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INTRODUCÇÃO 

Le contrôle clinique est la pierre de touche des théo
ries; lui seul peut en dicter l'approbation ou le rejet. 

(Dr. Martial Dupierris.— 'Mémoire sur les rétrécisse
ments organiques du canal de l'urethro.») 

Todas as sciencias de observação vivem de factos, e cada uma d'ellas con
siste no conjuncto dos que lhe são próprios. A industria e sagacidade humana 
observa-os, verifica-os, e até algumas vezes chega mesmo a produzil-os artificial
mente. 

O raciocínio coordena-os, ou na ordem em que se manifestam, ou de modo 
que melhor façam conhecer as suas relações intimas; e fixa-lhes as relações geraes 
ou particulares na razão da sua importância directa, ou na dos resultados que 
d'elles dimanam, e dos fins ulteriores que indicam. 

Bem guiado, é assim que caminha o espirito, e assim é que esforçadamen
te devemos caminhar sempre. A parte theorica da sciencia, pois, deve ser unica
mente o ennunciado singelo da coordenação, classificação e relações próximas de 
todos os factos que a constituem. Mas logo que estes limites sejam imprudente
mente transpostos, a sciencia perde o caracter, e a theoria deixa de ser o quadro 
methodico dos objectos reaes que comprehende, e, em vez de ser o que ha pouco 
se disse, só nos offerece resultados estranhos aos factos, e em lugar de nos pin
tar a imagem das causas e dos effeitos, transforma-se em prisma illusorio, crea-
dor de visões e de phantasmas. 

Que fazer, pois, ao lançar os olhos sobre a immensa massa de factos me
dicos que os séculos aproveitaram e recolheram, e que pelo seu numero e diversi
dade perdem e confundem o espirito ? . . . O mesmo que faria qualquer que se 
collocasse junto de um acervo de objectos, e que se encarregasse de os distin
guir e classificar, indicando ao passo que os distribue, as relações que existem 
entre elles. É assim que quasi todas as partes importantes da cirurgia teem sido 
revistas, e utilmente modificadas. O tratamento das fistulas, principalmente as do 
anus, as grandes amputações, as moléstias dos ossos, a operação da pedra, a das 
hernias, e aneurismas, etc., teem feito tantos progressos, e são tantos e tão im
portantes os processos de cura de moléstias, que até agora eram julgadas inven-
civeis, que em menos de um século se pode dizer, que a arte operatória foi com
pleta e radicalmente renovada. 

Um dos factos mais importantes da sciencia moderna, é, de certo, a uretro-
tomia interna pelo processo de M.Maisonneuve, vulto admirável e como que fada
do pela Providencia para enriquecer e illustrai- a cirurgia, e bem merecer da hu
manidade. 
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Todavia, a uretrotomia não é um facto novo em medicina, porqne até se 
pôde considerar um dos assumptos que mais tem attrahido a attenção dos práti
cos, e sobre que teem apparecido as mais diversas opiniões. 

Para prova d'esta verdade não temos necessidade de remontar a Alexan
dre de Tralles, nem aos nossos Amatus e Zacuto Lusitanus ; basta percorrer o 
que tem sido escripto a este respeito desde o principio do século actual até hoje. 
N'este espaço de tempo, relativamente curto, encontram-se as ideias mais contra-
dictorias sobre a natureza dos apertos da uretra e a maior diversidade de metho-
dos encarecidos para o seu tratamento pelos cirurgiões que os inventaram ou 
reintroduziram na prática. 

Cada qual elogia o seu methodo ou processo, e todos contam d'elles mara
vilhas. 

Mais tarde, appareceram alguns sábios que reagiram contra alguns d'esses 
methodos, ás vezes bastante temerários, e que, sem desprezarem completamente 
nenhum d'elles, procuraram antes de tudo assenhorear-se da natureza da lesão 
para a combaterem depois da maneira a mais conveniente. 

Com effeito, é evidente que um aperto de natureza espasmódica não deve
rá ser tratado do mesmo modo que um aperto cicatricial ; hoje todos concordam 
n'esta,verdade; porém nem sempre foi assim, e ainda não vai longe o tempo em 
que Mayor de Lausanne, este homem de engenho tão original, aconselhava o ca-
theterismo forçado para todas as espécies de apertos da uretra. Porém, mesmo 
entre os apertos orgânicos, a experiência mostra que nem todos podem ser trata
dos do mesmo modo; porque se ha alguns que cedem com facilidade á dilatação, 
outros ha que resistem a este tratamento, e que exigem meios mais enérgicos e 
mais promptos. É de um d'estes que me proponho tratar no meu escripto. 

M. Maisonneuve, aperfeiçoando a uretrotomia interna, de tal sorte modifi
cou os processos e os resultados, que fez, por assim dizer, um methodo novo, que 
não se pode equiparar comos antecedentes, nem em quanto á simplicidade do appa-
relho instrumental, nem em relação á efficacia e innocuidade da operação. 

Tendo visto praticar a uretrotomia interna por diversas vezes, nas enfer
marias de clinica da Escola do Porto, durante o meu ultimo anno lectivo, e tendo-
se-me distribuído dous diários sobre este assumpto, julguei conveniente apresen
tar no fim d'esté trabalho os casos da minha propria observação. 

Aproveito a occasião para agradecer áquelles snrs. operadores que da me
lhor vontade se prestaram a dar-me os exclarecimentos que lhes pedi sobre o as
sumpto. 

Estando ainda pouco vulgarisada entre nós a operação que faz objecto 
d'este_ escripto, julguei dever dar aqui o desenho do apparelho instrumental de 
M.Maisonneuve, e proceder com methodo tratando no primeiro capitulo da sua des-
cripçâo, do manual operatório e do mecanismo da incisão do aperto; no segundo 
dos accidentes geraes e locaes da uretrotomia ; no terceiro dos cuidados prepa
ratórios e consecutivos á operação ; e no quarto e ultimo da gravidade e apre
ciação d'esté methodo do tratamento. 
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A URETROTOMIA INTERNA 

La découverte réellement utile que la chirurgie ré
clame serait celle d'un urétrotome susceptible de couper 
d'avant en arrière les rétrécissements dans lesquels on 
serait parvenu à faire pénétrer une bougie filiforme. 

Sèdillot. «Traité de Médecine opératoire.—2.a edição de 1855. 

CAPITULO I 

Descrlpção do nretrotomo de M. Maisoniioiivc 

Não é d'um apparelho complicado e difficil de manejar, d'um 
apparelho como ha muitos, que quanto mais se descrevem tanto mais 
confusamente se pintam á nossa mente, não é d'um mecanismo as
sim que vou traçar o esboço; é do uretrotomo de M. Maisonneuve que 
me proponho dar ideia. 



— 14 

O uretrotomo propriamente dito é uma peça só, tão simples como 
benéfica, tão fácil de empregar como engenhosa, e juntamente com 
mais três que lhe servem de auxiliares constitue o apparelho instru
mental de M. Maisonneuve para a operação denominada — uretro-
tomia. 

Estes instrumentos, que descreverei conforme a ordem por que 
se empregam durante a operação, são : 

1.°— Uma velinha de gomma elaftica (A) muito fina e flexível 
para poder acommodar-se a todos os apertos, terminando de um la
do, (do lado externo em relação á uretra), por um pequeno cylindro 
metallico (a) do comprimento d'um centímetro, broqueado em espiral, 
e acabando na extremidade interna por uma ponta filiforme (5). 

Esta velinha, que na sua maior espessura tem apenas o diâ
metro de 0,m002, denomina-se — con&uctora — porque depois de in
troduzida na bexiga serve para conduzir até além dos apertos o ca
theter de rego, que a ella se liga por meio da broca do cylindro. 

0,m001 e 0,m002 são os limites minimo e máximo da espessura 
das velinhas; mas entre estes extremos ha-as de grossuras médias para 
poderem transpor apertos de todos os graus. 

2.°—Um tubo ou catheter canelado (B) de 1 a 3 millhnetros de 
diâmetro e 30 centímetros de comprimento, bastante elástico para se 
lhe poder dar a curvatura que se quizer. M. Maisonneuve adoptou a 
grande curvatura que Jély (de Nantes) dava ás suas sondas. Na ex
tremidade externa, (c) do lado oppostoá goteira apresenta umannelque 
serve de cabo ao instrumento, e a interna, ou ponta, {d) é termina
da em espiral que se aparafusa exactamente no pequeno cylindro da 
extremidade externa da velinha conductora. Esta parte do apparelho 
denomina-se —catheter conductor, — porque é destinado a guiar 
o uretrotomo. 

3.° — O uretrotomo, de que ha duas variedades: o unilateral e 
o bilateral. 

O primeiro (C) que é o mais frequentemente empregado por M. 
Maisonneuve, tem a forma de um triangulo isosceles (e) achatado, com 
o vértice obtuso e os dois lados cortantes e escavados de forma tal que 
recordam a relha do arado; na ponta ha uma pequena aresta que con
corre para conservar esta parte do instrumento no rego do catheter 
conductor. A base continua-se com a extremidade de uma haste de 
aço delgada, que tem 30 centímetros de comprimento e que é desti
nada a correr no tubo canelado. A extremidade externa d'esta haste 
é terminada por um pequeno cabo metallico (f) com um botão, cuja 
circumferencia é serrilhada, e pela qual se pega no instrumento e se 
impelle por todo o comprimento do catheter conductor. 

O segundo (D) é formado por duas laminas unilateraes reu-
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nidas pelas suas bases (g)—tem a forma de um losango alongado cu
jos vertices lateraes são obtusos e os quatro bordos cortantes. Pelo 
grande eixo de uma das suas faces continua-se com a extremidade in
terna da haste metallica que é exactamente como a do uretrotomo unila
teral (A). 

Com o fim de se poderem adaptar ás variantes de capacidade 
do canal da uretra, M. M. Robert e Collin fabricaram em Pariz, sob 
as instrucções de M. Maisonneuve, as laminas seguintes : 

LAMINAS BILATEEAES 

l .a Grande—largura 9 millimetres 
2." Média—largura 8 millimetres ' 

LAMINAS UNILATERAES 

l . a Grande—largura 9 millimetres 
2.a Média—largura 8 millimetres 
3.a Pequena—largura 7 millimetres. 

Com esta serie de laminas podemos satisfazer a todas as indica
ções da uretrotomia. 

Com a dupla praticam-se as incisões lateraes. 
Com a simples cortam-se os apertos tanto na parede superior 

como na inferior do canal; attendendo unicamente a que para o pri
meiro caso, o rego do catheter deve estar na sua parte concava e para o 
segundo na parte convexa. 

4.° O annel da extremidade externa do catheter, e que serve de 
cabo ao instrumento, pode tirar-se e ser substituido pela extremidade 
de uma haste metallica que tem 30 centímetros de comprimento, a 
qual depois de bem fixa ao catheter serve para guiar a sonda aberta 
nas duas extremidades até á bexiga, em seguida á incisão do aperto. 

Esta sonda deve ter um diâmetro tal que esteja em relação com 
o da lamina que serviu para cortar o aperto, e além d'isso ter elas
ticidade sufficiente para se amoldar com facilidade ás diversas infle
xões do canal da uretra. Designal-a-hei no decurso d'esté trabalho 
com o nome de sonda permanente, porque ella é destinada a perma
necer no canal 36 a 48 horas depois da operação. 
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MECANISMO DA INCISÃO DO APERTO 

Da simples descripção das partes constituintes do apparelho de 
M. Maisonneuve se deduz facilmente a maneira porque são cortadas 
as partes retrahidas da uretra. E ' fazendo correr a lamina até á extre
midade interna do catheter canelado previamente introduzido no canal. 

Façamos correr esta mesma lamina pela goteira de um cathe
ter introduzido em um tubo membranoso, de pellica de luvas, por 
exemplo, e vejamos o que se passa : se o diâmetro do tubo é igual 
ao da lamina, o vértice obtuso afasta constantemente as suas paredes 
elevando-as acima do bordo cortante que não as pôde offender; mas 
supponhamos que na continuidade do tubo ha um ponto no qual o diâ
metro é mais estreito do que o da lamina; n'este caso a extremidade 
afiada do uretrotomo introduz-se primeiro n'elle e o vértice rombo não 
podendo desviar as paredes (não obstante a tensão que produz), ha 
contacto entre o bordo cortante do uretrotomo e o aperto. Basta en
tão impellir a lamina para vermos praticar-se a incisão, introduzindo-
se n'ella o vértice rombo e limitando-lhe a profundidade. 

Para além d'esté ponto, se o tubo tem dimensões corresponden
tes ao diâmetro da lamina, o vértice não cortante continua a prote-
ger-lhe as paredes ; porém, se elle apresenta mais pontos estreitos, a 
secção de cada um opera-se do mesmo modo. 

