tentava extrahir pelo grande apparato a
um menino de 2 annos, lembrou-se cTintroduzir os dedos no recto para a levantar, e cortar depois as peredes
abdminaes e o corpo da bexiga por cima do pubis, o
que fez com feliz resultado.
Não obstante ter sido bem succedido, Franco aconselhou aos práticos do seu tempo, que o não imitassem,
talvez pelo receio que havia de serem mortaes as feridas
da bexiga ; mas assim mesmo pouco tempo depois Rousset
reproduziu este processo n'um tratado, publicado em
1570.

Finalmente não faltaram apologistas, nem detracto*
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res d'esté methodo, que, apesar das vantagens que offerece, é todavia seguido, em muitos casos, de tão graves
inconvenientes, que hoje é considerado como excepcional.
O processo mais usado é o seguinte :
Situado o individuo convenientemente, um catheter
será levado até á bexiga; uma incisão de 3 pollegadas pouco
mais ou menos, dirigida ao longo da linha mediana, e
começada no meio do espaço comprehendido entre o
umbigo e o pubis deve dividir a pelle, o tecido cellular
sub-cutaneo, a linha branca, o espaço inter-cellular dos
músculos pyramidaes, a faseia transversalis, estendendo-se até ao nivel do rebordo superior do pubis.
Um bisturi de botão recto ou curvo, ou recto e agudo, deitado sobre a face palmar do dedo indicador esquerdo será levado á ferida começada na linha branca,
e cortando debaixo para cima; (evitando o corte do peritoneo), se fará uma abertura sufficiente.
O catheter será então levantado por detraz do pubis,
de maneira que a sua extremidade vesical eleve a parede anterior da bexiga.
O operador leva então o dedo indicador esquerdo
á ferida, afasta o peritoneo, sustenta a extremidade do
catheter, e a porção da bexiga, que a cobre, e com um
bistori levado na mão direita penetra a parede anterior
d'aquella viscera de cima para baixo em uma extensão
sufficiente, introduzindo logo o indicador com a face palmar voltada para cima, afim de que o órgão lhe não escape.
Tira-se então o catheter, e procede-se depois á extracção do calculo.
Este methodo permittindo a sahida dos mais grossos
cálculos, tem comtudo inconvenientes muito graves, que
o tornam excepcional somente nos casos, em que o volume d'aquelles parece tornar os outros methodos inpraticaveis. Além do ferimento do peritoneo, que muitas
vezes tem logar, a elevação da ferida não permitte uma
sahida fácil á urina, e quasi sempre se manifestam infiltrações urinosas, das mais serias consequências.
O segundo processo da talha hypogastrica em dois
tempos de Vidal de Cassis, executa-se do seguinte modo.
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O doente guardará a urina por algum tempo, ou então far-se ha uma pequena injecção pela urethra d'agua
distillada á temperatura do corpo. Faz-se uma incisão
acima do pubis, como para o grande apparato ordinário.
Dividir-se-ha successivamente a pelle, o tecido cellular
que a forra, os planos aponevroticos, e chegar-se-ha assim ao espaço triangular formado em baixo pela bexiga,
adiante pelas paredes abdominaes, atrás pelo peritoneo.
A medida que se corta, deve-se levar o dedo ao fundo
da ferida para reconhecer a situação da bexiga. Quando
se sente a saliência d'esté órgão e a flutuação do liquido
que contém, suspende-se a operação. A ferida enche-se
com uma mecha grossa de fios, a fim d'impedir a approximação ç a agglutihação dos tecidos. O doente será submettido a um regimen que é próprio das feridas que suppuram. Se, no fim de seis, septe e oito dias, a suppuração é boa, se o robôr e a tumefação das partes são médiocres, abrir-se-ha a bexiga com um bisturi de lamina
recta. Esta abertura engrandece-se dirigindo o gume do
bisturi botonado do lado do pubis. Procede-se immediatamente á extracção dos cálculos, segundo as regras ordinárias. Mas, se os cálculos são muito volumosos, se
existem muitos, e que ha difficuldade em extrahil-os, não
se exerce violência alguma, e addia-se o tempo da operação. Demais, se os diâmetros das pedras não estão em
relação com os da abertura, se esta não pôde ser mais
engrandecida, serve-se d'um esmagador para diminuir o
seu volume. Depois da extracção completa dos cálculos,
o curativo é muito simples. Fios e uma compressa bastam; a natureza fará depois a reunião.
