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Ao terminarmos o nosso tirocínio escholar, a lei impõe-nos a obrigação de escolhermos um assumpto, que temos cie desenvolver,
e, em seguida, defender perante ura illustrado jury.
Na impossibilidade de fugirmos á lei,
apresentamos este trabalho.
Devemos confessar, que outros assumptos d'um campo mais vasto, do que aquelle
de que nos occupamos, nos chamaram a attenção; porém, por um lado, a falta de tempo, por outro, muito principalmente, a nossa
fraqueza intellectual inhibiram-nos a realisação do nosso intento.
Não queremos, comtudo, dizer que o assumpto, em questão, seja para nós de extrema
facilidade; pelo contrario, luctamos com muitas difficuldades, que, apesar do nosso esforço, não conseguimos aplanar.

Sirva-nos esta franca declaração para
obtermos a benevolência do illustrado jury,
que nos ha-de julgar.
Dividimos o nosso trabalho em cinco capítulos: no primeiro, dizemos duas palavras
sobre a historia da operação; no segundo,
fazemos a descripção anatómica da região,
sede da operação; no terceiro, procuramos
desenvolver os différentes processos operatórios applicados; no quarto, occupamo-nos
da pathologia maxillar, e ainda das tentativas
de diagnostico; finalifiente, no quinto, procuramos estabelecer as indicações sobre a
resecção temporária ou preliminar do maxillar superior, e apresentar um breve esboço
critico da sobredita operação.

CAPITULO I

A resecção do maxillar superior, isto é,
a ablação total ou parcial do osso d'esté nome,
com conservação das partes molles que o cobrem, é uma operação antiquíssima, fazendo-a, porém, uma grande parte cios auctores
remontar apenas a 1827.
Duas causas concorrem para se commetter este erro chronologico : a distincção que
grande parte dos auctores estabelece entre a
ablação total do osso, único caso a que dão
o nome de resecção, feita pela primeira vez
por Gensoul, de Lyon, que a praticou regularmente e o que mais concorreu para a sua
introducção na pratica da cirurgia operatória;
e aquelles em que o trabalho do operador se
limita a uma excisão pouco extensa.
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A resecção do maxillar superior é, porém, como ficou dito, conhecida de ha muito.
Podemos considerar três períodos na sua
historia: o primeiro, cuja origem é obscura,
foi aquelle em que trabalharam Scultet e Acoluthus (de Breslau), que fizeram a primeira
operação em 1603, e termina com a apparição
de Gensoul em 1827; o segundo, constitue o
período em que esta operação adquiriu o seu
maior desenvoivimento, começa em 1827 e
termina com a introducção feita por Syme
(d'Edimburgo), Flaubert filho (de Rouen),
Chassaignac, Huguier e Jules Roux, das resecções preliminares e temporárias, destinadas principalmente a facilitar a extracção dos
polypos, ou d'outros tumores naso-pharyngeos ; o terceiro e ultimo, estende-se até aos
nossos dias.

CAPITULO II

A região que é sede da operação cujo
estudo vamos fazer, compõe-se de partes
duras e partes molles, e como pela sua situação profunda, é impossível chegar ás primeiras, sem previamente atravessar as segundas, dividiremos este capitulo em duas
partes.
Na primeira, descreveremos o mais fiel
e completamente que nos fôr possivel, não
só o osso maxillar em si, mas também as
cavidades que elle concorre a formar.
Na segunda, mencionaremos os différentes tecidos, que com elle tem relação, e cujo
conhecimento se torna necessário, quando
tenha de dar-se a intervenção cirúrgica.
O maxillar superior é um osso par, sy-
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métrico e irregular, que forma, pela sua reunião com o do lado opposto, a maior parte
da maxilla superior. Está collocado na parte
media da face e, além da articulação com
o seu homologo, articula-se superiormente
com o frontal, internamente com o ethmoide,
palatino, corneto inferior e unguis, anteriormente com o nazal, e externamente com o
malar. Concorre a formar as cavidades buccal, nazal, orbitaria, e as fossas zygomatics e
espheno-maxillar. É constituído por laminas
de tecido compacto, á excepção da apophyse
zygomatica e do rebordo alveolar, em que,
entre ellas, existe também substancia esponjosa.
N'este caso, podemos distinguir quatro
faces, quatro bordos, e quatro prolongamentos. As quatro faces são: anterior, posterior,
superior e interna. Os bordos distinguem-se
em : anterior, posterior, superior e inferior.
As apophyses são : uma superior (montante),
uma interna (palatina), uma inferior (rebordo
alveolar), uma externa (zygomatica).
Face anterior--Limitada, nos dois terços
superiores externos, pela parte inferior da arcada orbitaria, continua-se, no terço interno
com a apophyse montante, em baixo, com o
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rebordo alveolar, onde se notam as saliências
dos alvéolos dentários, e, por fora, com a
tuberosidade maxillar. Apresenta, na parte
interna, uma pequena fosseta, chamada myrtiforme, onde se insere o musculo do mesmo
nome ; no resto, é um pouco excavada em
toda a sua extensão, constituindo a fossa canina, na parte superior da qual existe o orifício anterior do canal infra-orbitario, distando
oito millimetros do rebordo orbitario.
Face posterior.—Separada da precedente
pelo bordo externo, rombo, e pela apophyse
zygomatica, em cima, é constituída pela tuberosidade maxillar, que apresenta os canaes
dentários posteriores e offerece, em cima,
uma faceta triangular, articulada com a faceta anterior da apophyse orbitaria do palatino, em baixo, uma superficie correspondente á apophyse da fenda pterygo-maxillar.
Face superior.— É quadrangular, inclinada para baixo e para fora, lisa, e constitue
a abobada do seio maxillar e o pavimento da
cavidade orbitaria. Apresenta, na parte posterior, uma gotteira transformada adeante em
canal pela sutura infra-orbitaria — canal infra-orbitario, dando passagem aos vasos e
nervos do mesmo nome, canal cuja direcção
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é obliqua de traz para dean te e de fora para
dentro, mais proximo do lado externo, que
do interno do pavimento da orbita, e que se
divide adeante em dois canaes designees',
um dos quaes, largo e curto, vae abrir-se na
fossa canina, e o outro, muito mais estreito e
cumprido, caminha na espessura da parede
anterior do seio maxillar, onde se alojam os
vasos e nervos dos dentes incisivos e canino.
O bordo anterior d'esta face é rombo, na
parte interna, faz parte do rebordo orbitario,
e confunde-se, fora, com a apophyse zygomatica; o interno, formado pelo bordo correspondente do osso, articula-se, de deante para
traz, com o unguis, o osso plano do ethmoide
e com o palatino ; o posterior faz parte da
fenda espheno-maxillar ; o externo corresponde á base da apophyse malar com a qual
se articula.
Dos quatro ângulos, o postero-interno
une-se á apophyse orbitaria do palatino, o
postero-externo e o antero-externo correspondem á união da apophyse malar com o
osso do mesmo nome, e o antero-interno
apresenta a apophyse montante.
Face interna.— E quasi vertical e dividida em duas partes pela apophyse palatina,
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pertencendo, a superior, ás fossas nasaes, e
a inferior, entrando na formação da abobada
palatina. Na primeira, encontra-se a abertura
do seio maxillar, que é semi-circular e extensa, quando o maxillar está isolado, facto
que não se dá, quando elle está articulado,
porque então é diminuída pelas massas lateraes do ethmoide, em cima, pelo palatino,
atraz, e, em baixo, pelo corneto inferior.
Adeante da abertura do seio, existe uma superfície triangular, continuada, em cima, com
a gotteira estreita e profunda do canal nazal,
que é completada pelos ossos unguis. Atraz
da mesma abertura, ha uma gotteira obliqua
transformada pelo palatino em um canal —
palatino posterior. A parte inferior da face
interna corresponde á face interna do bordo
alveolar.
Bordo anterior—Apresenta de baixo para
cima : a espinha nasal antero-inferior, a chanfradura que ha-de formar a abertura anterior
das fossas nasaes, e o bordo inferior da apophyse montante, articulado com o osso nasal,
na sua parte mais superior.
Bordo externo — E rombo e termina superiormente ha apophyse zygomatica.
Bordo superior—E muito delgado, e cons3
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titue o rebordo interno da face orbitaria do
osso, como já tivemos occasião de dizer.
Bordo inferior—É espesso, tem a forma
de meia ferradura, e apresenta as cavidades
cónicas dos alvéolos, separadas umas das
outras, e divididas as posteriores por septos,
tendo todos, no fundo, um ou mais orifícios,
para a passagem dos vasos e nervos dos dentes. Na face anterior e dentro da saliência
do alvéolo do canino, está a fossa do mesmo
nome.
Apophyse montante—É achatada transversalmente, e apresenta duas faces, dois bordos, uma base e um vértice. A face externa
é lisa e coberta de orifícios vasculares, é subcutânea, e dá inserção ao elevador commum.
A face interna apresenta, de cima para baixo :
uma superfície, em relação com as cellulas
ethmoidaes anteriores, uma crista, articulada
com o corneto medio, uma superfície excavada, entrando na formação do meato medio, e uma outra crista, articulada com o
corneto inferior. O bordo anterior constitue
o bordo anterior do maxillar.'O bordo posterior bifurca-se, na parte inferior, para constituir a gotteira lacrymo-nasal, de concavidade externa e posterior, estando o lábio

