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PROPOSIÇÃO DA GAMARA DOS DEPUTADOS, N. 34, DE 1900,
A QUE SE R E F E R E O PARECER I N F R A :

O Congresso Nacional resolve:
A r t . I . ° E' concedida ao Dr. Eduardo Chapot Prevost a
subvenção de 40:000^000, como recompensa nacional, para subsidio á sua viagem á Europa, afim de expor perante os Congressos de cirurgia em Berlim e em Pariz, os resultados da operação nas meninas xiphopagas, representando alli oíllcialmente
o Brazil.
Art. 2." Revogam-se as disposições em conlrario.
( Este projecto de lei foi assignado por 119 Deputados.)

PARECER DA COMMISS.ÍO DE FINANÇAS DA CAMARÁ DOS DEPUTADOS
Autoriza o Governo a conceder ao Dr. Eduardo Chapot Prevost
a subvenção de 40:000^000, como recompensa nacional, para
expor, perante os congressos de cirurgia em Berlim e Pariz,
os resultados da operação nas meninas xiphopagas.
Desviando-se do propósito de aconselhar á Camará a rejeição dos projectos que accarretentjuxgmfiuto, d§,.despeza, a* .-is'?:"!!»
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Commissão de Orçamento julga dever patriotiafj; prestar -assentimento ao que foi apresentado em 7 do corrente- mezr^subvencionando o Dr. Eduardo Chapot Prevost. para ir á Europa representar oficialmente o Brazil Lnos -Congressos de Cirurgia
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de Berlim o Pariz, e expor perante elles os resultados da ope-

ração nas meninas xiphopagas, representando alli officialmente

ração praticada nas meninas thoraco-xiphopagas.

o Brazil, foi apresentada á Camará com a assignatura de 119

Justifica plenamente a excepção aberta o indiscutível alcance do facto que tão extraordinário interesse despertou no

membros daquella casa e por ella approvada com parecer favorável da Commissão de Orçamento.

meio scientiflco e tão profundamente commoveu a alma nacional, sendo, como foi, o mais importante de tortos quantos a

contrapor objecções ao tão expontâneo acto com que a Camará

sciencia registra na espécie, evidenciando a surprehendente

dos Deputados quiz galardoarão notável cirurgião a quem se re-

eíílcacia dos admiráveis processos da cirurgia hodierna, promo-

fnre a proposição. A recompensa é justae o intuito é patriótico.

vendo ensinamentos que não serão esquecidos e, o que não é

Todavia, não parere a esta Commissão que possa ser a

de somenos valia, demonstrando um alto gráo de cultura scion-

proposição approvada, tal qual reiu da Camará o a lazão ô a

tiflca, de que nos devemos orgulhar em face dos sábios estrangeiros.

A Commissão de Fiurnças não prelende de forma alguma

seguinte:
O art. 1° envolve dous casos differentes—um, o da sub-

Em vista do exposto, a Commissão subraette-se, do bom

venção, que é da exclusiva competência do Congresso; o outro,

grado á vontade da Camará, previamente expressa pelo nu-

o da nomeação do Dr. Prevost como representante offlcial do

mero de assignaturas que subscrevem o projecto de que se
trata, e vota por sua adopção.
Sala das sessões, 21 de junho de 1900. — Augusto Montenegro, presidente. — Paula Guimarães, relator. — Mayrink. —
Cornelio da Fonseca. — Serzedello Corrêa. — Cassiario do Nascimento, — Francisco Sd.

Brazil nos Congressos Cirúrgicos de Berlim e Pariz, que é privativamente da alçada do Poder Executivo.
A passagem da proposição tal como veio da Camará determinaria o veto presidencial, por exorbitante da competência
do Congresso e invasora das attribuições do Executivo.
Entende por isto a Commissão de Finanças que o Senado
devo approvar a proposição com a seguinte emenda substitutiva:

PARECER DA COMMISSÃO DE FINANÇAS DO SENADO
A proposição da Gamara dos Deputados, n. 31, de 31 de

PROJECTO
N. 9 —19OO

julho do corrente anno, que concede ao Dr. Eduardo Chapot

E' concedida ao Dr. Eduardo Clmpot Prevost a subvenção

Provost a subvenção de 40:000$, como recompensa nacional,

de 40:000?, como recompensa nacional, para subsdio á sua

para subsidio á sua viagem á Europa, afim de expor aos Con-

viagem á Europa, cnde foi expor os resultados da operação

gressos do cirurgia em Berlim e Pariz os resultados da ope-

que praticou nas meninas xiphopagas.
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Sala das Commissões, l de setembro de 1900. — A. O. Gomes
de Castro. —Ramiro Barcellos, relator. —Leopoldo de Bulhões,
vencido por entender que a proposição deve ser rejeitada. —
Benedicto Leite. — Justo Chermont.

bom senso, e as suggestões da moral, o projecto ora em discussão surgiu de improviso na Camará dos Deputados no meio
da consternação geral que produzira a morte de uma das infelizes xiphopagas, quando o operador confiava á policia o julgamento do seu mérito profissional, e a grande numero de collegas

Discurso pronunciado na sessão de 5 de setembro de 1900
O Sr. Bíiralsi I\ilbeii'O ( movimento ijernl de attençíio ) — Sr. Presidente, ao ter conhecimento pelo Diário do Congresso do projecto de lei que vae agora prender a attenção do
Senado, muito me preoecupou o modo por que se deveria encaminhar aqui a discussão, caso fosse elle vencedor na outra Casa
do Congresso.
Com eífeito, não havia ainda cessado o movimento da população commovida nos seus mais Íntimos affectos pelo acto cirúrgico á que se pretendeu, emprestando corpo e forma scientiflcos,

a verificação da causa da morte do desafortunado anjinho !
E si era assim, não é que pairava no espaço uma duvida?
E, pois, não sobrava razão para sobreestar enthusiasmos impensados? O novo rumo que poderia tomar a questão ao impulso
espontâneo do próprio Sr. Dr. Chapot Prevost não aconselhava
a mais prudente reserva quanto a manifestações de caracter
offlcial pelo menos, sob pena de autorizar-se com cilas suspeitas
vehementes de que se pretendia exercer pressão moral sobre as
autoridades policiaes que syndicavam do caso sob o ponto de
vista da responsabilidade criminal ?
Não seria possível, era licito pensar-se, que a autopsia me-

assignalar como extraordinário nos annaes da sciencia universal,
e esse projecto de lei não era sinão o resultado da allucinação
suggestiva que em um impulso desordenado arrebatara os mais

dico-legal lavrasse da morte de Maria um termo muito mais de
accordo com a sciencia do que o attestado com que a enterraram,

calmos e meditados espíritos, antes que a razão e a consciência
reivindicassem seus direitos.