D'esté mecanismo da secção do aperto resulta que : i.° a inci
são feita d'este modo dá sempre ao ponto retraindo uma capacidade 
cuja circumferencia é igual ao duplo do diâmetro da lamina. 2." a 
profundidade da incisão varia unicamente com o grau de maior ou menor 
estreiteza do aperto. 

Esta ultima circumstancia tem grande valor prático, e é a ella que 
todos attribuem os bons resultados que se tem obtido com a operação. 

Sabemos pela anatomia pathologica dos apertos da uretra que 
elles não teem a mesma capacidade em toda a sua extensão, mas que 
pelo contrario vão alargando á proporção que nos afastamos do ponto 
mais estreito, chegando por ultimo a confundirem-se insensivelmente 
com o diâmetro da uretra. D'esta disposição especial das coarctações 
do canal da uretra resulta que a incisão longitudinal feita pelo ure
trotomo não tem sempre a mesma profundidade, mas que vai augmen-
tando com a proximidade do ponto mais estreito, e que em virtude da 
retracção propria das fibras circulares da uretra, o canal fica depois 
da incisão, com uma capacidade uniforme, sem nenhuma desigualda
de, e por conseguinte incapaz de reter a ourina ou qualquer liquido 
segregado pela ferida, ou pela propria mucosa uretral. 
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MANUAL OPERATÓRIO 

Deixarei os cuidados preparatórios e consecutivos á operação para 
serem tractados em um capitulo ulterior; merecem ser estudados mais 
detidamente por ser a elles e ao mecanismo da incisão que acabamos de 
descrever, que a uretrotomia deve o ser tão innocente como o mais sim
ples das operações cirúrgicas. O manual operatório divide-se em mui
tos tempos: 

1.° TEMPO—Introducção da velinha conductora—Acto 
essencialmente igual ao catheterismo Simples que o cirurgião pratica 
diariamente quando sonda um doente, quer seja para dilatar um aper
to, para evacuar a ourina, ou para qualquer outro fim: a differença 
está unicamente na tenuidade e flexibilidade da velinha. E ' uma ope
ração simplicíssima que não apresenta nenhum dos inconvenientes que 
se lhe tem attribuido, e por isso não sei que fundamento haja para as 
objecções que lhe tem sido feitas. 

Tem-se dito principalmente que a sonda se enroscava áquem 
do aperto, e que se corria o risco de a cortar durante a operação. 

M. Sédillot na ultima edição do seu tractado de medicina ope
ratória, publicado em 1866, responde a esta e outras objecções do se
guinte modo: 

Quant aux sections de la bougie, nous ne les avons jamais obser
vées, et elles dépendraient de l'inexpérience de l'opérateur. 

Les complications que nous venons de signaler ne sont pas impu
tables à l'urétrotomie, mais au chirurgien. 

Quoi qu'on fasse, on ne remplacera pas l'art par des procédés 
mathématiques, et il faut que les hommes de notre profession étudient 
les opérations et apprennent à en surmonter les difficultés, s'ils veulent 
en obtenir des succès. 

2.° TEMPO—O segundo tempo é a continuação do primeiro, des
de o momento em que a velinha, tendo atravessado o aperto, trans
põe o collo da bexiga e penetra na cavidade vesical ; reduz-se a intro
duzir na uretra o catheter conductor. Previamente aparafusada á ex
tremidade externa da velinha a ponta do catheter canelada em espi
ral, impelle-se depois a sonda adiante d'elle até á bexiga. D'esta ma
neira substituimol-a no canal por um conductor solido, com uma cur
vatura tal que se adapta perfeitamente á da uretra (curvatura de Jély). 

Tem-se affirmado que o catheter é de mui difncil introducção, 
e na verdade é claro que se a velinha estiver muito apertada no es
treito o catheter não a poderá seguir facilmente; porém quando tra-
ctar dos cuidados preparatórios havemos de ver então que se obsta 

3 
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com a maior facilidade a este inconveniente tendo o cuidado prévio de 
deixar a velinha algumas horas na uretra. 

Nos casos em que houverem apertos tortuosos, estou persuadi
do de que logo que tenhamos conseguido a introducção da sonda será 
sempre possível levar o catheter á bexiga. E ' n'estes, sobretudo, que 
o prático se deve revestir da maior paciência e sangue frio, usando de 
toda a prudência nos menores movimentos que praticar. 

A confiança na operação e a certeza que temos de poder dar á 
uretra uma capacidade suficiente logo que o catheter vá á bexiga, 
devem fornecer ao operador toda a paciência e sangue frio indispen
sáveis em taes circumstancias. • 

3.° TEMPO—Inc isão do ape r to — Seja qual íôr a lamina de 
que façamos uso, ou a parede da uretra que tenhamos de cortar, de
vem estar sempre presentes as duas regras seguintes : 

1.° Em quanto a lamina estiver na uretra, o catheter deve es
tar em tal posição que a sua curvatura corresponda exactamente á da 
uretra. 

2." Em quanto a lamina estiver na uretra, o penis deve sem
pre conservar-se estendido sobre o catheter. 

Estes dous preceitos teem grande valor. Pelo primeiro obsta
mos a que se exerçam pressões oppostas na continuidade do ca
nal e concorremos para que o uretrotomo, correndo pela goteira do 
catheter, afaste mais facilmente as paredes sãs da uretra. Pelo segun
do fazemos com que a mucosa uretral se conserve perfeitamente es
tendida, e evitamos o grande inconveniente d'ella se enrugar adian
te da lamina. Além d'isto, deve haver o cuidado de conservar esta 
mesma posição até á extracção completa da lamina, visto poder-se dar 
também o mesmo accidente na retirada do instrumento. 

Vejamos agora as precauções manuaes e especiaes ao emprego 
de cada uma das laminas : 

1.° — L a m i n a bilateral—Executadas as duas regras communs 
e tendo o cuidado de não comprimir com o catheter nenhuma das fa
ces do canal, basta impellir a lamina ao longo da goteira para fazer 
a operação sem ferir as partes sãs da uretra. 

2 .°—Lamina super ior—(na concavidade do catheter.) 
Tendo em vista as duas regras referidas, devemos ter o cuida

do de encostar o catheter contra a face inferior da uretra durante o 
movimento de vai-vem do uretrotomo. D'esté modo estendemos a ure
tra de cima para baixo, e logo que a lamina tiver cortado o aperto, 
o catheter, em virtude d'esta contínua pressão, encostar-se-ha contra 
toda a face posterior do canal, até ao collo vesical, e conservando o 
instrumento n'esta posição retira-se a lamina. 
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Estes diversos movimentos, que teem por fim estender o canal 
de cima para baixo, são de mui fácil execução. 

3.° — Lamina inferior—(na convexidade do catheter.) 
Este é o contrario do caso precedente. Procedese em sentido 

inverso e encostase o mais possível o catheter contra a parede supe
rior do canal. 

Seja qual fôr a lamina de que façamos uso, devemos sempre 
impellila suavemente até ao obstáculo, e vencer qualquer resistência 
que elle nos opponha por uma pressão lenta e gradual na extremidade 
da haste metallica. 

4.° — Introducção da sonda permanente — Depois de di
vidido o aperto, podemos ter a certeza de que sempre nos será possí
vel levar até á bexiga uma sonda cuja circumferencia seja igual, pe
lo menos, ao duplo do diâmetro da lamina. 

Esta sonda pôde ser introduzida depois de termos extrahido o 
catheter e a velinha conductora para fora do canal ; ordinariamente 
não ha n'isso a menor dificuldade, e assim se praticou algumas vezes 
nas enfermarias de clinica da Escola MedicoCirurgica do Porto no 
anno lectivo de 1865 a 1866; entretanto pode acontecer, quer seja por 
um espasmo momentâneo da uretra, ou em virtude de embaraço da 
extremidade da sonda na ferida, que isso não seja possivel, e n'este 
caso exporemos o doente a todos os accidentes que podem resultar do 
contacto da ourina com a ferida recente da uretra. 

Para evitarmos este inconveniente, aliás de bastante gravidade, 
podemos servirnos do próprio catheter que temos introduzido na ure
tra para guiar a sonda: basta só tirar o pequeno annel que está na 
extremidade externa, e articular em seu lugar uma das extremida
des da haste metallica recta, que tem 30 centímetros de compri
mento, introduzir a outra na sonda aberta de ambos os lados, fa
zendoa correr primeiro ao longo da haste e depois ao longo do ca
theter até á bexiga —■ em seguida retirase o catheter e a velinha con
ductora. 

M. Phillips prefere antes o seguinte meio: retira o catheter e des
aparafusao da extremidade da velinha deixando esta na uretra, de
pois articula em seu lugar uma haste de 30 centímetros de compri
mento e faz correr em seguida a sonda aberta nas duas extremidades, 
primeiramente sobre a haste e depois sobre a velinha que lhe serve de 
conductor. 

O catheterismo sobre conductor não é novo, data já de Desault, 
e foi guiandose pelas ideias d'esté auctor que Frederico Plessman 
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veio a empregal-o. Eis aqui a maneira porque este ultimo o descreveu 
em uma curiosa observação. (1) 

(Tratava-se de substituir a sonda em um doente que tinha sof-
frido a cautherisação directa de um aperto muito estreito da tiretra 
por meio de um estylete levado ao rubro). « Craignant de ne pouvoir 
reentroãuire facilement la nouvelle sonde avant de retirer la première, 
j'y jis passer un fil de laiton fort mince, jusque dans la vessie; je l'y 
maintins pendant que je retirai la sonde, et ayant enfilé un autre par 
l'extrémité externe du fil, je la fis couler le long de son trajet, que la 
dirigea sans paine jusque dans le'reservoir urinaire.i> 

Amussat também o empregou e M. Maisonneuve restabeleceu o 
seu uso em 1844, insistindo principalmente na sua utilidade em casos 
de retenção motivadas pela hypertrophia da prostata. 

Logo que a sonda estiver na bexiga e depois de termos evacuado 
a ourina, devemos fixal-a. 

Seguindo exactamente todos os movimentos e mecanismo da 
operação quê acabei de descrever, pela ordem em que elles se succe-
dem, e manejando com alguma destreza o uretrotomo de M. Maison
neuve, podemos ter a certeza de cortar todos os pontos que forem mais 
estreitos do que o diâmetro da lamina, como também a de não offen
der nenhum d'aquelles que forem tanto ou mais estreitos do que ella. 
O que equivale a dizer que podemos ter a certeza de não offender ne
nhuma das partes sãs da uretra. 

De qual das laminas nos deveremos servir? 
E' esta uma pergunta que naturalmente farão aquelles que tive

rem de praticar pela primeira vez esta operação, e a que eu não pos
so responder de uma maneira cathegorica. 

Sabemos pelas experiências de Reybard, feitas em animaes, que 
as incisões longitudinaes da uretra são constantemente seguidas da re
tracção dos bordos da ferida e por conseguinte parece que é indiffé
rente o praticar a incisão em qualquer ponto das paredes do aperto. 
Além d'isso, nos casos em que a coarctação for demasiadamente es
treita e profunda, como poderemos diagnosticar o ponto em que abun
da mais o tecido fibroso? Eu creio, portanto, que a escolha da lamina 
não poderá ser indicada pelo aperto, e que fica por conseguinte ao ar
bítrio do operador. 

M. Phillips prefere a lamina inferior, e nunca usa de outra. 
M. Maisonneuve emprega ordinariamente a unilateral e supe

rior. 

(1) Livro que contém uma serie de observações e intitulado: De la medi
cine puerpérale, ou des accidents de la maternité. Pariz 1797. 
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A bilateral também tem sido empregada por excellentes ope
radores taes como o sm*. Antonio Maria Barbosa (1) e o meu digno 
professor o snr. Antonio Bernardino de Almeida. Eu vi os melhores 
resultados obtidos pelo emprego d'esta lamina nas enfermarias de cli
nica cirúrgica da Escola do Porto, durante o annò lectivo de 1865 
a 1866. (Observação li). 

CAPITULO II 

Accidentes cansados pela nretrotomia 

Nos limites circumscriptos d'uma dissertação mal se podem des
crever circumstanciadamente todos os accidentes causados pela uretro-
tomia; mas supposto que assim não fosse, a intenção que tenho é de 
me esclarecer no assumpto e luz real só o prisma da prática é que a 
emitte. 

Praticamente, pois, isto é, debaixo dos pontos de vista da sua 
importância pathogenesica e therapeutica é que no decorrer do capi
tulo segundo, considerarei as consequências da incisão das coarctações 
fibrosas da uretra pelo processo de M. Maisonneuve. E como d'ellas, 
umas se restringem só ao campo do traumatismo, sem que os innu-
meros laços de sympathia transmitiam ao largo a sua influição até refle-
ctir-se nas fontes da vida e outras mais temerosas, atravessam as bar
reiras dos órgãos, e vão modificar as funcções mais nobres, assim eu 
as referirei separadamente debaixo das denominações de accidentes lo-
caes e geraes. 