*
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interno, cortante, em relação com o corneto
inferior e o unguis, com os quaes se articula, e o externo, com o rebordo inferior
'da orbita, com o qual se continua, dando
inserção ao tendão directo do orbicular. A
base continua-se com a fossa canina. O vértice é troncado, e articula-se com o osso coronal.
Apophyse palatina — É adhérente, pelo
seu bordo externo, á face interna do maxillar
superior, e tem duas faces e quatro bordos. A
face superior é lisa, e tem a forma de uma gotteira concava transversalmente, sendo mais
larga atraz, que acleante; forma o pavimento
das fossas nasaes e apresenta, adeante, proximo do bordo interno, o orifício do canal
palatino anterior. A face inferior é rugosa,
forma metade da abobada palatina, e apresenta, na sua união com a parte interna do
bordo inferior, um sulco, chamado—palatino
posterior. O bordo externo continua-se com
o corpo do osso. O bordo interno, desigualmente espesso, na sua extensão, articula-se
com o correspondente da apophyse palatina
do lado opposto, por meio de estrias verticaes
que se engrenam, e apresenta, na metade inferior da sua espessura, uma gotteira, que se
*

36

continua com o canal palatino posterior, e, na
parte anterior, existe uma crista que, com a do
lado opposto, forma um sulco onde se introduz o vomer. O bordo anterior é curvilíneo,
continuo, pela sua parte externa, com o bordo
anterior do osso, e, pela interna, com a espinha nasal anteroinferior, e concorre a formar a abertura anterior das fossas nasaes. O
bordo posterior, talhado ao viez, á custa da
face superior, serve de supporte á lamina
horisontal do palatino.
Apophyse zygomatica- É designada também debaixo dos nomes de malar, transversa
e pyramidal; tem a forma d'uma pyramide
triangular, cuja base corresponde ao seio maxillar e cujo vértice, cheio de rugosidades, se
articula com o osso malar. Tem uma direcção transversal, e apresenta três faces, ásperas
e rugosas, em continuação com as faces anterior, posterior e superior do maxillar.
Limitada pelas laminas ósseas que constituem as suas faces, e communicando com
as fossas nasaes por intermédio de duas aberturas, situadas na sua parede externa, uma,
constante, ao nivel do infundibulo, outra, apparecendo em 10 % dos casos, no meato medio, existe uma cavidade (cujo fim ainda hoje
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indeterminado, querendo alguns auctores que
seja o de equilibrar o peso do craneo), chamada— o Seio maxillar ou antro d'Hyg/nore.
A configuração d'esté seio é a d'uma pyramide triangular, cujo vértice, troncado, é
formado em muitos casos por uma superfície
suficiente para ser considerada como uma
outra face, correspondendo ao bordo alveolar, sendo a base representada pela face orbitaria. As três faces restantes da pyramide
são constituídas, respectivamente, pelas faces
anterior, posterior e interna do maxillar superior. A espessura das paredes é différente :
assim, emquanto que as faces orbitarias e
nazal são extremamente delgadas, a anterior
e a posterior são suficientemente espessas. O
vértice do seio é, como dissemos, formado
pela arcada dentaria, e as cavidades dos alvéolos acham-se separados d'elle por uma
lamina tenuissima de tecido ósseo.
O maxillar concorre, á formação das cavidades, nasal, buccal, orbitaria, e fossa zygomatica. Para a cavidade buccal, o maxillar superior concorre, pela face inferior da
apophyse palatina e pela face interna da arcada alveolar, sendo esta cavidade comple-
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tada pelas partes homologas do maxillar
opposto, e, ainda, pelas faces inferiores das
laminas horisontaes dos palatinos, e pelo
maxillar inferior.
Além do sulco, que já citamos, ao longo
do bordo externo da apophyse palatina, existem, de cada lado, ao nivel da parte posterior
e externa da abobada, o orifício inferior dos
canaes palatinos posteriores, constituídos pelo
maxillar superior e palatino.
A cavidade nasal, cuja direcção é levemente inclinada para baixo e para traz, é dividida, pelo vomer, em duas cavidades — as
fossas — em cada uma das quaes podemos
considerar quatro paredes: superior, formada,
de deante para traz, pela face interna dos
ossos nasaes, laminas crivadas do ethmoide,
e corpo do esphenoide ; inferior, constitui da,
pelas faces superiores da apophyse palatina
do maxillar superior, e da lamina horisontal
do palatino ; interna, formada pelo vomer
e pela lamina perpendicular do ethmoide, e
completada adeante pela cartilagem do septo ; a externa, é formada pela face interna
do maxillar superior, pelo ethmoide, palatino, esphenoide, corneto inferior e unguis.
E n'esta ultima parede que se abrem : os seios
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esphenoidaes, frontaes e maxillares; as ceílulas ethmoidaes superiores- medias e inferiores; o buraco espheno-palatino, e o orifício inferior do canal nasal.
As cavidades orbitarias, dirigidas obliquamente para dentro e para traz, têm a forma
d'uma pyramide quadrangular. A base, que
forma o rebordo orbitario, é constituída pelos
ossos, maxillar superior, frontal e inalar. O
vértice, constituído pela convergência das
fendas esphenoidal, espheno-maxillar e pterygo-maxillar, corresponde á parte mais larga da fenda esphenoidal e ao buraco óptico.
A face externa, resistente, é a que separa
a cavidade orbitaria da fossa temporal, e
é formada, atraz, pela faceta orbitaria das
grandes azas do esphenoide, adeante, pelo
osso malar, e em cima, pelo frontal, apresentando o orifício orbitario do canal nasal.
A face interna é formada, de traz para
deante, pelo esphenoide, osso plano do ethmoide, unguis e apophyse montante do maxillar superior. A face superior apresenta, de
deante para traz, o frontal e a pequena aza
do esphenoide. A face inferior, é constituída,
de deante para traz, pelo osso malar, face superior do osso maxillar superior, e faceta or-