como espécimen extravagante de uma physiologia pathologica

E si era estranhavel que o Poder Legislativo se propuzesso
a íabricar sábios dos Ídolos das charangas populares, mais ostranhavel era ainda que não permittisse a quem quer que fosse
tocar-lhe nos pergaminhos, exigindo de todos que acceitassem a
consagração como mandamento de fé !

e que ha de ficar para sempre isolado nos archivos dos óbitos
de occasião, phantastica e imaginaria!
E si tanto era possível, parece que se deveria adiar a cannonização do operador das xiphopagas para quando se tivessem
dissipado todas as duvidas sobre sua santidade I
No emtanto, ao envez disso, como que a morte de Maria foi

arrostar não só o decoro da situação publica, que em um mo-

o toque de rebate para os festivaes da celebridade do illustre
operador! Depois desse acontecimento faltava-lhe a pedra angular em que repousaram-lhe a gloria os alviçareiros azafa-

mento se tornara grave e melindrosa, mas até os conselhos do

niades da operação, — a sobrevivência das operadas — e,

Entretanto assim aconteceu, e como si se tivesse pretendido
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apezar disso, por uma concepção tilo arrojada quão metapliysicn,

esses eram logo apostrophados pela orthodoxia dos sentimen-

proclamou-se que o monumento continuava de pé; e ao passo
que uns afflrmavam ter partido a infeliz croança em commissão

talistas, pelo menos, como profanos sinão como odientos, como

celestial para levar ao mundo dos espíritos o nome do seu bemfeitor, outros galardoavam-no com títulos novos, incluindo o

para o projecto de lei e confrontal-o com o parecer da Camará

prejuízo daquella vida sacrificada a uma ambição illicita, entro

dos Deputado para perceber-se logo á primeira vista, que,

os factos corriqueiros das celebridades universaes !

apezar do assigriados um e outro por médicos, omvolvem ambos

E assim, como que por um accordo tácito, em um movimento

a matéria scientifica que constituo o objecto do prémio, porém,

harmónico, ao silencio dos peritos policiaes corresponderam as
syncopes do illustre brazileiro impedido por estes instantes de

confundida como si não presidisse nem á lei nem ao parecer da
Commissão, espirito de critica, que não se tem o direito do pre-

inhibição cerebral de fazer, como devia e havia promettido, com-

sumir sequer falte em tão alta corporação !

municaçõeá i\s sociedades scientiflcas do paiz, ao passo que em

Leia-se o projecto de lei:
« O Congresso Nacional resolve:
Art. 1.° E' concedida ao Dr. Eduardo Chapot Prevost a
subvenção de 40:COO$, como recompensa nacional, para subsidio

torno desta reticência singular, crescia o tumulto das admirações
systematicas, como si houvesse o propósito de abafar no alarido
das fanfarras triumphaes o murmúrio sentHo dos que lastimavam o pobre anjinho, sacrificado nnquellas devastações de
dissecção anatómica !

á sua viagem á Europa, aflm de expor perante os Congressos

Foi em tal situação que surgiu este projecto de lei, cujo valor

de Cirurgia em Berlim e Pariz os resultados da operação nas
meninas xiphopagas, representando alli oficialmente o Brazil. »

não preciso encarecer, e que é, na forma e"na essência, a homenagem da soberania nacional prestada ao operador das xipho-

A lei, portanto, reíere-se ás meninas — xiphopagas —
Confrontem os Srs. Senadores os termos da lei que acabo de

pagas, homenagem aggravada com a filauciosa pretenção de

ler com o titulo que encima o parecer; eil-o:
« Autoriza o Governo a conceder ao Dr. Eduardo Chapot

impôl-o aos sábios europeus em Congressos que j& áquello tempo
estariam fechados,e em outros que não se abririam para elle!
E como si tudo a respeito deste caso devesse ser extraordinário e excepcional, apparecendo o projecto quando a policia
inqueria do facto sob o ponto de vista criminal, a palavra de
ordem na outra Casa do Congresso era — não discutir.
Ai dos que se atreviam a levantar suspeitas sobre o merecimento da operação, sobre a correcção scientiflca do operador!

\

perversos e invejosos!...
No omtanto, Sr. Presidente, bastará de relance attender

Prevost a subvenção de 40:000$, como rocomponsa nacional,
para expor perant:», os Congressos de Cirurgia em Berlim e
Pariz, os resultados da operação nas meninas xiphopagas. •»
O parecer se reflrirá às meninas xiphopagas, é o que se
espera, e o Senado vae ver que não é assim; vejamos :
« Desviando-se do propósito de aconselhar a Camará a rejeição dos projectos que acarretem augmento de despeza, -a Com-
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missão de Orçamento julga dever patriótico prestar assentimento ao que foi apresentado em 7 do corrente moz. subvencionando o Dr. Eduardo Chapot Prevost para ir á Europa representar offlcialraente o Brazil nos Congressos de Cirurgia de
Berlim e Pariz e expor perante elles os resultados da operação
praticada — nas meninas thoraco-xipkopagas.
Esta discordância entre a lei e o parecer orn ponto essencial
de ambos ó a prova evidente de que não havia, mesmo ontre os
médicos signatários de uma e outro, quem conhecesse a di(Torença dos casos tratados, tanto no parecer como na lei, e só

o illustre relator da Cjmmisáão de Finançis opinando sobre
esta lei :
« A recompensa ó justa e o intuito ó patriótico. »
Ora, ser justo, Sr. Presidente, ó ser bom, é ser verdadeiro »
ó ser recto, é ser integro, é ser moral, e no caso occurreute, uma vez que o termo de comparação do qual se infere a
justiça da recompensa, é a soiencia, ser justo , é ser scientifico,
estar de accordo' com a sciencia, com seus preceitos, com suas
regras.
Quando S. Ex. disso a recompensa è justa implicita-

assim se explica que se confundissem meninas xiphopagas com
thoraco-xiphopagas, como si xiphopagia e thoraco-xiphopagia

mente afflrmou ter aferido o valor do acto que ella sancciona

fossem uma e a mesma cousa, como si taes géneros de monstruo-

modo se dove entender aquella phrase, principalmente por tei

sidade tivessem ambos existência real, como si ambos fossem

sido proferida por um módico, cuja notoriedade transpòz já os

operáveis!

limites do seu Estado para percorrer com igual lustre por toda
a Federação Brazileira !