I ACCIDENTES LOCAES 

O primeiro de todos, aquelle que se manifesta no momento da 
operação é a dôr; porém tem elle tão pouca importância que apenas 
merece ser mencionado. Eu interroguei os doentes operados nas en
fermarias de clinica da Escola Medico-Cirurgica do Porto n'este an
no lectivo, e todos me affirmaram que ella era muito pouco intensa : 
alguns comparavam-n'a com a que produz um pequeno ferimento 

(1) Nota sobre a urctrotomia interna.—Lisboa 1864. (Observação ir) 
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(Observação iv) e outros ainda a julgavam mais insignificante (Obser
vação in) por que não achavam padrão por onde a podessem aferir. 

O snr. Maisonneuve teve na sua clinica do Hotel-Dieu, em abril 
de 1863, um individuo muito pusillanime, doente com um aperto fi
broso da uretra, que receando muito a operação, quiz impellir elle 
mesmo o uretrotomo pela goteira do catheter, chegando a cortar o 
aperto sem accusar o menor soffrimento. 

II HEMQRRHAGIAS 

Em nenhuma das observações colhidas por mim durante este an
no lectivo, nem n'aquellas que devo á benevolência dos meus dignos 
mestres os snrs. A. B. de Almeida e dr. José Fructuoso Ayres de 
Gouvêa, nem nas do nosso distincto operador o snr. Manoel Joaquim 
Alves Passos, de Braga, se encontra um único caso de hemorrhagia 
considerável, e se algumas vezes apparoceram alguns vestígios de san
gue no meato ourinario (Observações I, II e IV), ou nas primeiras ouri-
nas (Observação i) também desappareceram expontaneamente passa
das algumas horas. 

Esta circumstancia devida com certeza á pouca profundidade da 
incisão, é uma das melhores condições para o bom resultado da ope
ração; porque além de não termos que recear a accumulação de coá
gulos na bexiga, nem a obliteração da uretra pelos mesmos (causa tão 
frequente outr'ora da infiltração ourinaria), não temos sobretudo neces
sidade de recorrer ao uso de hemostaticos sobre a ferida, meios sem
pre irritantes bastante para darem lugar á suppuração. 

N'aquelles casos, porém, em que houvesse uma hemorrhagia mais 
considerável, a sonda permanente, introduzida logo em seguida á ope
ração, seria sufficiente para a sustar em pouco tempo. 

III DOE QUE ACOMPANHA A PRIMEIRA MICÇÃO 

Em nenhum dos operados que tive occasião de observar cons
tantemente nas enfermarias de clinica da Escola do Porto, nem nas 
observações de que pude obter informação, notei que este accidente 
fosse de alguma importância. Todos os doentes interrogados por mim 
a este respeito a assemilhavam mais ou menos a um leve ardor (Obser
vações I, II e III); entretanto ha casos excepcionaes em que não acon
tece assim, e M. Civiale (1) refere um em que a dor foi excessiva
mente intensa. 

(1) Civiale— Traité des maladies des voies urinaires, 1856, T. l.°,pag. 454. 



— 23 — 

Veremos logo, que a sonda permanente, introduzida em seguida 
á operação, preserva completamente d'esté accidente. 

IV INFLAMMAÇÃO SUPPURATIVA DA FERIDA 

Este accidente é muitíssimo frequente depois das profundas in
cisões; pôde communicar-se a toda a uretra, descollar a mucosa e che
gar até a invadir o tecido cellular que envolve o canal. Na IV obser
vação da these de M. Icard (1) encontra-se registrado o caso de um 
individuo operado em 1853 por M. Reybard, que é um bello exem
plo de suppuraçâo consecutiva e abundante do canal durante o periodo 
de três mezes, a qual depois de ter promovido a formação de absces
sos peri-uretraes, se tornou por ultimo a causa de fistulas ourinarias. 

Apesar de não termos agora com os engenhosos instrumentos 
de M. Maisonneuve a recear muito essas grandes hemorrhagias que 
eram sempre uma das principaes causas da suppuraçâo da ferida, com-
tudo pôde ainda acontecer que suppure antes de cicatrizar (Observa
ção IV), e este accidente não pondo em risco a vida dos doentes, per
turba até certo ponto a cura perdurável que desejamos obter com a 
operação. 

Na verdade, sendo como é, espessa e formada de tecido retra-
ctil a cicatriz que succède á suppuraçâo, acontece que em lugar de por 
meio d'ella darmos uma capacidade suficiente ao canal, concorremos 
pelo contrario, para o seu continuo estreitamento. 

As causas d'esta suppuraçâo são em geral tudo o que pode ir
ritar a nova solução de continuidade, taes como o contacto da ourina, 
e a permanência de uma sonda muito rija na uretra. 

Havendo, porém, o cuidado de introduzir uma sonda bastante 
elástica para se amoldar sem resistência ás inflexões do canal, e com 
uma capacidade suíficiente para evacuar com facilidade as ourinas, 
melhoramos consideravelmente as condições da ferida para a sua prom-
pta cicatrisação. 

Quando passadas 36 ou 48 horas depois da operação extrahi-
mos a sonda, a superficie traumatica encontra-se já coberta por uma 
camada de lympha plástica sufficientemente organisada para a pre
servar do contacto da ourina, mas não ainda tanto que possa resistir 
a um catheterismo prematuro. 

Ha indivíduos em quem a menor arranhadura ou o mais peque
nino ferimento nunca chega a cicatrisar antes de ter suppurado primei
ramente; n'estes casos, todas as precauções e todos os cuidados os mais 

(1) Icard—These de Pariz, 1858. —-Du traitement des rétrécissement de 
l'urètre. 
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sollicites que o prático possa imaginar serão infructuosos e difficil será 
obstar á formação da cicatriz retractil; entretanto, esses casos são mui
tíssimo raros e a prova está que de 96 observações que pude obter só 
encontrei apenas uma em que houvesse suppuração. (Observação iv). 

V INFILTRAÇÃO OURINARIA 

Eu nunca vi um único caso em que apparecesse este accidente, 
nem li observação alguma em que elle se tivesse manifestado, e creio 
até que nunca foi observado depois da operação que descrevi. 

A solução de continuidade regular e sem dilacerações, obstando 
á demora da ourina sobre a ferida, e a sonda permanente dando lu
gar a que ella se cubra de uma camada de lympha plástica suficien
temente organisada para resistir ao seu contacto, fazem com que a 
ourina atravesse livremente o canal e não possa penetrar no tecido 
periuretral. 

ACCIDENTES GERAES CONSECUTIVOS ÁURETROTOMIA 

Debaixo d'esta denominação genérica comprehendo não só to
dos os accessos febris de forma intermitente, perniciosa, typhoide, co
matosa, etc., mas também todas as phlegmasias de natureza especial 
e sede variável que podem ter lugar nos diversos parenchysmas, no 
tecido cellular, serosas, músculos, etc., depois de um accesso de febre 
primordial. 

A descripção, porém, de todas estas diversas manifestações mór
bidas era assumpto para mais vasto campo, e por isso limitarmehei, 
■como já notei no principio do capitulo, a estudar unicamente a sua 
relação de causalidade, a sua pathogenia, para no decurso do traba
lho poder assentar em bases seguras os preceitos preventivos. 

Velpeau, nas suas lições sobre os accidentes consecutivos ao 
catheterismo insiste muito no accesso de febre inicial que principia 
sompre por um calafrio. Bastará compulsar todas as observações pu
blicadas n'estes últimos annos sobre o assumpto para nos convencer
mos de que o arrepio é o symptoma que precede sempre todo o acci
dente geral consecutivo a uma operação da uretra. Todos os aucto
res o teem reconhecido, todo» insistem mais ou menos sobre a difi
culdade do prognostico em face d'elle, e a nenhum é dado o prever 
com certeza a forma do accidente que virá depois. 
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O accesso pôde ser benigno e não tornar a repetir-se, benigno 
a primeira vez e pernicioso á segunda ; emfini, depois do accesso de 
febre da mais simples apparencia podem sobrevir todos os accidentes 
inflammatorios da maior gravidade. 

Vejamos portanto qual será a causa d'esté symptoma primordial. 
Pelas observações referidas no fim d'esté trabalho vê-se que o 

calafrio nunca se manifestou senão depois que a ourina esteve em con
tacto com a ferida recente da uretra, ou por outra, só depois que o 
doente ourinou a primeira vez apóz a operação (Observações il e iv); e 
esta circumstancia, observada nas enfermarias de clinica da Escola 
Medico-Cirurgica do Porto, tem sido notada constantemente por todos os 
que tem praticado a uretrotomia. 

M. Maisonneuve presenciou o caso de um operado, que depois 
de ter estado 14 horas sem ourinar, nem experimentar o menor acci
dente, foi acommettido de violentos calafrios no fim d'esté período de 
tempo logo em seguida á primeira micção. 

Se compulsarmos agora as observações de Grosselin notamos 
que o calafrio nunca sobreveio senão nós casos em que a ourina 
esteve em contacto com a ferida recente da uretra, e nunca n'aquelles 
em que foi possivel preserval-a do contacto d'esté liquido. 

Nas notas do mesmo professor encontra-se registrado o caso de 
um individuo operado duas vezes successivas com os instrumentos de 
M. Maisonneuve, o qual tendo sido acommettido de violentos calafrios 
depois da primeira operação em que se não fez uso de meio algum pa
ra obstar ao contacto da ourina com a nova solução de continuidade, 
não experimentou o menor accidente apóz a segunda em que fez uso 
da sonda permanente. 

M. Sédillot fez algumas experiências n'este sentido, e reconhe
ceu também que não havia o menor accidente consecutivo á operação 
todas as vezes que se obstava ao contacto da ourina com a ferida. No 
seu tratado de medicina operatória, este auctor exprime-se a este res
peito do seguinte modo : (1) « Nous fîmes quelques expériences com
paratives et nous acquîmes promptement la certitude qu'en plaçant une 
sonde creuse dans la vessie pour empêcher le contact de l'urine sur les 
plaies, on prévenait sûrement les accès de fièvres et les dangers de 
l'impoisonnement. » 

Com o auxilio d'estas e outras observações sobre o assumpto, 
julgo poder concluir que o calafrio apparece unicamente nos ca
sos em que tiver havido contacto da ourina com a ferida recente da 

(1) Sédillot — Traité de médecine opératoire — Edição de 1866 — Vol. 
H, pg. 560. 

4 
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uretra, ou n'aquelles em que o seu trabalho de cicatrisação ainda não 
está sufficientemente adiantado. 

Sabido isto, vejamos agora como poderemos explicar a produc-
ção dos accidentes consecutivos ao calafrio. 

M. Velpeau nas suas lições de clinica cirúrgica a pg. 330, diz : 
nJe vous ai déjà parlé de V infection purulente et vous savez que 

c'est par des violents frissons que commence ordinairement la maladie; 
ils annoncent l'introduction dans le sang d'un agent septique, le pus; 
il en est peut-être ainsi dans la maladie que je viens de décrire. L'u
rine ainsi que vous le savez, est un des liquides les plus dangereux de 
l'économie et qui produit les ravages les plus affreux quand il est sorti 
de ses canaux naturels; quand il est épanché dans les séreuses, infil
tré dans le tissu cellulaire; serait il donc étonnant que quelques uns 
de ses principes forcés, on ne sait comment, de rentrer dans le torrent 
de la circulation par suite de l'opération du catheterisme pratiquée dans 
certaines conditions peu, ou mal connues, ne devinssent la cause de touts 
ces phénomènes ? 

Je n'insistirai pas plus long temps sur ce point, messieurs, car 
il serait trop facile de s'égarer dans le champs des hypotheses. » 

Vêmos que M. Velpeau apresenta a titulo de hypothèse a opi
nião de que a introducção de algum dos princípios da ourina na tor
rente circulatória é a causa d'estes accidentes; mas para elle o me
canismo d'essa introducção ainda é obscuro. O illustre professor da 
Caridade termina por dizer que alguns dos princípios da ourina foram 
absorvidos. Se estudarmos agora bem o que se passou na minha IV 
observação que vai no fim do trabalho, havemos de ver que a ourina 
com todos os seus elementos constituintes esteve em contacto com a 
ferida recente da uretra, e que a sua absorpção por esta via de certo 
se não restringiu unicamente a alguns dos seus princípios, mas que devia 
fazer-se indistinctamente sobre todos; além d'isso a superficie da nova 
solução de continuidade ha-de ter necessariamente orifícios vasculares 
pelos quaes a ourina pôde passar com facilidade á torrente circulatória. 