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bitaria do palatino ; é muito tenue e separa
as cavidades orbitarias e seio maxillar.
A fossa zygomatica é incompleta, e tem
só quatro paredes: interna, formada pela aza
externa da apophyse pterygoidea, e pela apophyse pyramidal do palatino; anterior, pela
face posterior do maxillar; superior, pela face
inferior das grandes azas do esphenoide ; externa, pela face interna da arcada zygomatica,
em cima, e, no resto da sua extensão, pela
face interna do ramo montante do maxillar
inferior.
Communicando com esta fossa, por intermédio da fenda pterygo-maxillar, situada
entre o osso maxillar e a face anterior da
apophyse pterygoidea do esphenoide, existe
uma outra cavidade, mais pequena—a fossa
pterygo-maxillar, para cuja formação concorrem: o osso maxillar superior, pela sua
face posterior, adeante, a parte anterior da
apophyse pterygoidea, atraz, e, dentro, pela
face externa da lamina vertical do palatino.
Adeante e em cima, esta segunda fossa communica com a cavidade orbitaria, pela fenda
espheno-maxillar, limitada, dentro, pelo maxillar superior e palatino, fora e em cima,
pelas grandes azas do esphenoide e, adeante,
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pela íace posterior do malar. Esta fenda faz
um angulo recto com a pterygo-maxillar, e
um agudo com a esphenoidal, que é obliqua de cima para baixo e de fora para dentro, e limitada pela face inferior das pequenas azas do esphenoide, em cima, e pelas
grandes, em baixo; dá passagem a alguns
nervos e vasos. Na fossa pterygo-maxillar
vem abrir-se cinco canaes ósseos : trez, atraz;
um, dentro; e outro, em baixo. Dos trez primeiros, um é o grande redondo, outro o
vidiano, e o ultimo o pterygo-palatino ; o
interno é o espbeno-palatino, e o inferior é
o canal palatino posterior.
Descripto assim o esqueleto ósseo do
maxillar e das cavidades que, mais ou menos directamente, se relacionam com elle,
vamos entrar no estudo das partes molles
que os revestem.
A região maxillar superior é limitada:
adeante, por uma linha que, partindo do
angulo interno do olho, se dirige para baixo
ao longo do sulco—naso-genio—, contorna
o bordo inferior do nariz, e chega á linha
media, onde toma uma direcção vertical, até
ao bordo inferior do lábio superior; em
cima, por uma outra linha, que, partindo
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.do niesmo ponto que a precedente, se dirija, seguindo o rebordo inferior da orbita,
para a saliência do osso malar, que contorna, indo terminar na parte' superior da
articulação temporo-maxillar; posteriormente, uma linha vertical baixada do meio da
distancia entre estes dois últimos pontos;
na parte inferior, pelo bordo livre do lábio
superior e por uma perpendicular baixada
da commissura labial sobre a linha vertical precedente.
As partes molles que se encontram n'esta
região formam planos, cuja disposição, da
superficie para a profundidade, é a seguinte:
pelle, tecido cellular, camada muscular, tecido cellulo-adiposo e periosseo. A pelle,
continua com a das restantes regiões da
face e craneo, é muito espessa e adhérente
á camada muscular, ao nivel do lábio superior, e apresenta, n'este ponto e em quasi
toda a metade posterior da região, as glândulas sebaceas e os bolbos pilosos, cujo
desenvolvimento exaggeradissimo em certos
indivíduos, pôde retardar a cicatrisação da
solução de continuidade, exigida pela opera-,
ção. E muito vascular, principalmente ao
nivel do osso malar, e continua-se com a
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que cobre as partes restantes cia face e do
craneo. O tecido cellulo-adiposo, apenas representado, no labio superior, por algumas
pequenas massas adiposas intermusculares,
acha-se distribuído por toda a região, e forma,
na bochecha, uma camada muito espessa,
contínua com a das regiões temporal*, superficial e parotidiana. O plano muscular é composto de duas camadas de músculos, uma superficial e outra profunda. A camada superficial é formada: atraz, pela parte anterior do
masseter, cuja aponévrose, continua com a
do prolongamento cia glândula parotida, se
curva para ir cobrir o buccinaclor; adeante,
pelos músculos grande e pequeno zygomatico ; por fora, pela zona externa ou orbitaria
do orbicular das pálpebras, em cima, e pela
metade superior do orbicular dos lábios, em
baixo.
A camada profunda, compõe-se do buccinaclor, lateralmente, e dos elevadores superficial e profundo da aza do nariz e do labio
superior, canino, adeante e internamente.
D'aqui em deante, as relações das partes
molles variam, segundo se considera a metade superior ou inferior do maxillar superior.
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Na metade superior, á camada muscular
profunda, segue-se uma outra de tecido cellulo-adiposo em contacto com o periosseo.
Na metade inferior, porém," entre esta e
os músculos, existe, alem do seio gengival superior, formado por uma prega que faz parte
da mucosa buccal, o grupo das glândulas molares, sós ou acompanhadas, segundo alguns
autores, das glândulas buccaes.
A mucosa, que principia ao nível do
bordo livre dos lábios, forra a face inferior
da abobada palatina, as faces interna e externa do rebordo alveolar, e, como dissemos, a face interna da bochecha, e continua-se com a do veu do paladar e da pharyngé. Ao nivel dos lábios, a mucosa é
separada dos músculos por uma camada
glandular contínua e muito importante, e
nos pontos correspondentes á abobada palatina e ás gengivas, adhere fortemente ao
periosseo, formando uma membrana fibroin ucosa. Por ultimo, inferior a todas estas
camadas e cobrindo a totalidade do osso,
existe o periosseo, que, como dissemos, em
alguns pontos está intimamente adherido á
mucosa, da qual se separa ao nivel dos alvéolos, para ir constituir o periosseo alveo-
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lo-dentario, ao passo que a mucosa se continua d'um lado para o outro, pelos espaços
interdentarios.
Ás fossas nasaes são revestidas por uma