E ó com tal attestado de ignorância que, em menosprezo de
toda a classe medica deste paiz, de todos os scientistas brasileiros, se pretende fazer á Europa a apresentação de um sábio
nascido e creado á sombra dos erros do Congresso !
E, no emtanto, pretendia-se que se não discutisse o projecto,
pois o caso não era de sciencia, era de sentimento !
Felizmente a illustre Commissão de Finanças, pelo órgão
notavol do seu relator, por quem nutro a mais sincera admiração,
collocou o Senado em melhores condições.
S. Ex. traçou-nos, por assim dizer, a rota da discussão para
que o voto exprima o sentimento de uma opinião esclarecida,
e fel-o com felicidade inaudita, em uma phrase tão singela
quanto synthetica, e que traduz em todo sua inteireza um
juízo analytico, uma apreciação comparativa. Com effeito, diz

pelos princípios de sciencia que o deviam regular. Nem do outro

Nesse presupposto, que me parece perfeitamente justificado,
não me poderá levar a mal o Senado que enfrente a questão
pela sua face exclusivamente scientifica.
E porque se me contestará tal direito ? Que culpa tenho
eu de que o Congresso Legislativo se permitia a autoridade de
crear riotabilidades scienti ficas por decreto ?
Ha de consentir, portanto, o Senado que eu demonstre,
com o rigor possível, attendendo ú brevidade indispensável
para não fatigal-o, que o acto cirúrgico que se pretendo recompansar não se impõe por outra notoriedade que não seja a de
ter sido um dos mais escandalosos attentados scicntilicos com
que já em algum paiz se affrontou o decoro de uma sociedade
culta !
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Consultemos os elementos históricos da quentão, e vejamos as bases em que o operador das xiphopagas assentou o
seu plano de combate.
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e ile esboçar a longos traços a doutrina toratogenica da escola
franceza, concluo as seductoras promessas—da apreciação do caso
por todas as suas laços — com as seguintes linhas: «Polas

A xiphopagia não ó caso commum de toratologia. Nada era,

disposições morphieas altamente instructivas por nós estudadas

portanto, mais natural do que a curiosidade despertada pelo appa-

antes da oporação, soccorrendo-nos do contingente procioso quo

recimento deste caso de monstruosidade no Rio de Janeiro,
de convergência das attenções o estudos de todos os seus homens

nos forneceu a radiographia, e ainda completando as observações
por exames minuciosos e repetidos in loco pudemos, embora conservando-nos, om alguns pontos, no terreno da uypothese, chegar

de sciencia, tanto mais quanto a observação daquelle espécimen

a reconstruir de tal modo a historia organogenetica do caso, no

contribuiria para esclarecer a sciencia quer sob o ponto de vista

quo se refere aos diversos pegmas dessa juncção, que as nossas

teratogenico, quer sob o ponto de vista cirúrgico.

conjecturas foram plenamente confirmadas no acto operatório.»

centro da actividade intellectual do Brazil, constituindo o ponto

Devia-se esperar, portanto, que o Sr. professor Chapot

Acredito que depois desta loitura o Senado ficou como antes

Prevost antes de tentar qualquer intervenção tivesse estudos
delinitivos e completos sobre o caso, de modo a estar habilitado
para resolver todas as duvidas, e justificar todos os seus actos.

ignorando absolutamente não só quaes foram as disposições morphicas instructivas, estudadas pelo Sr. professor Chapot, como —
quaes as observações minuciosas e repetidas in loco — e que ainda

Nem se comprehende, nem menos se poderá admittir, que em
situação tão grave, corresse á aventura do desconhecido exposto

completamente confirmadas no acto operatório.

ás ciladas das surprezas e do imprevisto.
Leia-se, porém, a memória daquelle professor apresentada
ao Congresso de Medicina e Cirurgia, e ver-se-ha que, ou os
seus estudos não eram completos ao tempo em que tentou a
operação, ou por algum motivo especioso que occulta ao Brazil,
não os quer revelar entre nós, o sinão attenda o Senado : diz

menos poderá imaginar quaes as suas conjecturas que foram
Entretanto, força ó convir que, si se tratava de uma operação
excepcional, do um caso clinico extraordinário, também excepcional e extraordinária ora a assombléa scientifica perante a
qual comparecia aquelle Sr. professor, e não sei que lhe pudesse
merecer tão pouco, quo nem lho merecesse o segredo dos seus
estudos aquelle congresso brazileiro, quando, por amor da pátria 1
quasi exclusivamente, dissa elle, foz a operação com o pensa-

o Sr. Dr. Chapot Prevost: « Deixae-me methodisar um pouco
este estudo, apreciando o caso por todas as suas faces, para

mento de glorilical-a como sou filho amantíssimo que é.

melhor elucidar o problema importantíssimo das indicações
desta operação excepcional e única no sou género.» E depois do
historiar o como e o porque foi levado a tentar experiências
sobre animaes para resolver a questão da homostasia hepática,

Para notar é ainda que os estudos do Sr. professor Chapot
eram esperados com grande anciodado exactamente porque aquolle
caso de xiphopagia havia já sido operado pelo Sr. Dr. Álvaro
liamos sem inconveniente para nenhuma das operadas, antes
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com vantagem real para a questão da intervenção cirúrgica no

seado na,s palavras daquelle professor «só depois de conhecido
seu trabalho, diz elle, poderão louval-o ou censural-o pelo

sou ponto de vista especulativo.
O SR. MANOEL DUAETE — Muito bem.
O SR. BARATA RIBEIRO — Em outro documento igualmente
notável pela sua importância, se verifica não ter o Sr. Dr. Chapot
estudos a revelar com que justificasse o seu acto operatório, ou
pelo menos não estar disposto a revelal-os ao Brazil. Eil-o, é o
offlcio com que S. Ex.se escusou de comparecer á Academia

que fez ou deixou do fazer com pleno conhecimento de causa ;
só então a critica será opportuna e a defesa também »? antes,
portanto, si o fizerem, é a concluíão, fal-o-hão ás cegas, ás tontas,
ao impulso até de sentimentos inconfessáveis eillicitos, de paixões
nobres ou vis !