A opinião de que a introducção da ourina com todos os seus 
elementos constituintes na torrente da circulação é a causa dos acci
dentes consecutivos ás operações da uretra, j á ha muito tempo que foi 
manifestada por M. Maisonneuve nas suas lições clinicas. Na these de 
M. S. Grermain de 31 de janeiro de 1861 (1) j á se encontra o seguin
te : « Voici les idées professées par M. Maisonneuve. Les accidents 
fébriles consécutifs aux opérations pratiquées sur l'ureihre sont dus à 
la pénétration directe de l'urine dans les vaisseaux du tissu spongieux. 

«Ces accidents présentent une foule de nuances, depuis le sím
il) These de Pariz, 1861.—De la fièvre uréthrale. 
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pie frisson passager, jusqu'aux accidents foudroyants qui tuent dans 
l'espace de quelques heures. 

«Ces différences entre les phénomènes fébriles reconnaissent deux 
causes distinctes : l.e la qualité variable de l'urine; 2.e l'accès plus 
ou moins libre livré à ce liquide dans les vaisseaux du tissu erectile. 

«Si, en effet, l'urine esl saine, si d'un autre côte'il ne s'est pro
duit à la surface de l'urèthre qu'une èraïllure insignifiante, les acci
dents seront souvent nuls et à peine sensibles. 

«Au lieu d'une simple èraïllure, admettez une ouverture assez 
large, et vous aurez affaire à des accidents sérieux. 

«Supposez maintenant que l'urine soit décomposée, et qu'au 
moyen d'une large incision vous lui permettiez une libre entrée dans 
les vaisseaux, vous ne tarderez pas à constater de ces accidents terri
bles qui sidèrent les malades avec une foudroyante rapidité, surtout si 
un obstacle organique situé dans l'urèthre s'oppose à la sortie du liquide 
septique. 

« Voici les principales raisons sur les quelles M. Maisonneuve 
s'appuie : 

«1.' Le frisson de la fièvre uréthrale ne survient jamais avant 
que le malade ait uriné, et plus souvent peu de temps après l'expul
sion de l'urine. 

«2." Outre les considérations exposées plus haut au sujet de la 
voie plus ou moins large laissée à la pénétration de l'urine, la fièvre 
uréthrale varie dans sa forme, dans sa durée, dans son intensité, sui
vant les qualités de l'urine absorbée. 

«Si l'urine est saine, sil'onn'a constaté avant l'opération aucune 
altération dans ce liquide, la fièvre est simple, se borne à un ou deux 
accès et disparait avece une grande rapidité. Si au contraire l'urine 
a^ subi auparavant une décomposition plus ou moins complète, les ac
cidents deviennent graves, quelquesfois terribles, chez les vieillards 
par exemple, souffrant depuis long temps d'une affection des voies gé-
nito-urinaires. 

«3.° Si, par un moyen naturel ou artificiel, il s'établit une fis
tule urinaire, il sera possible de pratiquer toutes sortes de maneuvres 
sur la partie ducanal qui ne livre pas passage à l'urine, sans déterminer 
le moindre accident fébrile. Ces accidents fébriles reparaîtron avec in
tensité, si le canal redevenu perméable est soumis à une opération 
quelconque.» 

Convencido, como estava, de que a intoxicação ourinaria prove
niente do contacto da ourina com a ferida recente da uretra, era a cau
sa de todos os accidentes geraes consecutivos á uretrotomia, M. Mai
sonneuve devia naturalmente modificar a sua prática. 

* 
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É verdade que até certa epocha, os accidentes bastante com
muns causados pela permanência da sonda para dilatar os apertos da 
uretra, tinham impedido muitos cirurgiões de usar da sonda perma
nente depois da uretrotomia; porém a possibilidade de preservar a fe
rida da uretra do contacto da ourina, fez com que M. Maisonneuve 
principiasse a usar d'esté meio preventivo immediatamente á operação. 

Na memoria de M. Graujot feita com observações colhidas na 
clinica de M. Sédillot, e publicada em 1860, (1) a sonda permanente 
introduzida em seguida á uretrotomia é rejeitada completamente. A 
pag. 108 diz este escriptor: «Nous ne plaçons aucune sonde évacuatrice, 
ou dilatatrice dans la vessie. La presence d'un corps étranger sur la 
plaie expose à des incarnations suppuratives ou gangreneuses, et le 
meilleur moyen de les prévenir est de s'opposer aux infiltrations d'uri
ne, et de laisser le sang recouvir, en s'y incorporant, les surfaces di
visées.» 

Ainda em 1864, n'uma nota apresentada á Academia Real das 
Sciencias de Lisboa (2) pelo snr. Antonio Maria Barbosa vejo que a 
sonda não foi adoptada; a pag. 7 diz este illustre professor quando 
trata de descrever a sua primeira operação : « e não mantendo na 
uretra uma velinha em contacto com as feridas, como também fez o 
mesmo snr. Declat, contra o conselho do próprio Maisonneuve e a prá
tica esclarecida de Sédillot.» 

E' necessário porém attender-se a que já três annos antes da pu
blicação da Nota do snr. Antonio Maria Barbosa, em 4 de novembro 
de 1861, M. Sédillot tinha apresentado uma outra á Academia das Scien
cias de Pariz intitulada: nDes accidents graves qui suivent parfois 
le cathétêrisme et les autres opérations sur l'ureihre (3) na quai este 
auctor se exprime do seguinte modo : «à mes yeux l'absorption de 
l'urine normale ou altérée est la seule et véritable origine des compli
cations dont la gravité est en rapport avec la quantité et les propriéteés 
plus ou moins virolentes du liquide.» 

Depois, termina por adoptar a sonda durante vinte e quatro a 
quarenta e oito horas; e avec cette précaution, acrescenta elle, on ne 
voit jamais de frisson. 

Além d'isso mostrei ha pouco, que já em 1861 M. Maisonneuve 
usava da sonda permanente em seguida á operação, e esta prática tem 
sido constantemente seguida e recommendada desde então, pelo auctor 
do processo. 

(1) Gaujot, 1860.— De 1'uretrotomie interne. 
(2) Nota sobre a uretrotomia interna, etc., por Antonio Maria Barbosa.— 

Lisboa—1864. 
(3) Gazette des hôpitaux.—Novembro de 1861. 
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Ainda em 1863, estando em Pariz o nosso distincto operador o 
snr. Manoel Joaquim Alves Passos, de Braga, e frequentando por mui
to tempo a clinica de M. Maisonneuve, teve occasiâo de vêr que esta 
prática era invariavelmente seguida pelo eximio operador. 

De tudo quanto fica exposto resulta para mim que na prática 
das operações da uretra, logo que haja solução de continuidade, de
vemos introduzir uma sonda evacuadora no canal e conserval-a ahi o 
tempo sufficiente para que a superficie da ferida se cubra de uma ca
mada de lympha plástica bastante organisada para obstar á absorpçâo 
da ourina. 

E' esta a prática e os preceitos do auctor do processo, e a praxe 
seguida constantemente pelos snrs. Alves Passos, Civiale, Grosselin e 
muito recommendada por M. Sédillot no seu Tratado de Medicina Ope
ratória, terceira edição de 1866. 

CAPITULO III 

Cuidado» preparatórios e consecutivo» á operação 

Este capitulo não é outra cousa mais do que a consequência 
prática do precedente. Todos os cuidados de que me vou occupar, teem 
unicamente por fim de prevenir as causas dos accidentes geraes e lo-
caes que acabei de descrever. 

A uretrotomia interna vem sempre em auxilio da dilatação tem
porária : 1.° Quando não é possível praticar a introducção d'um nu
mero superior; 2.° Quando depois de termos chegado a certo grau da 
escala, não podemos introduzir a sonda immediata sem que sobre ve
nha um accesso de febre. (Observação I) e muitas vezes, n'estes ca
sos, pratica-se o catheterismo sem haver a menor difficuldade. 

O principio do tratamento pela dilatação temporária, mesmo n'a-
quelles casos em que não é difficil prever a necessidade da uretroto
mia, tem a grande vantagem de fazer desapparecer, ou pelo menos de 
diminuir, a pusillanimidade dos doentes, causa tão frequente do espas
mo da uretra no momento da operação ou do catheterismo. 

O meu digno mestre, o snr. A. B. de Almeida, seguiu constan
temente esta prática racional nas enfermarias de clinica da Escola Me-
dico-Cirurgica do Porto, como se pode vêr das Observações I, n, n i e IV. 

Ha porém casos excepcionaes em que ella não pôde ser adopta
da, por não ser possivel fazer a introducção da mais diminuta sonda, 
sem promover um accesso de febre; então, para obviar a este incon-
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veniente, devemos praticar a operação logo que seja possível introduzir 
o catheter conductor. 

Ha casos também, em que só depois de muito tempo, com mui
ta paciência e trabalho é que o prático chega a introduzir uma sonda 
muito delgada no canal. N'estes, devemos ter o cuidado de a deixar 
permanecer n'elle até que a sua mobillidade nos revele a possibi
lidade da passagem do catheter, para nào perdermos n'um momento 
o que tantas fadigas nos custou. Foi isto o que vi praticar no meu ul
timo anno de clinica cirúrgica nas enfermarias da Escola Medico-Ci-
rurgica do Porto, pelo eximio operador o snr. A. B. de Almeida. 

Passou-se o caso do seguinte modo : tendo o digno lente de cli
nica cirúrgica resolvido operar no dia 8 de março de 1866 o doente 
Antonio de Souza, (Observação ui) na presença dos lentes da Escola, 
os snrs. Luiz Pereira da Fonseca, João Pereira Dias Lebre e José Al
ves Moreira de Barros, aconteceu que só depois de Ímprobo trabalho 
é que conseguiu levar a sonda além do aperto, ficando, apesar d'isso, 
immobil por muito apertada no lugar da constricção. Foi então que 
entre os dignos professores se resolveu a conservação da sonda na ure
tra até que houvesse dilatabillidade sufficiente para a passagem do ca
theter. 

Fiz ver ha pouco que o calafrio, symptoma primordial dos acci
dentes consecutivos á uretrotomia, sobrevem unicamente nos casos em 
que houve contacto da ourina com a nova solução de continuidade; 
por isso é muito necessário obstar a que o atrito dos instrumentos nas 
paredes da uretra durante a operação, promovendo a contracção do 
reservatório ourinario, possa dar lugar á sahida d'esté liquido antes de 
estar collocada a sonda permanente. 

Para evitar este inconveniente, que pôde vir complicar o resul
tado da operação, M. Grosselin manda ourinar o doente immediatamen-
te antes de a praticar. Se o aperto não é dos mais estreitos, se a mic
ção se faz com certa facilidade, esta precaução será sufficiente para 
reduzir a bexiga aos seus limites de contracção ordinária; porém nos 
casos em que se não derem estas circumstancias, principalmente se o 
doente soffrer ou tiver soffrido de retenção de ourina, então o prático 
tem de recorrer ao catheterismo, e o problema resolve-se com facilida
de logo que seja possível impellir urna sonda ôca até ao reservatório 
ourinario. 

Ha casos, porém, em que isto não é possivel e em que só com 
muito trabalho é que podemos conseguir a introducção d'uma velinha 
filiforme, de baleia por exemplo, como aconteceu n'um relatado por 
M. Phillips. (1) 

(1) Gazette des hôpitaux.—1862. 
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N'estas circumstancias o prático acha-se embaraçado e só conse
guirá a evacuação da ourina se tiver o cuidado de retirar vagarosa
mente a sonda de tempos a tempos até ao meio, tendo a cautella de 
nunca extrahir a sua extremidade mais delgada para áquem do aperto. 

D'esta maneira, a ourina irá sahindo em maior quantidade á 
proporção que se fôr repetindo este movimento de vai-vem, e acaba
remos por conseguir, não só a evacuação da ourina, mas além d'isso 
a dilatabilidade suficiente para a introducção do catheter conductor. 

Com o fim de modificar a natureza das ourinas e de attenuar 
até certo ponto os seus effeitos tóxicos, M. Grosselin prescreve aos seus 
doentes o uso de algum decocto diurético (decocto de parietaria) nas 
24 horas que precedem a operação. Se o aperto tem largura sufficiente 
para que o augmento na diurese não produza difficuldades na micção, 
esta prática poderá ter alguma utilidade; porém nos casos em que 
houver dysuria, ou alguma tendência para ella, creio que estes agen
tes estarão contra-indicados, porque não se tendo podido fazer a eva
cuação da bexiga pela micção antecedente á operação, e não deixan
do ella por isso mesmo de ser activa, a ourina sahirá pela uretra lo
go que cortarmos o aperto, sem dar tempo a introduzir a sonda per
manente. 

Outros auetores recommendam o uso de um banho geral momen
tos antes de se proceder á operação; no caso de adoptarmos esta prá
tica devemos tomar todas as providencias para evitar as supressões de 
transpiração. 