membrana fibro-mucosa, que, não só reveste
os cornetos e os meatos, mas ainda todas as
cavidades que n'ellas se abrem.
Esta mucosa não tem a mesma apparencia e constituição em toda a parte, e, por
conseguinte, vamos descrevel-a nos différentes pontos da sua extensão.
No septo, é cor de rosa, lisa, delgada e
resistente.
Na parede externa, tapeta o maeto inferior, enviando um prolongamento para o
canal nasal, alcança, em seguida, o bordo
adhérente do corneto inferior, tapetando-lhe a
face inferior, e, chegando ao bordo livre d'esté
corneto, dobra-se sobre si. N'este trajecto, o
aspecto da mucosa diffère da que reveste o
septo; é escura, espessa e apresenta pregas.
Ella excede alguns millimetres o bordo livre
dos cornetos, sobretudo o do corneto inferior,
principalmente, na parte posterior.
Na abobada das fossas nasaes, onde toma
o nome de pituitária, é muito mais delgada
e pouco resistente, tapeta a lamina crivada
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do ethmoide, e é n'este ponto, que elk recebe
os filetes nervosos do nervo olfactivo.
Podemos considerar a mucosa nasal, debaixo do ponto de vista pliysiologico, dividida
em duas porções: uma superior, onde reside
o sentido do olfacto; outra, inferior que é destinada á função respiratória.
A mucosa nasal é coberta de celhas vibrateis, e é constituída por duas camadas,
uma, profunda, em contacto com o periosseo,
e outra, superficial, onde existem numerosos
vasos e glândulas muciperas, disseminadas
em toda a extensão da mucosa, mas em maior
abundância na porção respiratória. Os vasos,
a que nos referimos, são artérias, veias e lymphaticos. As artérias muito numerosas, sobretudo na porção olfactiva, provêem das artérias
maxillar interna e ophtalmica, dando a primeira as spheno-palatina e pterygo-palatina,
e a segunda, as duas ethmoidaes. As veias
existem em grande numero, e são bastante
volumosas,, acompanhando em geral as artérias. Os vasos lymphaticos, cuja presença foi
demonstrada recentemente, vão lançar-se
nos ganglios sub-maxillares.
Como dissemos, esta mucosa é muito rica
em nervos, sendo uns, de sensibilidade espe-
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ciai, outros , de s ens ibilidade geral. Os pri
meiros, provêm do nervo olfactivo, os s e
gundos, do trigemeo.
Como parte muito importante na opera^
ção de que nos occupamos , temos os vasos e
nervos da região, parte dos quaes acabamos
de des crever ao tratarmos da mucos a nazal,
reservando para es ta occas ião o es tudo dos
que s e distribuem propriamente na região —
sede da operação. . ,,■■
Poderíamos ter feito es te es tudo, á me
dida que nos occupamos da des cripçâo ana
tómica da região; pareceunos , porém, que
seria talvez mais util íazelo em globo, fri
sando as s im a attenção que elle nos merece,
e deve merecer, em qualquer operação.
Os vas os que s e dis tribuem na região
maxillar superior, s ão muito numerosos ; po
rém, entre elles, alguns ha que pelo s eu pe
queno calibre não dão hemorrhagia impor
tante quando s ão offendidos , e portanto não
os des creveremos , limitando a nos s a des cri
peão áquelles, cuja ruptura, exige o emprego
de meios immédiates para s us ter a hemor
rhagia, meios es tes , que mencionaremos ao
tratarmos do processo operatório.
Estes vas os s ão ; a artéria infra-oi-bita-
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ria, a coronária labial superior, a transversa da face e a facial, embora esta ultima, não seja lesada em todas as resecções
praticadas sobre o maxillar superior.
A artéria infra-orbitaria, nasce da maxillar interna, ao nivel da lenda esphenomaxillar, percorre o canal carotidiano e vemse dividir em grande numero de ramos na
fossa canina, communicando com as coronária labial superior, nasal, naso-lobar o transversa da face. Esta artéria fornece duas collateraes, uma, que vae para a orbita, e a outra, que é o ramo dentário anterior, que se
aloja no canal ósseo existente na parede anterior do maxillar, indo destribuir-se aos
dentes incisivos e canino.
A artéria coronária labial superior, nasce da facial ao nivel da commissura, volumosa, caminha muito approximada da mucosa por detraz do musculo orbicular, até á
linha media, onde se anastomosa com a do
lado opposto. N'este ponto, dá origem a différentes ramos, que vão para o septo nasal.
A artéria facial, nasce da parte anterior
da carótida externa, acima da lingual, e dirige-se para cima, para deante e para dentro,
coberta pelo grande hypoglosso, músculos
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digastrico e stylo-hyodeo, applica-se á face
externa da glândula maxillar, na parte posterior, chega á face, e dirige-se para o angulo dos lábios. Esta artéria fornece bastantes
ramos collateraes, mas que para o nosso
caso não merecem importância, a não ser ar
coronária labial superior, já descripta.
A artéria transversa da face, filha da
carótida externa, cuja direcção é parallela
ao canal de Stenon.
As veias acompanham o trajecto das artérias, e pouca importância têm, exceptuando a facial, que se acha situada por fora
da artéria, seguindo aproximadamente a mesma direcção.
Os nervos são bastante numerosos, mas
aquelle que mais nos deve preoccupar, é o
nervo maxillar superior, d'onde emanam
todos os outros.
O nervo maxillar superior, é filho do
gangiio de Gasser, nascendo da parte media
d'esté gangiio, dirige-se para deante, envolvido n'um desdobramento da dura-mater, para
o buraco grande redondo, que elle atravessa,
chega á fenda espheno-maxillar, dirige-se
um pouco para fora, colloca-se na gotteira
infra-orbitaria, caminha ao longo d'ella, atra4
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vessa o buraco infra-orbitario, e divicle-se ahi
em muitos ramos, coliocados entre o musculo canino e o elevador próprio do lábio superior, anastomosando-se com fibras do facial.
Os lymphaticos são numerosos e formam
uma rede magnifica d'onde emanam troncos,
que vão rematar nos ganglios parotidianos, e
sobretudo, nos sub-maxillares