Nacional de Medicina que o havia convidado para assistir á dis-

« Só depois de ser conhecido seu trabalho, po-lerão julgal-o os
centros scientificos», disse o Sr. professor. Aproveito a declaração

cussão da operação travada entre homens de competência, pelo

para tirar delia as conclusões que delia decorrem jantes disso con-

menos, presumida. Diz S. Ex. «Na communicação que fiz ao

sequentemeute,não só a critica é inopportuna como os julgamentos
serão incompetentes; antes disso poderão julgai-o os parvos, os

Congresso Medico, ultimamente reunido entro nós, prometti
desenvolver em memória mais completa a historia do caso cirúrgico, abrangendo a determinação teratologicn, as condições estáticas e dynamicas do typo, a descripção operatória e as investigações
relativas á hemostasia do flgado, a narração do estado mórbido
post operatório, a sua evolução e o seu desenlace.
« Na composição desse trabalho me empenho presentemente.
Só depois de conhecido elle, poderão os centros scioutificos

néscios, os que se admiram por empreitada ou por tolice, pois
não terão motivo justificável para louval-o nem condemnal-o,
isto é, para admiral-o ou não. »
E tinha razão o Sr. professor Cliapot quando conferia
aos centros scientificos o julgamento dos seus actos. Com efleito,
como não ser assim ?
Parece-me que na generalidade dos casos a competência se

var-me ou censurar-me pelo quo fiz ou deixei de fazer. Só

presume adstricta á especiaalisação das actividades intellectuaes.
A quem se confiará o estudo e critica de um plano de estrada

então a critica será opportuna e a defesa também. »
Ora, ahi está... E depois de tão explicita declaração do

de ferro, por exemplo ? A mira ou aos illustres collegas como eu
encautonados na contemplação das misérias do corpo 'í

Sr. Dr. Clvipot Prevost, faço com vistas o juízo delle a respeito
do seu feito á Camará dos Deputados, que o processou e julgou

Quem julgará dos planos estratégicos da defesa do Acre si

occupar-se do objecto com pleno conhecimento de causa, e lou-

sem provas, segundo o seu próprio depoimento, e appello da sentença do Sr. relator da Commissão de Finanças que considerou
justa a recompensa proposta, pela Cama-ra dos Deputados, para
o Senado, perante cuja autoridade interponho este recurso ba-

de vez acordarem os Ímpetos do'amor do Brazil ?Nós outros médicos ou os doutos nas disciplinas do direito ?
Sem pretender limitar liberdades, nem cireumscre ver aptidões
parece-me que antes de abrir excepções que se não justificaram
ainda em favor da idf s a contraria, o trabalho do Sr. professor
4844
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Cbapot ha do ser criticado e apreciado, antes de todos, pelos
centros scientifieos, perante osquaes deveria ter elle comparecido

O SR. A. AZEREDO — Está protestando agora.
O SR. BARA.TA. RIBEIRO — R penso que não mo poderá sor

para justificar-s^e que só então e depois, é que poderia o Corpo

isso censurado, quando tenho de dar contas ao paiz do modo por

Legislativo intervir, si porventura comportasse o facto tão sin-

que disponho dos dinheiros públicos e dos créditos da Nação
(continua a ler] :

gular e excepcional intervenção, o que absolutamente nunca
se conseguirá demonstrar.
Nem mesmo diante da autoridade policial, representante do
poder publico, e que pedia om nomo da moral e da lei ao Sr.
Dr. Chapot esclarecimentos com que pudesse orientar-so no seu
mister social sobro a responsabilidade psla morte de Maria, nem
ontão quebrou S. Ex. o silencio systomatico que bavia adoptado

«... está sobejamente elucidada pelos depoimentos dos facultativos convidados pela policia. Quanto à outra parta scicntifica
por sua natureza e estribada nos alludidos factos, fique ella submettidaao voto dos entendidos. »
Como queria o Sr. professor que julgassem os entendidos, si
elle não lhes fornecia elementos para o julgamento ?

como estratégia do defesa; nora então descerrou o mysterioso

Da leitura desses poucos documentos da lavra do Sr. pro-

segredo de suas concepções scientiíicas, de suas resoluções cirúr-

fessor Chapot, que podem ser aproveitados na critica scientifica

gicas ; e quando convidado a amparar a justiça com suas decla-

do trabalho que o Poder Legislativo pretende consagrar á admi-

rações, eil-o que resoluta e impavidamente sã colloca no terreno
inexpugnável do seu foro intimo, como si da superioridade do

ração dos vindouros por sua intervenção, tão excepcional quanto
extraordinária, se verifica apenas que da parte de S. Ex. houve

sua competência magistral não lhe fosse pormittido descer, sera

o empenho o mais formal e decisivo de roleal-o de profundo si-

dezar, até a vileza de rastejar com a justiça do seu paiz !...

lencio, de mergulhal-o no mais impenetrável mysterio.
O qua se sabe, o que consta das únicas declarações que fez

Note o Senado a resposta do Sr. professor Chapot Prevost
no inquérito policial :
« Não desejo adduzir commentario algum ao relatório dos
peritos da policia, o qual justifica o presente inquérito. A verdade
deste relatório, na parto respectiva aos factos de que elle não
reza copiosamente, ratificados pela singular opinião do Dr. Barata Ribeiro... » (Interrompe a leitura.)
1

Esto tal Dr. Barata Ribeiro, Si . Presidente, que, muito a
contra gosto, interveio nesta questão de xiphopagas, tem feito
nolla o papel do jesuíta na idade mádia, supportando todas as
accusaçOes o o peso do todas as responsa bi l idades o cargas.