Não insistirei muito no uso dos purgantes antes da operação; 
se houver constipação de ventre, é claro que estará indicado um 
leve laxante para restabelecer o curso das funeções digestivas. Tam
bém não creio muito na utilidade dos purgantes em todos os casos; é 
necessário principalmente que conservemos ao individuo que vai ser 
operado, todas as funeções no seu maior estado de integridade possí
vel, para que, se por infelicidade houver contacto da ourina com a fe
rida, ella não possa ser absorvida com facilidade. 

Em resumo, os cuidados que devemos ter antes de proceder á 
operação, são os seguintes: 

1.° Proceder previamente á dilatação temporária do aperto, pre-
henchendo d'esté modo a indicação denominada pelos auetores — pre
paração do canal—, e que dá ao aperto a capacidade sufficiente 
para a passagem do catheter conductor nos casos em que a coarctação 
fôr excessivamente estreita. 

2." Devemos evacuar a bexiga antes de praticar a operação. 
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CUIDADOS CONSECUTIVOS Á OPERAÇÃO 

As precauções de que me vou occupar agora, tem por fim pre
venir as causas dos accidentes geraes e locaes, e de favorecer por con
seguinte a cicatrisação rápida da ferida. 

Coberto com o escudo da prática dos operadores mais hábeis, e 
baseado nas ideias dos melhores escriptores sobre o assumpto, tenho 
repetido por mais de uma vez que o calafrio, primeiro signal da into
xicação ourinaria consecutiva ás feridas da uretra, sobrevem unicamen
te nos casos em que tiver havido previamente contacto da ou-
rina com a solução de continuidade. D'ahi proveio a indicação esta
belecida ha pouco de collocarmos uma sonda no canal immediatamen-
te á uretrotomia; porém não se julgue que com isto temps consegui
do tudo; é necessário principalmente que obstemos aos inconvenien
tes a que ella pôde dar lugar, e que teem sido referidos por todos 
aquelles que engeitam o uso da sonda permanente. No escripto do snr. 
Antonio Maria Barbosa, já citado, (1) a pag. 10, diz este nosso dis-
tincto operador, quando trata de avaliar o resultado da primeira ope
ração : — « -Se tivesse empregado as sondas, estes corpos em contacto 
com as feridas recentes, além de terem por certo demorado a cicatri
sação, provocariam inflammação suppurativa, e portanto a cicatriz se
ria efectuada mediante tecido inoãular naturalmeute retracta, etc. » 

Mais adiante, a pag. 11, acrescenta ainda, fallanolo da sonda : 
« . . . em lugar de impedir, facilita o contacto da ourina com afe

rida, não intermittentemente como quando o operado exerce a micção 
sem intermédio da algalia, mas a todo o instante pela facilidade com 
que se faz a insinuação da ourina gotta a gotta por entre as paredes 
da uretra e a superficie exterior da algalia, como se vê sempre que 
uma sonda é conservada na uretra e bexiga.» 

É necessário, porém, attendermos a que não só estes como to
dos os outros inconvenientes que se teem attribuido ao uso da sonda, 
desapparecem completamente logo que tenhamos em vista as seguin
tes precauções: 

Immediatamente á operação, depois que a sonda fôr introduzida 
no canal, o cirurgião deverá proceder á evacuação da ourina que ti
ver ficado retida na bexiga por-insufficiencia de contracção das suas 
paredes na occasião da micção antecedente. Esta evacuação pratica-
se com facilidade abaixando o pavilhão da sonda molle entre as per
nas do doente, e d'esté modo a ourina corre expontaneamente, ape
sar da carência de contractibilidade da bexiga e da falta de contracção 

(1) Antonio Maria Barbosa, Loc. cit. 
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das paredes abdominaes, que se actuassem de repente, poderiam dar 
lugar á sua insinuação entre a sonda e as paredes da uretra. 

Evacuada d'esté modo, a bexiga recebe a ourina que vem dos 
rins, distende-se primeiramente até ao ponto da sua contracção ordi
nária e depois poderá ainda conter, além d'esta, a quantidade evacua
da no acto de cada micção, antes que o doente experimente vontade 
de ourinar. 

Para evitar que a necessidade de ourinar dê lugar á contracção 
do reservatório ourinario, ou das paredes abdominaes, o operado de
verá proceder á evacuação, pelo menos, de meia em meia hora, abai
xando a sonda depois de a ter desarrolhado, exactamente como viu 
praticar ao cirurgião, e quando ella estiver entupida basta injectar-
lhe uma pouca de agua morna pela sua extremidade externa para ver
mos correr a ourina immediatamente. 

Por quanto tempo se deve conservar a sonda no canal ? 
1-° — 4 sonda deve permanecer no canal o tempo sufficiente pa

ra que a superficie da ferida se cubra de uma camada de lymphaplás
tica bastante organisada para obstar á absorpção da ourina. 

2-° — Devemos extrahil-a antes que o seu contacto com aferida 
tenha provocado a suppuração. 

O nosso compatriota e distincto operador o snr. Alves Passos, 
de Braga, em quem ha pouco fallei, conserva-a nos seus doentes pelo 
espaço de 15 a 20 horas depois da operação, e com este procedimen
to tem obtido constantemente os mais felizes resultados (vide, pg. 36 
Clinica do snr. Manoel Joaquim Alves Passos). 

Na maior parte das observações que pude obter de M. Grosse-
lin, notei que a sonda era extrahida do canal unicamente depois de 
ahi ter premanecido pelo espaço de 22 a 24 horas. 

M. Maisonneuve não tem a este respeito uma prática fixa ; va-
ria-a segundo as circumstancias, e n'aquelles indivíduos que foram 
acommettidos de calafrio em seguida a prolongadas tentativas de ca-
theterismo, conserva-a por 36 a 48 horas. 

Para estabelecer, porém, um período certo, direi que será bom 
conservar a sonda, pelo menos, 36 a 48 horas no canal, para evitar
mos com mais segurança as condições que podem favorecer a absor
pção da ourina. 

O contacto da sonda com as paredes da uretra durante este es
paço de tempo, tendo ella elasticidade sufficiente para se amoldar com 
facilidade ás inflexões do canal, não promove de maneira alguma a 
inflammação da ferida, e d'esté modo desapparecem completamente as 
causas de irritação de que também falia o illustre professor da Escola 
de Lisboa. 

5 
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Se prolongarmos, porém o seu uso além d'esté período, de certo 
que ella poderá dar lugar á suppuração e consecutivamente á forma
ção da cicatriz espessa e retractil. 

Com o uso da sonda obstamos totalmente á dor, algumas vezes 
bastante intensa, causada pela passagem da ourina em contacto com 
a solução de continuidade. 

O snr. Civiale, que recommenda muito o uso da sonda depois da 
uretrotomia, nas 24 horas consecutivas á operação, notou que era suf-
ficiente a conservação d'ella por algumas horas no canal para obviar
mos inteiramente a este accidente. 

Tanto as hemorrhagias immediatas como as consecutivas á 
uretrotomia sustam-se completamente pelo emprego da sonda perma
nente. 

E verdade que estes accidentes são extremamente raros com os 
novos instrumentos de M. Maisonneuve, como fiz vêr quando ha pou
co tratei de descrever os accidentes consecutivos á operação; entretan
to, nos casos em que ellas apparecessem, o contacto da sonda molle com 
a superficie seccionada seria suíficiente para as fazer parar em poucas 
horas. 

Tendo decorrido seis ou sete dias depois da uretrotomia, o cirur
gião deverá proceder á dilatação temporária e progressiva do canal, 
começando primeiramente a pratical-a com sondas de gomma elástica 
até chegar a uma de seis millimetres de diâmetro, e continuando-a d'ahi 
em diante com catheteres de estanho até 7 millimetres e meio. 

Estes 6 ou 7 dias de intervallo entre a operação e o catheteris-
mo são indispensáveis para se poder operar a consolidação da nova ci
catriz e para que a passagem da sonda a não irrite. Assim obstamos 
não só a que a ferida suppure, mas também a que possa ser despeda
çada pelas sondas na occasião da sua introducção, o que poderia ter 
as mais graves consequências. 

Com a dilatação temporária consecutiva á uretrotomia, temos 
por fim regularisar o diâmetro da uretra, e sobretudo verificar se a in
cisão praticada na occasião da operação foi suíficiente. 

Porém, não se podendo continuar com a dilatação antes de ter 
chegado ás sondas de 6 a 7 millimetres e meio, quer seja por haver 
diíficuldade na sua introducção, ou porque sobrevenham accessos fe
bris , então podemos ter a certeza de que a incisão praticada não foi 
bastante profunda. 

M. Phillips é de opinião que se recorra n'estes casos a nova ope
ração. 

Como a uretra tem já capacidade suíficiente para o doente ou-
rinar sem grande diíficuldade, devemos deixal-o descançarpor alguns 
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dias, e proceder á segunda operação só passado algum tempo com uma 
lamina mais larga do que a empregada na operação antecedente. 

Felizmente estes casos não são muito communs e todos os opera
dores, mesmo aquelles que usam das laminas mais estreitas, dizem que 
poucas vezes teem de recorrer a nova operação para conseguirem a 
dilatação completa do canal. 

Devo porém advertir que é raro poder o prático levar a dilata
ção até este ponto; os doentes, principalmente nos hospitaes, muito sa
tisfeitos por ourinarem já com facilidade, requisitam a sua alta e sa
nem antes d'esté tempo. Foi isto o que aconteceu no meu ultimo an
no de clinica cirúrgica com os 4 doentes cujas observações vão no fim 
d'esté trabalho. 
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CAPITULO IV 

G r a v i d a d e d a o p e r a ç ã o 

Uretrotomias praticadas no Porto pelo meu digno mestre 
o snr. A. B. d'Almeida. 

I8G5 

o 
SB 

N O M E S 0 
0 

DATA DA 
OPERAÇÃO 

DATA DA 
CUBA 

OBSERVAÇÕES 

1 Antonio Bernardo de 
43 

36 

8 de Agosto 
14 

12 de Dez. 
5 de Set. 

19 de Dez. 

Uretrotomia unilateral. 

2 
Idem 

José Maria de Souza.. 

43 

36 

8 de Agosto 
14 

12 de Dez. 
5 de Set. 

19 de Dez. 
Idem bilateral. 

» » 

Francisco Carneiro... 
Idem 

Antonio de Souza 
Antonio da Fonseca 

Coutinho 

Bernardo Francisco 
Ferreira 

Antonio da Silva Sal
gado 

José Domingos Ferraz 
Francisco Gomes... . 

18GG 

6 de Fev. 
12 de Fev. 
12 de Mar. 

13 de Abril 

30 de Maio 

25 de Jun. 
11 de Ag. 
18 de Ag. 

28 de Fev. 
21 de Mar. 

19 de Maio 

6 de Junho 

7 de Julho 
20 de Ag. 
26 de Ag. 

Uretrotomia unilateral. 
Idem bilateral. 

» unilateral. 

» Idem 

bilateral. 

Clinica do snr. Manoel Joaquim Alves Passos, em Braga. 
18G4 

10 

11 
12 

13 

lá 

Manoel José da Silva.. 50 15 de Fev. 4 de Março 

Manoel José da Costa. 
General Taborda 

40 
60 

7 de Mar. 
20 de Mar. 

4 de Abril 
8 de Abril 

Antonio José do Nasci
mento Wadington.. 22 15 de Maio 30 de Julho 

50 20 de Jun. 14 de Julho 

Aperto de origem blen-
norrhagica—sonda per
manente. 

Sonda permanente. 
Operado para se poder 
fazer a sondagem da 
bexiga (cálculos). 

Apertos extensos —son
da permanente 

Apertos e fistulas—son
da permanente. 
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s NOMES 
H 
Pi 
3| 
R 
(H 

DATA DA 
OPEBAÇÂO 

DATA DA 
CUBA OBSEBVAÇÕES 

15 Dm doente do hospital 
70 

30 

20 de Jun. 

15 de Out. 

14 de Julho 

30 de Out. 

Perda de substancia da 
uretra por ulcerações 
—sonda permanente. 

Apertos simples, cura 
prompta com perma
nência da sonda. 

16 Domingos José Antunes 

70 

30 

20 de Jun. 

15 de Out. 

14 de Julho 

30 de Out. 

Perda de substancia da 
uretra por ulcerações 
—sonda permanente. 

Apertos simples, cura 
prompta com perma
nência da sonda. 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

Capellão do Castello de 
Vianna 

Francisco José da Silva 

Bazilio Guimarães.... 

F. Sá, (negociante) . . . 

Manoel Antonio Capa-
dor 

Fortunato Brazileiro.. 

Manoel José Araújo 
Cruz 

José Victorino Guima
rães 

Manoel de Fafe 

Cândido da Costa 

Antonio Sarmento. 

1 8 6 5 

2 de Jan. 

12 de Out. 

2 de Out. 

15 de Out. 

1 S 6 6 

28 de Jan. 