CAPITULO III

O maxillar superior pócle ser attingido
por duas vias: a cutanea e a buccal. Não
succède, porém, n'este caso, o que ordinariamente se dá em qualquer outra operação,
em que, qualquer que seja o numero de caminhos que se nos apresentem para attingirmos um dado órgão, o resultado é sempre o
mesmo. Aqui não; ha casos, em que só a via
cutanea é applicavel, ha outros, em que só
poderemos servir-nos da via buccal, e outros
ainda, em que o fim operatório se consegue,
quer empreguemos uma, quer outra.
Como facilmente se comprehenderá, se
se attender á pequena abertura que entre si
deixam os lábios, a via buccal, só poderá
seguir-se, nos casos em que a parte resec*

cavei seja de pequena extensão, e esteja próxima da face inferior do osso; é o que se dá
nos tumores da abobada palatina e da gengiva, e ainda nos das fossas nasaes, limitados
ás proximidades do seu orificio posterior.
Nunca por este meio se poderá operar a resecção completa, ou quasi total do maxillar
superior, posto que isso seja admissível depois de se ter lido a exposição de Paravicini
publicada em 1858, em que, sem excisão alguma exterior, se fez a resecção e desarticulação sub-periosticas do maxillar inferior.
Pelo contrario, só será applicavel a via cutanea, quando a lesão que exige a operação,
esteja situada na parede anterior do seio maxillar, ou na parte do maxillar superior, que
se avisinha da cavidade orbitaria, ou em qualquer das fossas postero-internas, formadas
por este osso e pelos do craneo. Por exclusão de partes, ficam praticáveis por qualquer
das vias todas as lesões, exceptuando as que
affectem a abobada palatina, que estiverem
limitadas ao rebordo alveolar.
Posto isto, passemos á descripção de cada
um dos processos operatórios empregados
para chegar ao osso, primeiro pela via cutanea, em seguida pela buccal.
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A Via cutanea.—A operação deve ser
feita em quatro tempos: Incisão das partes
molles ; sua separação da superficie do osso ;
separação do osso das suas inserções ; extracção do osso.
Primeiro tempo.—A incisão dos tegumentos, é muito variável, emquanto á forma
e emquanto á extensão. Esta, como facilmente se comprehende, deve estar em relação com as dimensões do osso, que, nas resecções parciaes, tem de ser eliminado, e com
a profundidade a que se encontra a lesão, que
exige a operação.
A forma, pelo contrario, varia apenas segundo a vontade de cada operador, ou différentes circumstancias, algumas das quaes
dependem, mais das condições anatómicas
da região, do que da natureza do processo
mórbido. Dividiremos, por conseguinte, estas variedades em dois grupos: resecções totaes e parciaes. Nas primeiras, a forma e a
extensão da incisão, são as seguintes :
No processo de Gensoul, a incisão partindo do angulo interno do olho, segue o
sulco naso-genio e termina no lábio inferior, do meio d'esta, parte uma outra, hori-
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son tal, que termina no ponto de encontro,
com uma outra, vertical baixada do angulo
externo do olho. Velpeau faz a incisão partindo da commissura labial, descrevendo uma
curva de concavidade antero-superior, terminando' no meio do osso malar. Fergusson
faz uma simples incisão na linha media do
lábio superior. Nelaton, tendo em vista o pequeno campo fornecido pelo processo precedente, continua a incisão por cima, contornando a aza do nariz, e seguindo ao longo
do sulco naso-genio até ao angulo interno do
olho, d'onde, sendo necessário, faz ainda partir uma outra incisão transversal, contornando inferiormente o rebordo orbitario. Lisfranc,
aproveita o processo de Velpeau, que elle
procura completar, associando-lhe o de Nelaton, de modo a conseguir um retalho triangular de base superior. Guerin, aproveita a
incisão vertical de Nelaton, mas, em vez de
contornar a aza do nariz, segue pelo sulco
nasolabial, até á commissura. Langenbeck
faz uma incisão em V, ou curva, cujos extremos tocam a parte media do osso malar e o
angulo interno da orbita, e o vértice ou ponto
mais alto da curva, se aproxima, sem lhe tocar, do bordo livre do lábio superior. Hev-
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folder corta 'o nariz e o lábio superior na linha media, e da raiz do nariz, extremidade
superior da incisão, faz partir uma outra,
análoga á que Nelaton propunha para completar o seu processo, indo terminar no angulo externo do olho. Finalmente Syme, cujo
processo é apenas digno de menção, pratica
duas incisões reciprocamente perpendiculares, cujo ponto d'intersecção, corresponde ao
meio do maxillar superior. Qual d'estes processos é o preferível? Vel-o-hemos no ultimo capitulo do nosso trabalho.
Na resecção simultânea dos dois maxillares, os processos são menos variados, o que
resulta da maior frequência d'esta operação,
e não são, ordinariamente, mais do que a repetição dos processos empregados para a resecção unilateral e total. Assim, Dieffenbach
e Maisonneuve seguem o processo de Heyfelder, continuando para ambos os lados a incisão transversal. Heyfelder aproveita o seu
primeiro processo ao qual acrescenta duas
incisões symetricas, partindo das commissuras labiaes, terminando nas orelhas e seguindo o bordo da maxilla. Por ultimo, Velpeau
apenas repete dos dois lados a sua incisão
curva,
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Nas resecções parciaes, a incisão é constituída apenas por aquella parte das precedentes, que está mais próxima dos pontos affectados. É o que faz, por exemplo Guerin,
aproveitando a parte da sua incisão, que vae
da aza do nariz á commissura labial, para a
resecção do pavimento inferior do maxillar.