no Congresso de Medicina o Cirurgia o Sr. profossor Chapot é
que desde o momento em que planejou a operação ati* aquelle
em que a reali/,ou ; desdo o momento em qu'i deu o primeiro
golpe em Maria até aquelle em que lhe attingiu quasi o coração,
S. Ex., seduzido pela concopção anatómica que lhe suggerira a operação do Dr. Álvaro Ramos, não tivera outra
idéa sobre o caso de teratogenia que lhe deparou o destino ; não
podia, portanto, ter concebido plano cirúrgico que assentasse
em outros elementos como movei determinante de sua intervenção.
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Com ofleilo, Sr. Presidente, quando se pretende criticar os
motivos da decisão operatória do illustre professor Chapot Prevost, homem do incontestável merecimento e que poderá ainda
dar ao Brazil trabalhos úteis do sua actividade intellectual, si

lida no Congresso de Medicina e Cirurgia ; ouçam-no os Srs.
Senadores:
« Quando em fins de maio do anno passado fui convidado pelo

conseguir resistir aos impulsos desordenados da ambição de cele-

meu illustre collega o Sr. Dr. Álvaro Ramos para ir ao seu consultório ver as xiphopagas quo estavam entregues a seus

bridade que o teem arrastado muitas vezes por caminhos escabrosos até os abysmos em que tem sepultado com a notoriedade

cuidados, e que pouco antes tinham vindo do Espirito Santo

do seu nomo a respeitabilidade da sciencia nacional, chega-se

estava de tal modo atarefado quo não tive opportuniilade de ir
vel-as e só pude tomar conhecimento delias por uma photographia

aos seguintes resultados:

que me foi nessa occasião mostrada polo mesmo distincto collega.»

Por occasião do apparecimento das xiphopagas Rosalina-Maria
no Rio de Janeiro, confiadas pelo illustre Sr. Dr. Pinheiro Júnior aos cuidados do distincto collega Dr. Álvaro Ramos, este,
para resolver as diversas questões anatomo-physiologicas das

Neste concurso, a que, como se vô, faltou o professor Chapot,
o Sr. Dr. Álvaro Ramos apurou as mais valiosas opiniões
colhendo entre ellas a do notável professor Feijó Júnior, a qual,
dou propositalraento especial realce, pela integridade com que

quaes dependia a resolução intervencionista, abriu em torno

ainda desta vez se revelou o exímio mestre, único que se

delias um certatnen scientiflco para o qual evocou o concurso da

isolou com as suas convicções e a sua consciência de professor,
protestando contra a intervenção cirúrgica, que se lhe afigurava prejudicial, quando menos a uma das operadas. E faço

mais notáveis competencias e illustrações profissionaes do paiz.
Nesse concurso a que concorreu a elite da classe medica, movida pela curiosidade de facto tão extraordinário quanto excepcional, faltou exactamente o representante da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, ao qual mais particularmente incumbe
o estudo da embryogenia, pois gyra seu ensino professoral na orbita em que se agitam os segredos da scieneia concernentes á
génese e evolucjlo de todos os tecidos. Suas múltiplas occupações
privaram-no de acceder ao convite escripto do collega, tão altamente distinctivo quanto snggestivo, e do caso que convulsionara
o espirito da classe medica desta Capital, como specimens análogos, tem, era outras épocas e em outros paizes, agitado todos os
«cientistas, o illustr.v professor só teve noticia pela photographia que lho fora mostrada. Ello próprio o diz na memória

menção desta circumstancia pela raridadade dos que entre nós
manteem-se em opinião singular, com o animo fortalecido pela
consciência do dever, arrostando impávidos a grita dos adversários que, na maioria dos casos ultrapassa os limites da
critica, para tomar a forma da arruaça protervá, do insulto ma.,
ligno e vil!
Do resultado de todos os exames e experiências concluiu-se
a independência physiologica e consequentemente anatómica
dos corpos unidos, premissa da operabilidade do caso, na qual
assentou-se a resolução de intervir cirurgicarnente.
Note-se que a esse tempo as radiographias não eram ainda
tão artísticas corno o foram depois, e a fusão dos fígados dos

dous corpos constitutivos 'Io monstro figurava entra as con-

se fazia por uma dependência do poritoneo, o epiplou, o pelos

jecturas autorisad is pelo estudo de casos análogos era outras

fígados que eram fundidos, apezar do completos sob o ponto

épocas e paizes.
S. Ex. o Sr. professor Chapot, que não havia até então
examinado as xyphopagas, que delias só tivera noticia pela pho-

dei vista anatómico e physiologico, assim como os motivos

tographia que lhe fora mostrada, a qual provavelmente depois
do admirada foi atirada á poeira da suas estantes, como faríeis

Sr. Dr. Álvaro Ramos com notável sobranceria e hombridade
profissionaes: não conhecer processo scientiflco que o garan-

vós outros a qualquer das figuras do livro de Sainte-Hilaire,

tisse contra a hemorrhagia hepática, o que seria indispensável,

que só pela hecHondez vos poderia impressionar a obser-

uma vez que toda a operação se resumiria em uma hepato-

vação, também foi completamente indiflerente a todo o movi-

tomia typica, isto é, a separação sangrenta dos ligados. Foi

mento scientitico em torno das xiphopagas ato a operação,

a esta operação incompleta quo aquello illustre

da qual só teve conhecimento por uma local da Gazeta de

curso em sciencia, erradamente a meu ver, com o nome de—
laparatomia exploradora—e digo — erradamente— porque protesto sempre contra a idéa falsa que se vae alastrando no
espirito da classe medica'de que temos o direito de explorar

Noticias, que ao mesmo tempo lhe noticiou que o monstro
não tinha sido separado, isto é, que a operação não se
completara.

que actuaram em seu espirito demoveado-o a suspender a
operação sem terminal-a ; e esses motivos foram, declara-o o

collega deu

O quo afflrmo está por extenso escripto na memória do
Sr. Dr. Chapot Prevost, cuja leitura poupo ao Senado para

nas cavidades mais bem resguardadas e protegidas pela na-

não fatigal-o, acreditando que não me attribuirá a deslealdade
de imputar-lhe allusões falsas.

de investigação clinica, o que não ó verdade, o quo é absolu-

Data desse momento a preoccupação do Sr. professor Chapot
de operar as xiphopagas.

um crime o acto do quem as tentasse, o que não quer dizer

Da memória do Sr. Dr. Álvaro Ramos constava a detalhada
historia de sua operação com todos os elementos anatómicos
indispensáveis não só á classificação do typo de monstruosidade a que pertencia o novo caso de Rosalina-Maria , como
com todos os dados exigíveis para uma determinação cirúrgica. Delia resultava não só a convicção de que estavam por
completo separadas as duas cavidades, thoraxica e abdominal, como que nesta a ligação das duas partes do monstro sõ

tureza os segredos que não nos podem revelar os outros meios
tamente falso! Não ; não ha laparotomias exploradoras; seria
que não hajão laparatomias accidoiitalmento exploradoras, isto
é, operações no ventre que não podem ser levadas a termo porque põem em evidencia diííiculdades que não tinham sido reveladas, e não podem ser removidas sem sacrifício da vida dos
operados, operações limitadas, portanto, á abertura da cavidado
abdominal quo põe em evidencia taes diíllculdadfs.
Da operação do Dr. Álvaro Ramos resultava, portanto,
vê o Senado, com os elementos de uma classificação teratogonica, o plano de uma nova operação.
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Isto compreheadeu o Sr. Dr. Chapot Prevost, o nesse pro-