15 de Maio 

17 de Maio 

10 de Junho 

10 de Julho 

2 de Julho 

4 de Julho 

2 de Mar. 

1 de Nov. 

8 de Nov. 

20 de Nov. 

12 deFev. 

2 de Junho 

2 de Junho 

30 de Junho 

2 de Ag. 

30 de Julho 

27 de Julho 

Apertos e fistulas— son
da permanente. 

Idem 

Apertos muito antigos— 
sonda permanente. 

Apertos simples— sonda 
permanente. 

Apertos simples— sensi
bilidade esquesita da 
uretra. 

Apertos simples — son
da permanente. 

Recahiu por nova ure-
trite — permanecia da 
sonda. 

Eecahiu por nova ure-
trite—Cura prompta. 

Apertos antigos, fistulas 
sinuosas no perinêo e 
scrôto— sonda perma-

, nente. 
Recahiu depois de ope
rado pelo snr. Antonio 
Maria Barbosa, de Lis
boa. 

Apertos antigos—Para
lisia incipiente da be
xiga.-
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Clinica do digno lente da Escola Medico-Oirurgica do Porto, 
o snr. dr. José Fructuoso Ayres de Gouveia. 

1964 

BATA DA 
OPERAÇÃO 

DATA DA 
CURA 

OBSERVAÇÕES 

28 Manoel José Dias. 

29 
30 

Antonio Joaquim. ... 
João de Sá Brandão. 

50 3 de Mar. 

15 de Maio 
18 de Junho 

10 de Março 

21 de Maio 
23 de Junho 

Leve inflammação da 
prostata que desappare-
ceu expontaneamente. 

Muita dificuldade na in-
troducção da vel. cond. 

Uretrotomias praticadas por M. Maisonneuve no Hotel-Dieu 
de Pariz desde 1 de Janeiro de 1862, até 18 

de Outubro de 1864 

31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 

47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 

Roelh 
Phillips . . . 
Tactut 
Laury. 
Rouxel 
Beaucerf.. 
Aubentin. . 
Troukens.. 
Bezancenot 
Avenel 
Caxroz 
Seigneur . . 
Sorrunx. . . 
Burochat.. 
Rigolet 
Bezera.. . . 

Cuissa 
Sempé 
Colliard. . . 

G-ardia 
Sallé 
Chapeland. 
Herme 
Salliot 
Blavette... 
Baillet.. . . 
Maillot  
Becker.... 

IMS» 
52 3 de Jan. 31 de Jan. 
62 3 de Jan. 13 de Jan. 
36 3 de Jan. 11 de Jan. 
45 3 de Jan. 11 de Jan. 
50 18 de Fev. 11 de Março 
40 3 de Maio 22 de Maio 
22 13 de Maio 30 de Maio 
56 22 de Maio 5 de Julho 
46 14 de Junho 24 de Julho 
54 17 de Junho 5 de Julho 
35 18 de Junho 29 de Julho 
37 24 de Junho 5 de Julho 
31 24 de Junho 4 de Julho 
53 3 de Julho 7 de Julho 
39 15 de Julho 18 de Julho 
26 18 de Julho 14 de Fev. 

(1863) 

50 26 de Julho 29 de Ag. 
61 29 de Julho 
25 5 de Ag. 13 de Set. 

57 12 de Ag. 28 de Ag. 
56 14 de Ag. 19 de Set. 
34 28 de Ag. 26 de Set. 
29 8 de Set. 26 de Set. 
59 11 de Nov. 22 de Nov. 
24 11 de Nov. 21 de Nov. 
54 29 de Nov. 6 de Dez. 
27 6 de Dez. 18 de Dez. 
37 30 de Dez. 'à de Jan. 

Sonda permanente. 

Fistulas ourinarias; cal
culo vesical; lithotricia. 
Cura completa. (Sonda 
permanente). 

Sonda permanente. 
Morreu em 22 de Agosto. 
Fistulas ourinarias. — 

Sonda permanente. 
Idem 
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1863 

DATA DA 
OPERAÇÃO 

DATA DA 
CDBA OBSERVAÇÕES 

Porte  
Briand.. . . 
Beaucère.. 
Reytinat.. 
Bernier . . . 
G-ottet 
Sydney.. . . 
Maupetit : 
Maillot  
Kuntz  
Rouillét... 
Berton 
Mairie  
Salliot  
Roland.... 

Perrot 

Carroz 
Ferri  
Rolland... 
Sion  
Dalibert.. 
Fourmier.. 
Bezancenot 

10 de Jan. 
15 de Jan. 
24 de Jan. 
6 de Fev. 

24 de Fev. 
17 de Abril 
22 de Abril 
22 de Abril 
11 de Maio 
29 de Junho 
24 de Julho 
31 de Julho 
7 de Julho 

19 de Ag. 
20 de Set. 

7 de Out. 

7 de Out. 
24 de Out. 
11 de Nov. 
21 de Nov. 
2 Ide Nov. 
28 de Nov. 

7 de Set. 

17 de Jan. 
24 de Jan. 
20 de Fev. 
1 de Mar. 

4 de Maio 
22 de Maio 
22 de Maio 
4 deJunho 
9 de Julho 

11 de Set. 
6 de Ag. 
6 de Ag. 

25 de Ag. 
30 de Set. 

10 de Out. 
21 de Nov. 
28 de Nov. 
30 de Nov. 
30 de Nov. 

5 de Dez. 
15 de Dez. 

Sonda permanente 

Morreu em 9 de Março. 
Sonda permanente. 

Idem 

Morreu em 15 de Outu
bro. 

Sonda permanente. 

1 8 6 4 

Morricet... 
Savary... . 
Berinduage 
Delaunay.. 

Béguin.... 
Millot 
Beaucère.. 
Bonnefoy.. 
Caffort.... 
Waller. . . . 
Friek 
Herselin... 
Bernaud... 
Jacquelin .. 
Ramord... 

2 de Jan. 
10 de Jan. 
20 de Fev. 
6 de Mar. 
15 de Abril 
27 de Maio 
30 de Maio 
21 de Junho 
25 de Julho 
25 de Julho 
29 de Julho 
26 de Ag. 
26 de Ag. 
21 de Out. 
18 de Out. 

11 de Jan. 
15 de Fev. 
26 de Fev. 
. 7 de Out. 
14 de Maio 
11 de Junho 
18 de Junho 
29 de Junho 
30 de Julho 
30 de Julho 
9 de Set. 
1 de Set. 
1 de Set. 

22 de Nov. 
27 de Nov. 

Permanência da sonda. 

Fistulas ourinarias (son
da permanente). 
Sonda permanente. 
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Vêmos que entra 96 uretrotomias só houveram 3 casos de mor
te, o que dá um morto em 32 operados. Esta simples ennumeração 
seria sufficiente para demonstrar que a uretrotomia se tornou uma ope
ração pouco grave e ainda mais se attendermos a que rigorosamente 
não podemos attribuir esses casos de morte á operação, mas sim a mo
léstias com que os operados tinham entrado para a clinica do auctor 
do processo. 

Em abono d'esta verdade vem ainda a experiência e a prática 
esclarecida do meu digno mestre o snr. A. Bernardino de Almeida, 
Alves Passos, Dr. Ayres de Gouveia Osório, M. M. Phillips, Dumar-
quay, A. Richard, etc., alguns dos quaes teem praticado um grande 
numero de vezes esta operação, sem terem a lamentar um único caso 
de morte. 
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APRECIAÇÃO 

A uretrotomia interna tem sido apreciada diversamente, não só 
por causa da sua novidade, mas também das circumstancias mal de
terminadas em que tem sido praticada. Ainda hoje mais de um cirur
gião receia introduzir na uretra um instrumento cortante, e decorrerá 
ainda bastante tempo antes que esta prática seja geralmente adoptada. 

Além d'isso, tanto os partidários como os adversários d'esta 
operação, tem emittido opiniões tão différentes a seu respeito, que é 
tarefa diíEcil o joeirar a verdade n'este conflicto de juizos pela maior 
parte cheios, creio eu, de exaggeração. Para uns, as incisões superfi-
ciaes são as únicas que se devem praticar, para outros são os cortes 
extensos e profundos; a estes os primeiros parecem-lhes insuficientes e 
inúteis, áquelles os segundos parecem-lhes desnecessários e perigosís
simos. 

Tanto os tratados geraes, como os especiaes, se encontram a es
te respeito n'um desaccordo completo.—A prática esclarecida e regular 
de uma operação é, creio eu, o único modo da sua rigorosa apreciação. 

Fundado n'ella, ninguém deixará de confessar que os instrumen
tos usados até aqui eram muito incommodativos e mesmo muito diffi-
ceis de manejar. Não era a uretrotomia propriamente dita que se pu
nha em prática. M. Civiale cortava o aperto, não para o curar, mas 
para obstar á sua reincidência: depois da dilatação prévia do canal, es
te cirurgião introduzia na uretra um volumoso instrumento e pratica
va a scarilicação de traz para diante. Pelo processo de M. Reybard, o 
instrumento era mais volumoso ainda e o prático via-se na dura neces
sidade de dilatar tanto o canal como se tivesse de pi'aticar a lithotricia. 

Pelo contrário, no processo de M. Maisonneuve, não temos que 
dilatar previamente o aperto e desde o momento que possamos intro
duzir uma finíssima velinha na uretra, podemos praticar immediata-
mente a uretrotomia, e isto com tal precisão e simplicidade, que, 
como disse quando tratei dos accidentes locaes, o próprio doente pode 
incisarão aperto no caso que tema demasiadamente a operação. 

E verdade que a uretrotomia está sujeita aos inconvenientes 
communs ás operações da uretra; é oerto que ella expõe o doente aos 
accidentes inflammatories e nervosos do catheterismo e além d'isso a 
outros accidentes traumáticos que nem sempre é possível evitar—por 
isso quando a dilatação estiver indicada devemos empregal-a de pre
ferencia; mas afora isto também é verdade que muitos teem exagge-
rado os perigos d'esta operação e que na realidade ella é uma das me
nos graves que se conhecem. 

Se consultarmos o quadro das operações que apresentei ha pouco, 
6 
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havemos de vêr que o numero dos mortos regula de 3 por cento, e ain
da é preciso notar que estes indivíduos estavam já em graves circums-
tancias e que rigorosamente não succumbiram em consequência da ure-
trotomia, mas sim de outras doenças com que tinham entrado para a cli
nica de M. Maisonneuve. 

Quantas operações vemos nós em cirurgia, mesmo operações das 
mais insignificantes, darem tão bellos resultados? Quantas vezes, como 
diz Velpeau, depois do simples catheterismo vemos morrer os doen
tes sem que tenhamos outra causa a que attribuir esta funesta conse
quência? É necessário convencer-nos de que se a dilatação éa mais in
nocente das operações da uretra em certos casos, em outros ella nun
ca poderá ser empregada sem produzir os mais desastrosos inconve
nientes, e é ás vezes n'estes últimos que a uretrotomia vem não só 
livrar o doente do aperto, mas também das cotnplicações a que tinha 
dado lugar o catheterismo, feito com toda a prudência e todas as pre
cauções da arte. 

Também se tem attribuido á uretrotomia diversos accidentes que 
não são devidos a ella, ' mas sim ao desprezo das precauções indicadas 
e indispensáveis na prática d'esta operação. Ora ha certos cuidados, 
como disse, quando tratei dos cuidados preparatórios e consecutivos á 
uretrotomia, que são de absoluta necessidade e que o prático nunca 
deve desprezar. Se os tivermos em vista, se fizermos uso da sonda per
manente, evitaremos, em geral todos os accidentes que sem estas pre
cauções são muitas vezes a consequência das incisões da uretra. 

É forçoso confessar que por nenhum methodo de tratamento se 
obtém a cura radical dos apertos da uretra. Como diz M. Perrin ha
veria um só e único meio de os curar definitivamente; seria aquelle 
que podesse restituir ao canal todas as propriedades que os tecidos 'pos
suem no seu estado physiologico. Infelizmente este meio ainda é des
conhecido e por isso estão sujeitos ao mesmo inconveniente todos os 
outros methodos e processos. 

E ' certo, porém, que por meio da uretrotomia se obtém uma 
cura, se não radical, pelos menos durável, e que ha individuos ope
rados tanto no nosso paiz, como no estrangeiro, que vivem ha alguns 
annos sem softrer o menor incommodo das vias ourinarias. 

Á vista de factos d'esta ordem não sei que motivos hajam para 
que alguns critieos se tenham pronunciado tanto contra a palavra cura 
applicada aos resultados da uretrotomia, pelo simples facto de se po
der dar a reincidenaia. A estas questões de palavras que não me
recem discussão séria, responderei com Sédillot no seu tratado de 
medicina operatória, edição de 1866. «Quels seraient les caractères 
d'une véritable guerison ! L'impossibilité, à tout jamais, des recidi
ves? De pareilles assertions ne se discutent pas.» 
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OBSERVAÇÃO I (a) 

Aperto da uretra complicado de fistula ourinaria, dilatação 
impossivel, uretrotomia interna pelo processo 

de M. Maisonneuve, cura em 7 dias. 
José Maria de Souza, com 36 annos de idade, casado, exercendo a profis

são de guarda da alfandega n'esta cidade, entrou para a enfermaria de clinica ci
rúrgica em 17 de outubro de 1865. 