Segundo tempo. — Outr'ora ligava-se
pouca importância a este segundo tempo da
operação, em que apenas se tinha em vista
pôr a nu o osso, acompanhado, ou não, do
seu periosseo, com o miico fim de reseccar
a porção afiectada, deixando ás partes que a
cercam, o trabalho de encher a cavidade resultante. Hoje, porém, já assim não succède.
Demonstrada, como está, principalmente pelos trabalhos tão repetidos e concludentes de
Ollivier, a possibilidade de regeneração completa dos ossos á custa do periosseo, o cirurgião, que queira merecer tal nome, deve empregar todo o cuidado em poupar, tão perfeitamente quanto lh'o permitiam, a sua perícia e o grau de adiantamento da doença,
esta membrana, com o fim de evitar, não só
as disformidades que adviriam da falta de
apoio ás partes molles, mas ainda, as per-
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turbações de deglutição e phonação, que constituem a principal e immediata consequência
da perda do osso. Deve, portanto, a separação das partes molles ser feita, ruginando o
osso com o máximo cuidado, de modo a offender, o menos possível, a camada do periosseo, que se encontra em contacto mais immediate com o osso, e que é aquella que mais
concorre para a sua regeneração.
Terceiro tempo. — O maxillar superior
está ligado aos restantes ossos da face por
quatro pontos : por deante, por cima e por
dentro, por intermédio da sua apophyse montante, aos ossos próprios do nariz, frontal,
unguis e ethmoide ; por cima e por fora, ao
osso malar, por intermédio de apophyse do
mesmo nome; por baixo e por dentro, ao similar do lado opposto, por intermédio d'elle
á apophyse pterygoidea cio esphenoide.
A separação do osso dos restantes da face
é feita com o auxilio da serra de cadeia, para
a apophyse montante, tendo atravessado anteriormente com um trocart, a parede interna da orbita, e para a apophyse malar,
fazendo passar a serra pela fenda esphenomaxillar, com a pinça de Liston para a por-
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ção horisontal e posterior e indiferentemente,
com um outro dos instrumentos citados, para
a ligação anteroinferior com o osso do lado
opposto.
Quando a resccção, tem de ser parcial, é
preciso servirmo-nos do escopro e martello,
sempre que não seja possível utilisar a pinça
de Liston, para separar, na continuidade do
osso, as porções que téem de ser eliminadas,
das que desejamos conservar, aproveitando
as secções acima citadas.
Quarto tempo. — Cortadas, assim, as
adherencias mais importantes do maxillar superior aos ossos visinhos, basta, para extraliir
o osso, prendel-o com uma pinça forte, e fazel-o oscillar até fracturar a adherencia com
a apophyse pterygoidea, o que é sempre preferível á separação por meio d'uni osteotomo,
da mesma apophyse.
Descripto, assim, os différentes tempos
da operação, resta-nos dizer, o que aliás é
fácil de perceber, que para sustar a abundante hemorrhagia, que é variável segundo
a resecção, é total ou parcial, isto é, que depende dos vasos cortados, temos de empregar
meios variados, em relação ao calibre d'esses
mesmos vasos.
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Os meios, geralmente empregados, são': a
laqueação e o ferro em braza, e nos últimos
tempos, têem-se empregado também soluções de perchloreto de ferro a 35 ou a 38
graus. Devemos, porém, dizer que nos casos
que temos observado, foram o ferro em brasa
e o cautério de Paquelin, os que melhores
resultados deram.
Depois de extrahido o osso, ou simplesmente uma parte, quando a resecção é parcial, procede-se á união dos lábios da ferida
empregando a sutura em 8, ou a de pontos
separados com fios metallicos. Applica-se
um penso phenicado sobre a ferida, e em seguida, colloca-se uma ligadura convenientemente, de modo a permittir leves movimentos, para se poder alimentar o operado, alimentação esta, que será liquida. Deve recommendar-se todo o repouso, não permittindo que o doente falle.

CAPITULO IV

As lesões que podem affectar o maxillar,
e dar logar á operação de que nos occupamos, podem dividir-se em dois grupos, perfeitamente distinctes, o que mostraremos mais
abaixo.
O primeiro grupo, comprehende, não só
as lesões de natureza infiammatoria, quer estejam localisadas no próprio osso, quer, o que
é mais frequente, affectem simultaneamente
os dois tecidos — ostéites,periostites e osteoperiostites, mas também, as que são a consequência d'esses mesmos processos inflammatories, quer estes actuem, por si só, quer
sejam influenciados, por uma causa mais geral—necroses, incluindo a phosphorada e
as diathesicas, caries ou necroses mollecu-*
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lares e as periostoscs, devidas á organisação
óssea dos elementos conjunctivos, resultantes
do processo inílamraatorio.
Ao segundo grupo, pertencem os tumores
de qualquer natureza, cujo apparecimento,
não é precedido de qualquer accidente inílammatorio.
Feita, assim, esta divisão, vamos mencionar estas différentes lesões, apontando os
casos em que ellas dão logar á operação.
As ostéites são excessivamente raras, querendo até alguns auctores, que, um ou outro
caso apontado, como tal, fosse um abcesso
central, e outros, mesmo, não chegam a mencional-as.
E mais frequente, como dissemos, a osteoperiostite; porém, este processo iníiammatorio, se é certo, que pôde dar logar á intervenção cirúrgica, não vimos citado, que semelhante intervenção vá até á resecção.
A necrose pôde ser mais ou menos extensa, isto é, umas vezes, occupa uma parte do
rebordo alveolar, outras, uma grande parte
da face externa do maxillar—necrose subcutânea—, ou ainda, mais raramente, se
pôde encontrar nas faces nasal e orbitaria e
na apophyse palatina,