Por esta occasiãoconheceu-SJ a opinião do Sr. Dr. Chapot

jecto empenhou o melhor de sua actividade. O fígado, pensou

Prevost ; S. Ex. era partidário da intervenção sangrenta ;

S. Ex., fora a muralha invencível que se antepuzera ao novel

o ligado não lhe parecia constituir ilifflculdade

cirurgião o Dr. Álvaro Ramos, conferindo-lhe os títulos de uma

a operabilidade do monstro era em seu espirito questão defini-

honradez profissional invejável, a custa da celebridade que

tivamente assentada, repousando scientilicamente nos elementos

heróica e abnegadamente havia sacrificado em holocausto à sua

constantes de um artigo original publicado no n. 12 da Revista

consciência de homem instruído; contra o figado dirigiu, por-

de Medicina e Cirurgia do dezembro do 1899, sob o titulo «Tera-

tanto, o Sr. Dr. Chapot Prevost suas vistas; o figado era o

tologia—Operabilidade de Rosalina-Maria».

inimigo apparentemente invencível; contra elle voltou S. Ex.
o melhor das suas armas.

irremediável ;

Nesta publicação o Sr. professor Chapot começou por confessar que : « particularmente depois da exposição feita pelo

E aqui abro um parenthesis para assignalar á consideração

Dr. Álvaro Ramos perante a Academia Nacional de Me-

do Senado que, tão justo, elevado e nobre foi o procedimento

dicina do Rio de Janeiro sobre a laparatomia exploradora por

do Dr. Álvaro Ramos, parando a tempo na operação em que

elle praticada, deixou-se também arrastar, note o Senado que

empenhara seus créditos, quanto é certo que deveria parar

a confissão ó delle, pela corrente attractiva ». De modo que havia

como elle o Sr. Dr. Chapot, pois como elle uão confiava dos pro-

uma corrente attractiva, a que S. Ex. resistiu até

cessos cirúrgicos de hemostasia hepática as segnranças da ope-

cesso da tentativa operatória do Sr. Dr. Álvaro Ramos, conclu-

ração, e tanto que desde aquelle momento emprehendeu uma

indo aquelle artigo com as seguintes deducções embryologicas:

série de experiências em animaes até encontrar o processo que o

« A' vista dos dados embryoloyicos estabelecidos acima, e

garantisse das surprezas de hemorrhagias do figado quando ti-

sabendo nós, além disso, que o rebento hep-itico nasce da parede

vesse de cortal-oi

anterior ou ventral do duodeno, na terceira semana d'i vida

O facto da operação levado ao conhocimendo das asso-

o insuc-

intra-uterina, e que nossa época estão ainda incompletamente

ciações scientiflcas medicas desta Capital foi larga e profusa-

formados o coração e seu pericárdio, podemos admittir que a

mente discutido e então surgiram as mais variadas opiniões

união de Rosalina e Maria, primitivamente independentes, começou

não só sobre a operabil idade do caso como sobre o melhor pro-

provavelmente a e/fectuar-se depois da formação dos corações,

cesso operatório a adoptar-se, podoudo-se aggrupar todas as opi-

que se conservaram sepirados, bem como seus respectivos pericir-

niões om torno de dous princípios: a separação prompta, com-

dios, graças á presença do septo amniotico duplo, que impediu a

pleta e sangrenta; a intervenção lenta por processos que provo-

união desses órgãos, isto é, podemos calcular que a juncção, es-

cassem a degradação dos elementos do pegma até mesmo dos

pecialmente a dos dous lobos hepáticos, começou a dar-se no declínio

que fossem constituídos por vísceras.

do primeiro mês de vida intra-uterina, o que nos fornece, além de
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outros dados úteis, o importante argumento embrynlogico, que
nos mostra a independendo, inicial dos dous fígados, cuja formação è tão rápida e tão precoce, e cujas ligações vasculares não
podam, pois, ser, nem muito profundas, nem muito calibrost^.»

mento do novel cirurgião que por não conhecer processo
algum seguro de hemostasia hepática, nem estrangeiro, nem nacional, sustara a operação appellando para melhores tempos, e
proseguindo nesta ordem de considerações escreveu (lendo):

deduziu duas conclusões do seu estudo sobre aquelle caso de

« Como se deduz facilmente da leitura desta exposição o único
empecilho encontrado polo distincto operador foi o receio do não

monstruosidade, que lhe serviram de critério para decidir a in-

conseguir a perfeita hemostasia do figaclo.»

Portanto, vêem os STS. Senadores, o Sr. professor Chapot,

pleta dos corações e dos pericárdios ; 2 , a fusão tardia das

« Por isso, continua o Dr. Chapot, tendo também conhecimento dos processos de hemostasia hepática empregados até

respectivas glândulas hepáticas pelo que, pensava elle, pouco vo-

aquella data, embora me parecessem elles já bastante seguros

lumosas deviam ser as ligações vasculares.

pelos resultados obtidos por grande numero de operadores em
vários casos difficeis de cirurgia do figado, tanto nos adultos
como em crianças, procurei estudar o problema mais cuidado-

a

tervenção operatória e foram : 1 , a separação absoluta e coma

No conhecimento desses factos, concluídos dos seus estudos
e confirmados pela operação do Dr. Álvaro Ramos deveria, portanto, S. Ex. assentar seu plano operatório, ó de presumir-se:

samente, e, depois de numerosos ensaios em cães, bodes, coelhos,

Para encontral-os no seu campo cirúrgico seria necessário ir propositalmente procural-os como si intencionalmente pretendesse

cobaias, consegui realizar por um processo, que nem no moderno
trabalho de Pantaloni sobre cirurgia do ligado vi mencionado, a
mais perfeita, a mais segura e a mais completa hemostasia hepática que se pôde imaginar.