Constituição forte, temperamento sanguineo-nervoso, saúde ordinariamente 
boa. 

Na visita do dia 18 verificamos o estado seguinte:—micção laboriosa, 
jacto filiforme e retorcido-, gottas de ourina cahindo perpendicularmente no fim 
de cada micção. O catheterismo revelou-nos um aperto a 8 centímetros do meato 
ourinario e vimos que elle era complicado de uma fistula uretro-p^rineal, cuja 
abertura estreita e de bordos tumefactos, distava 4 centímetros do anus. 

No espaço de 4 annos (23 a 27) este individuo teve duas blennorrhagias 
consecutivas contra as quaes não fez tratamento algum regular; a ultima durou para 
mais de vinte e seis mezes. 

Ha três annos, conheceu pela primeira vez que tinha difficuldade em ou-
rinar, e que o jacto era mais pequeno. 

Em novembro de 1863, depois de alguns excessos de bebidas alcoólicas, 
foi acommettido de uma grande retenção de ourinas, que se dissipou passadas 
algumas horas. Desde então as dificuldades para ourinar augmentaram suecessi-
vamente, e muitas vezes para expellir algumas gottas, eram-lhe precisos grandes 
esforços — estes ataques repetiram-se frequentes vezes. 

Em outubro de 1864 teve um abcesso ourinario no perinêo, que se abriu ex-
pontaneamente, e d'onde resultou a fistula que mencionei. 

Além d'estes padecimentos teve um bubão e uma ulcera siphilitica, que 
tratou convenientemente. 

Este doente entregou-se muito, em tempo, ao uso de bebidas alcoólicas e 
condimentos irritantes. A historia de familia não esclarece nada o estado presente. 

No dia 18 — Cataplasma de linhaça sobre o perinêo. 
19 — O snr. Almeida consegue a introducção de uma velinha n.° 3, 

(Escala Féburier), que foi até á bexiga e que o doente conservará algumas 
horas. 

27 — Tenesmo—jacto da ourina filiforme. — Limonada de citrato de ma
gnesia—velinha n.° 4. 

28 — Erecções prolongadas durante a noute, calor no hypogastrio.—Poma
da camphorada sobre o scrôto e perinêo—continua no uso da velinha n.° 4. 

29 — Erecções menores — Prescripções ut supra. 
Nov. 3—Velinha n.° 5 — Idem 

• 4— » » 6— Idem 
» 7—Erecções prolongadas, velinha n.° 7—suppositorios camphorados. 
» 8—Erecções, tenesmo, maior quantidade de ourina pela fistula—veli

nha n.° 6—Clysteres emollientes. 
» 22—Maior quantidade de ourina pela fistula. — Calor no hypogastrio, 

arrepio e febre prolongada—semicupio. 

(a) Diário do alumno do 5.° anno Luiz Antonio Rebello da Silva. 
* 



— 44 — 

Nov. 25—Continuam as erecções—Calafrio —■ augmenta ria quantidade de 
ourina pela fistula—suspensão do uso da velinha—semicupio, etc. 

» 29—Menor quantidade de ourina pelafistula—introducção e extracção 
immediata de uma velinha n.° 6. 

Dezembro 6—Micção laboriosa, jacto filiforme e retorcido—o resto o mesmo. 
11—Accidentes, os mesmos do dia 6.—Uma onça de óleo de ricino. 
12—Vendo que não era possivel continuar com a dilatação progressiva, o 

snr. Almeida, na presença dos estudantes de clinica cirúrgica, resolveu praticar 
a uretrotomia interna com os instrumentos e segundo o moderno processo de 
M. Maisonneuve. 

Antes, porém de proceder á operação, deitado o paciente em decúbito dor
sal, com os joelhos levantados, começou por fazer de novo a exploração da uretra, 
servindose para isso de uma sonda exploradora semilhante á de Ducamp. 

Pelo molde do aperto reconhecemos que a sede era um pouco mais para 
a parte esquerda do canal, que era fusiforme, e verificamos de novo a sua pro
fundidade (a 8 centímetros). 

Reconhecida assim a forma, posição e grau de constricçào, que o aperto 
determinava, procedeuse á introducção da velinha conductora, que passou o 
aperto com bastante facilidade. 

Em seguida, o snr. Almeida, atarrachou na extremidade externa da veli
nha a ponta do catheter canelada em çspiral, que também atravessou facilmen
te o aperto. 

Immediatamente depois impelliu pelo rego da curva do catheter conductor 
o uretrotomo bilateral que dividio o aperto depois d'esté lhe ter opposto al
guma resistência. Tirou então este ultimo instrumento e consecutivamente o ca
theter com a velinha articulada na sua extremidade vesical. Depois da extracção 
dos instrumentos sahiram pela uretra algumas gottas de sangue. 

Para verificar se a uretra estava devidamente dilatada, o cirurgião intro
duziu logo depois da operação, uma volumosa sonda, de gomma elástica que foi 
á bexiga com summa facilidade, e que tirou immediatamente. Ourinou passadas 
quatro horas; o jacto grosso, regular e impellido a distancia é acompanhado de 
sentimento de ardor nos sitios correspondentes á operação. A ourina ensanguen
tada no principio ia sendo gradualmente menos corada. 

Dezembro 13—Não experimentou incommode algum durante a noute—o 
jacto é grosso e projectado a distancia.—O pulso conservase regular. 

16—Estado o mais satisfactorio. 
19—Encontrandose completamente curado, pediu para sahir do hospital. 

N. B. Como este homem se conserva ainda no Porto, tive occasião de o 
encontrar algumas vezes e de todas me asseverou que não tinha, depois da ope
ração, . sentido o mais leve incommodo nas vias ourinarias Ainda no dia 20 de 
agosto de 1866, 8 mezes depois da operação, ourinou na minha presença e vi que o 
jacto era volumoso e projectado com força a bastante distancia. 
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OBSERVAÇÃO I I (a) 

Apertos da uret ra complicados de abcesso ourinario, dila
tação, reincidência ; duas uretrotomias internas : 

— l.a lamina unilateral, 2.a lamina bilateral. 
Cura em 16 dias. 

Francisco Carneiro, solteiro, com 34 annos de idade, natural de Friande 
(Douro) barqueiro, de temperamento sanguíneo e constituição regular. 

Entrou para a enfermaria de clinica cirúrgica em 26 de janeiro de 1866. 
Este homem de presença agradável e aspecto intelligente diz que nunca 

soffrera incommodos alguns, á excepção de cinco blennorrhagias, que tratara com 
balsâmicos, injecções, etc. Não se recorda com certeza da epocha em que princi
piou a experimentar difficuldade em ourinar, mas diz que j á ha muito tempo (de
pois da primeira blennorrhagia) notara que a excreção da ourina não se executa
va n'elle com normalidade, e que o jacto era ora bifurcado, ora em forma espiral, 
e que algumas vezes lhe tinha acontecido o não poder ourinar senão gotta a got
ta. Mais tarde, andando em tratamento de uma blennorrhagia, appareceu-lhe no 
perinêo um pequeno tumor indolente e duro, que desappareceu poucos dias depois 
pela applicação de sanguesugas, etc. 

Viveu assim até novembro de 1865, epocha em que tornando a apparecer-
lhe outro tumor no mesmo lugar, e não cedendo ás applicações antecedentes, 
recolheu-se ás enfermarias de clinica da Escola do Porto. Ahi diagnostieou-se 
um abcesso ourinario e fez-se a punção do tumor, procedendo-se ao mesmo tempo 
á dilatação progressiva do canal; doze dias depois a fistula tinha cicatrizado e o 
doente sahia do hospital ourinando sem difficuldade. 

Tornou a entrar de novo para a mesma enfermaria no dia 26 de janeiro de 
1866. Na occasião da visita do dia 27 este doente disse que depois da sua sahida 
do hospital tinha passado bom unicamente durante alguns dias, e que agora sen
tia outra vez difficuldade em ourinar. 

Passando a examinal-o encontramos-lhe no perinêo um tumor do tamanho 
de uma noz, pouco mais ou menos, de apparencia edematosa, e bastante doloroso, 
que se capitulou um abcesso ourinario. 

O doente tinha muita difficuldade em ourinar, e o jacto era muito estreito, 
intermittente e retorcido. 

No fim da visita d'esté dia praticou-se a punção do tumor, e deixamos o 
doente no usp de uma sonda de gomma elástica n.° 5 (Escala Féburier). 

28—Ás 8 horas e meia da manhã—Dores ao longo do canal, principalmen
te nos pontos correspondentes ao abcesso.—Ojacto continua a ser estreito e retor
cido. 

29 e 30—Desapparecem um pouco as dores — Tenta-se a introducçâo de 
uma sonda n.° 6 que não vai á bexiga. 

31—Melhoras consideráveis—Pela exploração da uretra reconhecemos um 
aperto incipiente logo abaixo da fossa navicular, e outro muito mais pronunciado 
a quatro pollegadas e meia do meato ourinario de forma irregularmente circular 
e com três a quatro linhas de extensão.—Deixamos o doente no uso de uma velinha 
n.° 6 até 6 de fevereiro. 

Fevereiro 6—Praticamos a uretrotomia interna pelo processo de M. Mai-
sonneuve — Tanto o catheter como a sonda conductora vão á bexiga sem difficul-

(a) Diário do alumno do 5." armo Manoel Alves Ferreira Junior. 
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dade—com o uretrotomo unilateral incisamos o primeiro aperto que não offere-
ceu a menor resistência ao instrumento, sendo, pelo contrário, muito pronunciada a 
do segundo. — A lamina sahe ensanguentada, apparecendo em seguida algumas 
gottas de sangue no meato ourinario. 

O snr. Almeida introduz uma volumosa sonda de gomma elástica que foi á 
bexiga e que extralnu immediatamente. Deixamos o doente depois de se lhe ter re-
commendado que ourinasse o mais tarde possível. 

7—Ourinou passadas duas horas — Sentimento de ardor nos sitios corres
pondentes ás incisões—menor quantidade de ourina pela fistula. — Calafrio muito 
intenso ás duas horas e meia da tarde. 

8—Accesso á mesma hora — menor quantidade de ourina pela fistula. 
9—Accesso uma hora mais tarde seguido de calor e suor — Introducção 

de uma sonda n.° 6. — O jacto da ourina é estreito, e bifurcado no fim. 
10—Diíiiculdade na introducção da sonda, accesso mais tarde e mais 

brando. 
11—Desapparece o accesso; porém o jacto continua estreito e bifurcado. 
12—O estado geral do doente é satisfactorio—continua a mesma diíiiculda

de de ourinar. — O snr. Almeida faz uma nova exploração da uretra e reconhece 
que o canal não está sufncientemente dilatado. 

Procede em seguida á uretrotomia interna, usando d'esta vez da lamina bi
lateral e praticando por conseguinte duas incisões em lugar de uma, como tinha 
feito na operação antecedente ; consecutivamente introduz uma sonda n.° 8 que 
foi á bexiga e que se extrahe immediatamente—houve uma pequena hemorrhagia 
que se sustou expontaneamente passadas algumas horas. 

13—O doente queixa-se de ter passado muito mal a noute e diz que tivera 
um accesso pelas quatro horas da madrugada. 

Cephalalgia muito intensa, sensação exquisita de ardor nos sitios corres
pondentes ás incisões que o doente não sabe com que comprar—108 pulsações por 
minuto. 

1 4 _ 0 pulso está ainda um pouco frequente e o accesso, ainda que mais 
brando, appareceu um pouco mais tarde. O jacto da ourina é mais volumoso e 
não promove a menor ardência nos sitios das incisões. 

15—Não houve accesso—O pulso está quasi no seu estado normal, a fistula 
apenas gotteja—O doente está muito satisfeito. 

16—O mesmo estado. 
17—Estado geral bom, o jacto é volumoso e projectado com força a^ al

guma distancia. —• A fistula já não gotteja e apenas está húmida — introducção e 
extracção immediata de uma sonda de estanho n..°,8, duas vezes por dia. 

18, 19, 20—Não houve o menor accidente—a fistula tem a maior tendência 
para a cura. 

Assim até ao ultimo de fevereiro, dia em que requisitou a sua alta, ouri-
nando já sem diíiiculdade e com a fistula completamente cicatrizada. 
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OBSERVAÇÃO I I I (a) 

Aperto fibroso da uretra, dilatação, uretrotomia interna. 

Cura em 8 dias. 