m
Em qualquer (Testes pontos, a necrose
não dá logar a uma verdadeira operação, porque, como limitada que é, os sequestros formados são facilmente eliminados, e só nos
casos d'uma necrose muito extensa, é que então, seria preciso dividir o sequestro incapaz
de sair inteiro, operação esta, que se pôde fazer pela via buccal, que é a preferível, ou
pela via cutanea, e n'este caso, temos de seguir os primeiros tempos que descrevemos,
quando nos occupamos do processo operatório, tendo, comtudo, em vista não fazermos
grandes incisões, aproveitando a presença de
qualquer fistula, que competentemente desbridada, nos pôde levar até ao osso.
Pelo que acabamos de dizer, se conclue
que não se trata d'uma verdadeira resecção,
e esta, só seria exigida nos casos, em que a
necrose fosse de tal modo extensa, que não
houvesse possibilidade de regeneração óssea,
facto mais observado na necrose phosphorada, não querendo com isto dizer, que n'este
ultimo caso, se dê sempre a necrose total, por
que, pelo contrario, poucas vezes tem sido
observado.
O que deixamos dito a propósito d'estes
processos inflammatories, estende-se também
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á carie, doença muito rara, e prendendo quasi
sempre com a escropliulose e a syphilis, c
portanto, é ao processo geral que se deve attender em primeiro logar.
De modo que, pela citação d'estes différentes processos, póde-se ver que a resecção
maxillar, é mui raramente empregada nas lesões, que se encontram no primeiro grupo.
Outro tanto não .diremos com respeito ao
segundo grupo, porque c n'elle, que ^amos
encontrar as lesões, que reclamam, como
meio curativo, a resecção da parte afíectada.
Os tumores maxillares constituem um
grupo muito extenso, que nós podemos subdividir em dois grupos: tumores de origem
dentaria e tumores de origem não dentaria.
No primeiro grupo, consideraremos os
kistos dentários—folliculares — e os odontomas; no segundo grupo, os tumores líquidos — kystos —, tumores sólidos —fibromas, chondromas, osteomas, sarcomas,
myxomas e os carcinomas.
Os kystos dentários e os odontomas são
menos frequentes na maxilla superior, do que
na inferior.
O tratamento dos kystos dentários é
o mesmo dos odontomas, só excepcional-
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mente, lios casos em que hajam grandes
adherencias com a parede do maxillar, em
que estejam implantados, exigirá a resecção
d'essa parte.
No segundo grupo dos tumores, liniitamo-nos a citar aquelles que necessitam da intervenção operatória —resecção—como meio
efíicaz no seu tratamento. Estes tumores, são:
os osteomas, os sarcomas e os cancros, que
comprehendem, não só os carcinomas propriamente ditos, mas ainda, os epitheliomas.
Dissemos no principio d'esté capitulo,
que os dois grupos de lesões que affectam o
maxillar eram perfeitamente distinctes, o que
vamos tentar provar agora, lançando mão
para isso, dos dados etiológicos, symptomas
e tratamentos.
A etiologia das lesões do primeiro grupo,
é mais ou menos conhecida, ao passo que a
dos tumores é quasi sempre obscura, visto
que apparecem insidiosamente.
As lesões inflammatorias, alem do augmente de volume que lhes é commum com as do
segundo grupo, fazem-se também acompanhar de dor e calor, e em períodos mais avançados, de suppuração e eliminação de sequestros ósseos atravez cios orifícios por onde sa*
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hia o pus, symptomas estes, que faltara por
completo, em qualquer dos tumores que constituera o segundo grupo. Verdade é que alguns d'estes, como os carcinomas, podem dar
logar a dores e á saliida d'um liquido fétido;
mas, nem este liquido tem os caracteres do
pus, nem a epocha tardia do apparecimento
das dores, nos últimos, coincide com a mesma, nos primeiros.
Emquanto ao tratamento, como se vè pela
exposição que fizemos, diffère muitíssimo.
Assim, as raras vezes que se tem praticado a
resecção maxillar para as lesões do primeiro
grupo, pretendendo até alguns autores, que
nunca se deve fazer, está este facto em completa opposição com as lesões do segundo
grupo, para muitas das quaes só temos como
meio curativo, o emprego da sobredita operação.
Acabando de fazer, d'uni modo rápido, o
diagnostico entre as lesões do primeiro grupo
e as do segundo, vamos, para completar este
capitulo, apresentar umas ideas geraes sobre
o diagnostico differencial dos tumores.
Reconhece-se um kysto follicular pela
sede da affecção, pela lentidão cio seu desenvolvimento, e, sobretudo, pela ausência con-
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geníta d'uni certo numero de dentes, facto
que se não observa em nenhum outro tumor
de origem dentaria, e mesmo em qualquer
neoplasia do maxillar.
Os odontomas, embora apresentem symptomas muito semelhantes aos dos precedentes, têm, como signal de diagnostico, a presença actual ou anterior de dentes careados.
Os kvstos não dentários tèem de commum com os de origem dentaria, o augmente de volume da maxilla, a crepitação de
pergaminho e a transparência; porém, como
já tivemos occasião de dizer, os segundos, apparecem quando ha. falta congenita de alguns
dentes, ao passo que os primeiros, se desenvolvem quando a dentição é completa. Distinguem-se também pela forma, que é irregular nos primeiros, e regular nos segundos, e também pela séde, que é menos circumscripta nos primeiros.
Os fibromas são facilmente diagnosticáveis, pela sua dureza característica, forma
lisa e arredondada, elasticidade, indolência e
sobretudo, pela integridade dos tecidos visinhos e dos gangiios lymphaticos.
Os chondromas são os tumores maxillares de mais difficil diagnostico, porque não