levar a lamina afiada do seu bisturi até á sede sagrada e invio-

« Animado pelos resultados colhidos nestes estudos, é ainda

lável da vida—o coração!
Contra o fígado a experimentação lhe descerraria os se-

o Dr. Chapot quem falia, embora feitos em animaes, procurei
estudar a resistência do tecido do fígado comparativamente no

gredos da hemostasia. Nesse empenho atirou-se a investigações

cadáver humano e no de animaes diversos, e, por estes estudos,

de therapeutica experimental cirúrgica, cujo resumo reproduziu

pude verificar que o tecido hepático humano ó menos friável,
resiste melhor á compressão que o dos animaes que me serviram

atacar o fígado, cortal-o,cosel«o, era a única diíliculdade da operação. Com o coração e o pericárdio não poderia contar S. Ex.

na memória que leu perante o Congresso de Medicina e Cirurgia,
e que o Senado me permittirá transportar para aqui, pois envolve
uma questão da maior transcendência, a da moralidade do seu
acto operatório perante o direito.
Precedendo sua exposição de algumas palavras sobre a memória do Dr. Álvaro Ramos, assignala, louvando, o procedi-

de termo de comparação, que foram o cão, o coelho e a cobaia.»
Verão em tempo, os Srs. Senadores, que, apezar das garantias que lhe offereceu o seu processo de hemostasia hepática
o Sr. Dr. Chapot Prevost viu-se a braços com uma hemorrhagia
com a « respeitabilidade das hemorrhagias do figado». como elle
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próprio o diz, o que, ou prova que esse processo não offerecia garantia s completas, ou deixa presumir que os seus auxiliares, embora escolhidos alguns, entre moços de reconhecida

ratomia exploradora feita pelo Dr. Álvaro Ramos e nos ensaios
por mirn effectuados com pleno successo nos anima.es, cheguei
a adquirir a convicção do que o caso era perfeitamente operavel

instrucção, não lhe inspiravam confiança absoluta.
Peço ao Senado que attenda especialmente para as linhas

e, neste sentido, li uma extensa communicação em uma das sessões da Sociedade de Medicina o Cirurgia.

que vou ler de agora em diante (lendo):

«Nessa occasião guardei ainda algumas reservas sobre o
processo de hemostazia hepática, porque queria reproduzir

* Chegando a esse ponto, procurei ver as meninas xiphopagas.»
Isto é evidente •. o caso de xipliopugia examinado no Rio do

ainda algumas series do experiências nesse sentido.

desde o momento era que S. Ex. pensou em arrebatar para si

«NesseÍnterim, fui procurado em meu consultório pelo meu
distincto collega e amigo Dr. José Gomes Pinheiro Júnior, a
quem declarei que pelas experiências por mim realizadas sentia-me autorizado a assngurar-Ihe que poderia fazer a secção do

a gloria da operação, e nesse ponto de vista, S. Ex. não faz

flgado das meninas sem que ellas tivessem hemorrhagia.

Janeiro nunca excitou a curiosidade do Sr. Dr. Chapot Prevost
como scientista ; nunca mereceu-lhe a mínima attenção, sinão,

obra sua, não planeja com os seus próprios elementos, não, ao con-

«E, em vista desta declaração, o Dr. Pinheiro Júnior con-

trario deixa-se guiar pelo trabalho do Dr. Álvaro Ramos, e só depois

fiou aos nossos cuidados as meninas Rosalina — Maria. »

que se considerou senhor dos meios de hemostazia hepática, só

Sirva a leitura que acabo de fazer ao Senado, de resposta á
accusação que mo persegue, porque contesto a autorização de

depois que se sentiu autorizado a cortar o fígado, sem os perigos
da hemorrhagia, só então, e depois disso, foi examinar o caso de
xiphopagia. Logo para o Sr. professor Chapot só os fígados es-

que se diz estar de po-se o Sr. Dr. Chapot Prevost para praticar a operação que se realizou e que, afflrma-se, lhe foi dada

tavam fundidos, os ligados e só os fígados constituíam a diífl-

poios próprios pães daquellas infelizes !

culdade da operação.

Não ó verdade que elle tivesse autoridade para operal-as
até o perigo de matal-as ?
A questão não é nova, Sr. Presidente, e não é de somenos

Si antes delle, não tivesse alguém tentado a operação, si
fosse elle o pioneiro daquelle deserto escabroso, de duas, uma ;
ou teria recuado, como o Dr. Álvaro Ramos, ou cortaria os
figados fundidos, para cuja operação não confiava dos recursos
conhecidos e, provavelmente, o monstro se finaria às ondas de
sangue que lhe corressem dos vasos abertos ! ( Lendo.)
« Chegando a este ponto, procurei ver as meninas xiphopagas e, pelo exame a que procedi, baseado no resultado da lapa-

importância ; ao euvez disso figura na primeira plana em casos
desta natureza ! Não sou eu quem o diz— é o próprio Sr. Dr.
Chapot Prevost quem a formula nos seguintes termos :
« Juridicamente, pôde ser discutido o direito de operar em
taes casos, quando as presumpções scieutiílcas não permittem que
se conaHore favorável o resultado da operação.
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« Mas, na época actual em que a cirurgia contemporânea
sutura com resultado o pericárdio e a própria parede myocardica
aberta uccidenialmente, todo o cirurgião digno desse nome,
baseado nos dados que vos expuz minuciosamente, tem o estricto dever, desde que a isto seja autorizado pela família, como
fui, de intervir em taes casos, e estou bem certo de que si aqui
encontro ainda uma ou outra voz excepcionalmente dissonante,
na Europa e nos Estados Unidos não as encontrarei.»
Não é verdade que o Sr. Dr. Chapot tivesse a autorização
a que se refere.
Afflrina-se a autorização paterna para a operação, deduzindo-a da seguinte carta, com que o Sr. Dr. Pinheiro Júnior
julgou esclarecer o caso, dirigida ao secretario da Academia Nacioaal de Medicina, a propósito de ser alli ventilada a questão e
publicada n'0 PAÍS de 20 do próximo passado me;-,:
<s Rio, 14 de agosto de 1900 — Prezado amigo e collega.—
Com ".'
ilação respondo á sua carta de hontem, na qual
me pede para declarar si á operação praticada pelo Dr. Chapot
Prevost nas meninas Rosalina e Maria precedeu consentimento
da família.
Preciso repoi-tar-me a alguns antecedentes, para dizer como
foram ollas confiadas aos cuidados do distincto cirurgião.
Vindas do Espirito Santo, cm companhia de um tio, este
deixou-me livre a escolha de quem tomasse a si o difflcil encargo da operação, e assim foram ellas entregues a meu distincto amigo, o Dr. Álvaro Ramos.»
Abro um parenthesis na leitura, para pedir ao Senado que
reflicta sobre os termos da autorização dada ao Dr. Pinheiro
pelo tio de Rosalina — Maria. Elle, o Dr. Pinheiro Junior, não