Antonio de Souza, de 30 annos de idade, casado, natural de Mouriz, resi
dente na Povoa de Varzim, de temperamento e constituição regulares; entrou 
para a enfermaria de clinica cirúrgica no dia 1 de março de 1866. 

Experimenta frequentes necessidades de ourinar e a ourina sahe, á custa 
de grandes esforços, em pequena quantidade e debaixo de uma forma irregular. 

Depois de cada micção escapam-se-lhe involuntariamente algumas gottas 
de ourina. O sperma tem também grande dificuldade em atravessar a uretra e o 
doente diz ter notado que elle corria alguns momentos depois do coito. Accusa 
algumas dores no perinêo, no hypogastric e na região correspondente aos urete
res. A ourina é turva e de cheiro bastante amoniacal. 

Nega absolutamente ter tido alguma blennorrhagia, e diz que ha 14 an
nos principiou a experimentar difficuldade na micção, não podendo já n'este 
tempo reconhecer a causa que dava lugar a semilhante circumstancia. Cinco 
annos depois, em 1852, appareceram-lhe dores aos lados do sacro e na re
gião correspondente aos ureteres. Estas repetiram-se periodicamente por espa
ço de seis mezes, cessando nos três ou quatro annos seguintes. 

Por este tempo casou e esteve em Portugal um anno sem que a doença to
masse incremento a ponto de o incommodai-; porém, embarcando para o Rio Gran
de do Sul, tornou a reapparecer com a primitiva intensidade. Voltou depois a 
Portugal e encontrou algumas melhoras durante a viagem, mas apenas saltou em 
terra o incommodo recrudescia progressivamente, a ponto de não poder ourinar 
as mais das vezes senão gotta a gotta. 

Na visita do dia 2 de março, o lente de clinica-cirurgica, o snr. Almeida, 
tenta a introducção de uma sonda n.° 4 (Escala Féburier), que não foi possivel 
impellir até á bexiga. A' vista d'esta difficuldade deixamos o doente no uso de 
um leve laxante. 

Sabbado 3—Prescreve-se-lhe um decocto de gramma adoçado, um semicu-
pio e pomada de belladona para friccionar o scrôto e o perinêo. 

Março 4—Na visita d'esté dia procede-se a nova exploração por meio de 
uma sonda n.° 4 e de uma escala métrica. Reconheceu-se que havia um só aper
to a profundidade de 145 millimetros. Passando em seguida á sua moldura em 
cera viu-se que era de forma irregularmente cónica, simulando as roscas de um 
parafuso. Deixou-se o doente no uso do mesmo tratamento do dia 3. 

Dia 7—Nova exploração da uretra; e verifica-se de novo a existência 
do aperto. Pela sensação que se experimentou ao tocar-lhe com a sonda con-
clue-se que é de natureza fibrosa. A vista d'esté estado, o snr. Almeida re
solve empregar ainda n'este caso a uretrotomia interna pelo processo de M. 
Maisonneuve. 

(a) Diário do alumno do 5.° anno Antonio Ignacio Pereira de Freitas. 
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Quinta-feira 8—Durante a visita d'esté dia, pelas 9 horas da manhã, na 
presença dos dignos lentes da Escola, os aias. Luiz Pereira da Fonseca, João 
Pereira Dias Lebre, José Alves Moreira de Barros, e dos alumnos de_ cli
nica cirúrgica, o snr. Almeida tentou reiteradas vezes a introducção da velinha 
conduetora, a qual introduzindo-se no aperto,ficava de tal sorte apertada n'elle 
que não era possível fazel-a passar além. A vista d'osta dificuldade, e depois 
de inúteis esforços por espaço de 25 minutos, resolveram os dignos professores 
que o doente ficasse com a velinha n'esta posição até que houvesse dilatabilidade 
sufliciente para introduzir a sonda conduetora o o catheter até á bexiga para se 
proceder então á operação. 

Dias 9 e 10—Continua no uso da velinha da qual já entra maior porção— 
semicupio, etc. 

11—Continua no uso da velinha a qual já vai á bexiga e tem alguma mo
bilidade de vai-vem. _ 

12—Não encontrando já a menor difliculdade em introduzir a velinha e o 
catheter conductor, o snr. Almeida pratica a operação com a lamina unilateral 
superior. 

Para provar peremptoriamente que a uretra estava convenientemente di
latada, o operador introduziu logo depois da operação uma sonda n.° 7, que foi á 
bexiga com summa facilidade e que extrahiu immediatamente. 

A lamina do uretrotomo sahiu apenas manchada de sangue. O doente não 
aceusou dôr alguma no momento da operação e ourinou passadas oito horas, ex
perimentando então algum leve ardor ao nivel da parte cortada. Ficou no uso 
de um decocto de gramma. 

Dia 13—0 doente apresenta-se alegre e muito satisfeito por se ter sugeita-
do á operação, e diz que não sentira o menor incommodo durante a noute. Ou
rinou na minha presença e de mais alguns condiscípulos, e vimos todos que o 
jacto era grosso e projectado a alguma distancia. 

Dias 14, 15 e 16—0 mesmo estado.—O snr. Almeida pratica a introducção 
de uma sonda n.° 7. 

17 a 20—Idem. 
21—Encontrando-se bom pede para sahir do hospital e o snr. Almeida con-

cede-lhe alta, recommendando-lhe a introducção, de tempos a tempos, de uma 
sonda n.° 6. 
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OBSERVAÇÃO IV (a) 

Aperto da uretra de origem blennorrhagica, dilatação, — 
Uretrotomia interna pelo processo de M. Maisonneuve, 

Melhorado. 

^ Antonio da Fonseca Coutinho, com 64 annos de idade, viuvo, torneiro, de 
Goivães (Douro), entrou para a enfermaria de clinica cirúrgica em 21 de março 
de 1866. 

Este individuo magro e pálido tem uma constituição deteriorada, tempe
ramento lymphatico-nervoso e saúde irregular. E de aspecto* triste e melancólico, 
e parece extremamente preoccupado do seu estado. 

Interrogado acerca dos seus antecedentes disse que tivera a primeira blen-
norrhagia na idade de 30 annos, contra a qual fez tratamento variado e inconve
niente, tendo unicamente cedido no fim de anno e meio a injecções cáusticas. 

Ha 6 annos teve segunda uretrite cujo tratamento não foi mais racional do 
que o da antecedente, e que se prolongou ainda mais do que ella. 

Além d'estes padecimentos teve dous bubões, cancros venéreos, etc. 
Ha sete mezes, depois de uma longa viagem a pé, o doente experimentou 

os primeiros embaraços na micção da maneira seguinte : começou por sentir fre
quentes desejos de ourinar e não o fazendo logo a ourina corria involuntariamente; 
mais tarde o jacto foi-se tornando mais estreito, até que por ultimo a micção era 
dolorosa e fazia-se unicamente gotta a gotta. 

Foi n'este estado que deu entrada na enfermaria de clinica cirúrgica na 
tarde de 21 de março de 1866. 

Na visita do dia 22 o snr. Almeida conseguiu a introducção de uma veli-
nha n.° 3 (Escala Féburier) a qual foi á bexiga com alguma difficuldade. 

Submettido desde então á dilatação progressiva, a uretra admittia no fim 
de vinte dias (12 de abril) uma sonda n.° 7. 

No dia 13, pelas 5 horas da manhã, tentando o doente a introducção de uma 
sonda do mesmo diâmetro, não lhe foi possivel leval-a até ao reservatório ourina-
rio. Três horas depois, por occasião da visita d'esse dia, quiz o lente de clinica 
introduzir a mesma sonda, mas como o não podesse conseguir ensaiou a de um 
numero immediatamente inferior com a qual lhe aconteceu exactamente o mesmo. 
A vista da difficuldade que havia de continuar com a dilatação progressiva, foi 
resolvido que se praticasse mais n'este caso a uretrotomia interna pelo processo de 
M. Maisonneuve. 

Antes, porém, de procedermos á operação, fez-se a exploração da uretra 
por meio de uma sonda semilhante á de Ducamp com a qual reconhecemos que 
havia uma constricção muito pronunciada do canal a 150 millimetres do meato ou-
rinario. 

Em seguida o lente de clinica praticou a operação servindo-se do uretroto-
mo unilateral. 

Apparecem algumas gottas de sangue no meato ourinario e o doente com
para a dor que experimentara, áquella que lhe produziria um pequeno golpe. Õu-
rinou passadas três horas. 

Duas depois (cinco da operação) é acommettido de violentos calafrios se-

(a) Diário do alumno do 5." anno Luiz Antonio Rebello da Silva. 
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guidos de calor e suor—de tarde o pulso está duro e frequente, a micção é dolo
rosa nos sitios correspondentes á operação e as ourinas sanguinolentas. 

14—Os mesmos accidentes—A ourina principia a ser clara. 
15—-Micção menos dolorosa—-Purgação muco-purulenta pela uretra. Cala

frios uma hora mais tarde do que no dia antecedente—Jacto muito estreito no prin
cipio e ás gottas no fim de cada micção. 

16 e 17—Os mesmos accidentes—O snr. Almeida prescreve uma oitava de 
sulphato de quinino em 12 papeis—2 por dia. 

18 e 19—Os mesmos accidentes e prescripções. 
20—Falta do accesso—Suspensão do sulphato. 
22—Pulso duro e frequente, lingua conspurcada, cephalalgia, dôr no hy

pogastric—Uma libra de decocto de cevada e gramma com uma onça de oximel 
simples—3 vezes—Limonada sulphurica aos copos. 

23—Cento e duas pulsações por minuto — lingua conspurcada — dores á 
menor pressão sobre.o hypogastrio que correspondem á uretra — Cystite. As ou
rinas da véspera apresentam sedimento puriforme e teem um cheiro extrema
mente amoniacal—2 grãos de sulphato de quinino por dia, cataplasmas de linha
ça sobre o hypogastrio. 

24 e 25—Estado do doente algum tanto melhor—Prescripções ut supra. 
Maio 2—Jacto da ourina estreito e retorcido. Estado geral muito melhor. 
10—Estado geral bom; não ha sedimento nas ourinas, porém o jacto conti

nua estreito e retorcido—O doente pede para ser operado de novo. 
Com o fim de insensibilisar a mucosa uretral o snr. Almeida prescreve a 

seguinte formula : 

E.oe—Bromurêto de potássio uma oitava, 
Agua distillada duas onças, 

D.—Meia onça três vezes. 

R.ce—Bromurêto de potássio seis grãos, 
Agua commum três onças, 

D.—Duas injecções. 

Maio 11—Preparados para executar a operação o snr. Almeida faz nova ex
ploração da uretra e, com geral admiração, vimos todos que a sonda ia até á bexig,a 
com a maior facilidade, sem que a cera de modelar trouxesse o menor vestígio de 
constricçâo no canal. 

Reconhecido d'esté modo que a uretra tinha adquirido um calibre sufficien-
te, por meio da operação que se lhe tinha feito, deixamos o doente no uso de uma 
velinha n.° 6. 

No dia seguinte passou a fazer uso de uma n.° 7, e 8 dias depois, ourinau-
do com mais alguma facilidade, pediu para sahir do hospital. 

19—0 snr. Almeida concedeu-lhe alta n'este dia, depois de lhe ter forneci
do uma sonda n.° 6 e de lhe recommendar a sua introducção com intervalos nun
ca menores a 30 dias. 



PROPOSIÇÕES 

l . a A n a t o m i a . — O tecido cellular ou utricular dos vegetaes 
tem analogia d'estructura com o tecido conjunctivo animal. 

&.a P h y s i o l o g i a . — O s ovários teem analogia de funcçâo com 
os testículos. 

S. a P h a r m a c o l o g i a gera l .—A variabilidade das condi
ções individuaes é a negação dos Formulários. 

4 . a P a t h o l o g i a gera l .—A diathese não se pode conside
rar doença, mas é uma enfermidade. 

5 . a M e d i c i n a o p e r a t ó r i a . — A lithotricia só está indicada 
nos casos simples. 

6 . a M o l é s t i a s d e c r i a n ç a s . — O desleitamento antes dos 
18 ou 20 mezes é por via de regra muito prejudicial ás crianças. 

9 . a P a t h o l o g i a i n t e r n a . — O croup, nos casos mais sim
ples pode produzir a morte, não por obstáculo á hematose, mas por 
influencia directa sobre a vitalidade do individuo. 

8 . a A n a t o m i a p a t h o l o g i c a . — A anatomia pathologica 
não dá luz para a pathogenia do typho. 

9 . a H y g i e n e . — O s climas teem decidida influencia sobre o 
caracter dos povos. 

Approvada 

Agostinho Antonio do Souto, 
PEESIDENTE. 

Pôde imprimir-ge, 

Porto 14 de Outubro de 186?. 

Dr. Assis, 
DIRECTOR. 
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