08

só se confundem com os fibromas, mas ainda
com o cancro, quando tomam uma-marcha
muito rápida, o que poucas vezes acontece.
Em todo o caso, alguns symptomas ha, que
podem servir para o diferençar do fibroma,
pela marcha mais rápida, pelo volume mais
considerável e invasão dos tecidos visinhos.
Quando o chondroma é central—o enchondroma — podemos dizer que o diagnostico se
torna impossível. O que é certo, e que está
indicada a operação em qualquer caso, visto
que pela marcha lenta, pela indolência, pela
ausência de engorgitamento ganglionar, se
reconhece que o tumor é benigno e, é esse
factor o mais importante para nós.
As exostoses reconhecem-se facilmente
pela sua dureza, forma lisa e arredondada, e
são, o mais das vezes, indolentes, e pela
íal-ta de elasticidade.
Os sarcomas são muito difficeis de diagnosticar, algumas vezes, torna-se impossível
este diagnostico, podendo confundisse com
o fibroma, o enchondroma e mesmo com os
kystos mui til oculares. A indolência, opposta
ao grande volume, quando a marcha é rápida,
faz-nos decidir pelo sarcoma. A puncção exploradora nem sempre nos elucida a respeito
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do diagnostico entre o sarcoma e o kysto
m ultilocular.
0 diagnostico dos cancros é algumas vezes impossível de fazer; contudo, a edade do
doente, a marcha rápida do mal, as dores
lancinantes, a adherencia á pelle e a sua vascularisacão, e principalmente a cachexia e o
enfartamento ganglionar, lançarão muita luz
sobre o diagnostico.

CAPITULO V

Cumprindo o que promettemos na introducção a este trabalho, resta-nos agora dizer
algumas palavras, a propósito das indicações
sobre a resecção temporária do maxillar superior, que, como se sabe, é quasi exclusivamente praticada para a completa extirpação
dos polypos naso-pharyngeos. Dada a gravidade d'esta doença, por um lado, e por outro,
a da operação, estará esta indicada? Parecenos que sim. A resecção do maxillar superior, facilitada e suavisada como está hoje,
visto que um grande numero de cirurgiões,
procuram por todos os modos resolver o problema da administração do chloroformio, sem
terem de receiar a asphixia, produzida pela
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penetração do sangue nas vias aéreas, e descobrir apparelhos, com o auxilio dos quaes,
seja possivel praticar mais rapidamente a
operação, e perdendo, portanto, o cunho de
barbaridade, se assim nos podemos exprimir,
que tinha antigamente, pode passar a ser considerada como uma das operações mais empregadas em cirurgia operatória. Demais, os
resultados obtidos, auctorisam a sua pratica,
como mostra, por exemplo, Heyfelder que,
reunindo quatrocentos casos conhecidos de
resecções, parciaes ou totaes, apenas encontrou seis casos de hemorrhagias graves e um
de morte pelo chloroformio. A resecção temporária tem contra si, comparada com as definitivas, totaes ou parciaes, ser mais morosa,
por isso que, ao tempo gasto em deslocar e
tornar a collocar o osso, accresce o que é preciso empregar para destruir completamente
as raizes dos polypos ; mas, apesar d'esté inconveniente, que é grande, principalmente
quando se faz uso do chloroformio, cuja administração, não se faz impunemente durante
muito tempo, deve ser preferida, sempre que
seja possivel, para evitar as disformidades e
as perturbações funccionaes, a que acima nos
referimos. Estará, porem, indicada em todos
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os casos de polypos naso-pharingeos? Parece-nos que não, e que só se deve recorrer a
ella, quando elles pelo seu volume e facilidade
de reproducção, tornam improfícuo qualquer
outro meio de tratamento, pois que é preciso
ter em vista os sofrimentos e a immobilidade a que vamos sujeitar o paciente, durante um lapso de tempo maior ou menor.
Emquanto ás resecç5es por tumores no
próprio osso, a sua indicação está directa e
immediatamente subordinada ao diagnostico
exacto do tumor, escolho muito difficil de
vencer, por isso que as laminas ósseas tolhem em um grande numero de casos, os
nossos meios de observação.
E dissemos, que o diagnostico indicava ou
contra-indicava a operação, porque na nossa
opinião nunca se deve recorrer a ella, a não
ser n'um período inicial do desenvolvimento
dos tumores, quando estes forem malignos;
porque, como é sabido, a sua reproducção
dá-se muitas vezes antes de estar completamente cicatrisada a solução de continuidade,
e o quadro organisado por Weber, reunindo
observações proprias, de Heyfelder e de Liicke, mostra, que em 307 casos de tumorss do
maxillar superior havia 84 sarcomas e 103
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carcinomas o que dá uma percentagem de
70 % de tumores malignos.
Será isto, porem, razão sufficiente para
condemnar por completo a resecção do maxillar superior, a pretexto de que é extremamente dolorosa e difficil ?
Entendemos que não ; mas, é nossa opinião, que só deve ser praticada quando os
tumores, sendo benignos, ou de prognostico
variável, tenham adquirido um volume incompativel com o exercício regular das fmicções que os maxillares concorrem a desempenhar.
Esta restricção, associada á que fizemos
sobre as resecções temporárias, completa tudo
o que, mais importante, teriamos a dizer sobre as indicações e contra-indicações da operação, e põe ponto no trabalho que escrevemos sob a designação de —resecção do raaxillar superior.

Proposições
Anatomia. — O systema capillar não é uma r e de fechada.
Physiologia. — A deglutição ó uma funcção antagonista da expiração.
Materia medica. —A peptona injectada no sangue actua como um veneno.
Pathologia interna. — Regeitamos o empregos
dos vomitivos no tratamento do croup.
Pathologia externa. — Não . ha differença no
processo mórbido das necroses ordinárias e da
phosphorada.
Medicina operatória. — Na resecção do maxillar superior, preferimos o processo de Velpeau..
Anatomia pathologica. — No estado actual da
sciencia, não se pôde dar uma definição rigorosa de tumores.
Partos. — A raridade das posições transversas
é devida á falta d'equilibrio dos planos lateraes
do feto sobre o promontório e a columna lombar.
Pathologia geral. —A vaccina de Jenner diffère etiologicamente da variola.
Hygiene. — Os cordões sanitários, como se têm
estabelecido entre nós, constituem uma medida
anti-hygienica.
Vista.
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