Depois de ter assim descripto mui summariamente
os methodos e processos da lithotricia e cystotomia, passarei a fazer o confronto entre estes dois meios operatórios, que ambos téem aspirações em livrar os doentes
dos cálculos vesicaes, sem perigo maior do doente.
Quando se comparam os instrumentos da talha e os
que servem á lithotricia, o confronto parece ao principio
impossível, porque d'um lado vêem-se instrumentos cortantes, offensivos; d'outro, instrumentos rombos com
apparencia inoffensiva. A simples inspecção do appare-
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lho instrumental necessitado para estes dois géneros d'operação, poderia inclinar-nos a favor da lithotricia e obrigar-nos a desprezar a talha, mas o cirurgião não deve
occupar-se com considerações tão superficiaes ; deve estudar e comparar uma a uma as vantagens e os inconvenientes dos dois methodos.
Abstrahindo de todos os accidentes, a lithotricia e a
talha não téem senão uma vantagem absoluta, a extracção do calculo. Ora, se exceptuarmos alguns casos raros, este resultado é sempre obtido pela talha, emquanto
que, pela lithotricia, é mais incerto.
A dor tão viva na talha, não o deixa de ser também
na lithotricia.
Na talha, é determinada pela incisão das partes molles, e pelo contacto da urina nos bordos da ferida; esta
dôr, viva no principio, vae diminuindo; na lithotricia
continua sempre desde que se introduz o instrumento,
durante o tempo em que se procura o calculo, e emquanto dura a sua destruição: todavia a dôr muda desde
que os anesthesicos se introduziram na pratica das operações.
Supprime-se na talha, emquanto na lithotricia, sendo
precisas para a effectuar varias sessões e chloroformisações correspondentes, fica o risco do abuso do agente
anesthesico, e a dôr continua.
A hemorrhagia dá-se nos dois methodos, mas não
com egual frequência. Com effeito é muito mais rara na
lithotricia. N'alguns casos, o derramamento de sangue
é tão considerável, que impede a continuação da operação.
Na cystotomia é raro ver succumbir doentes por este
accidente.
A incontinência d'urina observa-se egualmente tanto
na lithotricia como na talha. Um accidente muito mais
importante e sério, que merece fixar a attenção dos cirurgiões, é a inflamação da bexiga, dos uretheres e dos
rins. Aqui, qualquer que seja o methodo, talha ou lithotricia, o doente succumbe, se estas moléstias existem,
quando se opéra, sobre tudo se são os rins e uretheres
que soffrem desde muito. Mas, como causa provocado-
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ra, é a lithotricia, porque irrita muito tempo os órgãos,
despedaça-os muitas vezes ; é verdade que a talha fére-os
também; mas já assim não acontece quando as incisões
são feitas com perícia, e se a extracção fôr fácil.
A recidiva é frequente depois da lithotricia, constitue mesmo, segundo alguns cirurgiões, um dos accidentes próprios d'esté methodo. Na lithotricia não ha certeza alguma em que a bexiga fique isenta de todos os cálculos ; na talha pôde com certeza deixar-se a bexiga livre
de todos os corpos estranhos. Se por ventura o calculo
se reproduzir, a causa deve ser attribuida á presistencia
das circumstancias que tinham presidido á primeira formação.
Èmfim a talha é applicavel em todas as circumstancias possiveis, mas com vantagens différentes; ha outras,pelo contrario, que contraindicam como a lithotricia
e a torna impossível.
É com effeito, impraticável quando o numero dos
cálculos é muito grande ou se o calculo é muito volumoso. Não se pode praticar a lithotricia quando o corpo
estranho enche toda a bexiga, quando está enkystado no
collo da bexiga; quando emfim a sua duresa e considerável.
Por outro lado, a lithotricia, é dificilmente applicavel
quando a urethra tem aperto, quando a prostata está
fortemente engorgitada; quando a bexiga se acha affectada de catarrho purulento. N'este caso, sendo o catar- rho devido á presença da pedra, a talha fal-o desapparecer muito mais cedo que a lithotricia, que, pelo contrario, pode exasperal-o em certos casos.
O que sobre tudo contraindica a lithotricia, é a contractilidade da bexiga. Quando este estado é bem avaliado, é preciso abandonar toda a tentativa da lithotricia
para praticar o mais cedo possivel a talha.
Emfim, a cura é mais rápida na talha, pois que tem
logar em 3o dias depois da operação, emquanto que depois da lithotricia não é completa senão depois de muitos mezes. Mas como o principal é curar, o vagar da
cura é aqui um ponto secundário.
Resumindo tudo o que acabo d'expôr, vê-se que a
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talha tem o grave inconveniente d'inspirar ao doente um
certo terror, de o expor á hemorrhagia, á infiltração urinosa, capazes d'occasionar a morte ; mas tem a vantagem de nos certificar da extracção do calculo, de ser um
remédio eflicaz para as affecções de que a bexiga e a prostata estão affectados.
A lithotricia tem a vantagem de se offerecer com
apparencias d'um methodo operatório que não occasiona dôr nem derramamento de sangue, circumstancia feliz que anima ; mas tem o grande inconveniente de usar
d'instrumentos que podem quebrar na cavidade vesical,
dar logar á inflamação das outras partes do apparelho
urinário e d'expôr mais á recidiva.
CONCLUSÃO—Todos os inconvenientes da cystotomia
se reduzem aos que dependem do immédiate ferimento
dos vasos, do ulterior desenvolvimento de inflammações,
da persistência e incommodos consecutivos, que a operação pode originar.
A sua existência depende da direcção, numero e extensão que são dadas as secções, pelos différentes processos, da forma dos instrumentos que se empregam, da
região escolhida, que torna mais ou menos fácil, e prompto o accesso á bexiga.
Se qualquer processo reunir na sua execução as condicções precisas para evitar, que estas três ordens de circumstancias, longe de favorecer a existência d'aquelles
inconvenientes, antes concorram a evital-a, deve ser o
preferido, e se a talha hypogastrica em dois tempos aconselhado por Vidal de Cassis é a que melhor preenche este
quesito, deve ser preferido a todos os outros processos e
methodos destinados a executar a cystotomia no homem.

PROPOSIÇÕES

Anatomia.—A. estructura das artérias varia em différentes pontos da arvore arterial.
^ Phjsiologia.—Os músculos papillares do coração não
sao, como quer Kiiss, os principaes agentes da propulsão
sanguínea para dentro das artérias
Materia medica-O alcool applicado topicamente ou
depois de absorvido pode actuar como antiphlosistico.
Pathologia extema.-A
inflammacão é indispensá'
vel para a cicatnsacão das feridas.
OperaçÕes.-Em egualdade de circumstancias, a laqueaçao da artéria subclavea por fora dos escalenos é
preferível a laqueaçao da axillar por baixo da clavícula.
Partos - P a r a tentar a apphcação do forceps é indispensável que o collo da bexiga esteja dilatado e as
membranas rompidas.
. Pathologia interna.—O chamado embaraço gástrico
e uma forma particular da gastrite.
Anatomia pathologica.-É inadmissível a distinccão
admittida por Dupuytren entre o calo definitivo e o calo
provisório.
provisório
Hrgiene.—K canalisação das aguas potáveis em tubos de chumbo e prejudicial á saúde publica.
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