31

licou autorizado a escolher a operação, mas a escolher o operador. Fecho o parenthesis:
« Por occasião da dupla laparotomia exploradora, estava
presente nesta Capital o tio das meninas e, regressando ao
Espirito Santo, conílou-as a mim, dando-me amplos poderes
para agir.»
Abro de novo um parenthesis, para recordar ao Senado
que da tal chamada laparotomia exploradora, a operação do
Dr. Álvaro Ramos, resultou ficar-se sabendo: 1a, que as acvidades thoraxicas de Rosalina-Maria oram separadas entre si
em ambas e separadas das respectivas cavidades abdominaes ;
2", que a dificuldade ou a gravidado da operação era unicamente
representada pela fusão dos fígados.»
Fecho o parenthesis para continuar a leitura:
« Restabelecidas desta operação, entreguei-as aos cuidados
profissionaes do Dr. Chapot Prevost, dando disso conhecimento
a pessoa da família das meninas.
« Assim foi completamente autorizada a intervenção cirúrgica do Dr. Chapot, que se houve no csiso de modo a merecer
a gratidão da família, ilo que são provas os telegrammas por ella
passados ao emérito operador.»
Si o Senado se recordar que só depois de se suppôr garantido contra a hemorrhagia hepática, considerou-sf) o Sr. Dr.
Chapot preparado para examinar as meninas e propor a operação; si não se esqueceu1 que o Sr. Dr. Pinheiro Júnior,
apezar de ter noticia dos triumphos experimentaes do distincto
professor, exigiu, note-se a circumstancia, exigiu que em sua
presença fossem operados do hepatotomia diversos animaes e
que só então, isto é, só depois que só convenceu de estar ha-
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'SI

bilitado o operador a cortar figados sem perigo de qualquer
natureza para a vida dos animaes operados, resolveu-se a con-

lhes as folhas que instituem penas para taes crimes, pois será^-;
licito aos pães livrarem-se delles, sacrificando-os ao seu inte-

sentir na operação; e si não se esqueceu de que por inter-

resse, quando pelas condições do nascimento pertencerem ás

médio do tio de Rosalina-Maria, seus pães tiveram conhecimento
de que só uma difficuldade frustrara a operação, mergulhando-os na tristeza da desesperança, lia de concordar commigo

diflerentes hypotheses de monstruosidade moral!... Não! Não
é verdade !... ( Sensação,)

que a outorga para a [operação circumscrevia o operador nos
limites por elle próprio traçados como orbita de sua acção salvadora !

UM SR. SENADOR — Perdão; a hypothese não ó esta: elles
entregaram os filhos para serem operados.
O SR. BARATA RIBEIRO —Sim, senhor, é isso mesmo, e ó
isto que estou demonstrando, ô que não estou lendo nas en-

Não, não é verdade que o Sr. Dr. Cliapot tivesse autorização para operar até o ponto em que se jogasse a vida nos

trelinhas da carta do Sr. Dr. Pinheiro Júnior, como já se disse,

perigos da operação !

S. Ex. sepulta os pezares da morte do Maria ! Mas os limites

Não, não é verdade que o Sr. Dr. Pinheiro Juniof estivesse autorizado para semelhante outorga por parte dos infe
lizespaes rte Rosalina — Maria!
E não ó verdade, Sr. Presidente, porque no ponto de vista
da moral e do direito, da justiça, e das leis, semelhante outorga seria uma monstruosidade anachronica com a civilização !
Ainda que o Sr. Dr. Pinheiro Júnior tivesse consentido
a operação nos limites em que ella foi praticada; ainda que
em tão deshumana resolução representasse a crueldade inconsciente dos pães das infelizes xiphopagas, desgraçado seria o
nosso direito si, em nome dos princípios que devem reger a sociedade, não pudesse intervir contra os pães que entregam filhos
para serem assassinados, roubando-os ao poder illegitimo dos
seus desnaturados verdugos!
Não ! não ê verdade !... Si os pães tivessem o direito de
sacrificar os filhos que nascem monstros na ordem physica,
então apague-se dos códigos a palavra infanticídio, rasguem-sc-

mas na sua própria consciência, onde, como homem christão,
da operação estavam traçados pelas circumstancias que a antecederam ; o Sr. Dr. Pinheiro Júnior só entregou as xiphopagas para serem operadas, repito, depois que assistiu a
operações de hepatotomia em animaes sem perigos de hemorrhagia ou accidentes de qualquer outra natureza ; só decidiu-se
a consentir na operação, depois que se lhe formou no espirito
a convicção de que a fusão dos figados constituía sua difflculdade
máxima, sua única difficuldade, e que esta desapparecera depois dos resultados da experimentação.
A condição do consentimento para a operação, a condição
da operação foi a certeza dos seus resultados deduzida da experimentação que dissipou os temores da hemorrhagia, deante dos
quaes um operador recuara, lançando o outro no campo de
investigações do ordem experimental.
O SR. RAMIRO BARCELLOS — Mas todas as operações do
mundo são feitas na hypothese do doente ser salvo, e entretanto,
ahi estão as estatísticas da mortalidade delias. Appello mesmo
434t
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para V. E x . , q u e tem operado mais do que eu: V. Er. não

claração a que se refere o Sr. Dr. Chapot era a segurança por

tem tido desastres na sua cirurgia, não tem tido mortes de

elle dada ao Dr. Pinheiro de que poderia fazer a secção da ponte

operados ? E, quando foi operar, não era na intenção de salvar

do fígado das meninas sem que ellas tivessem hemorrhagia.

o doente?
O SR. BARATA RIBEIRO —Perdôe-me V. Ex. A hypothese

Consequentemonte, o professor Chapot não estava autorizado a nada mais do que á operação cujos resultados tinha ga-

não é a mesma; aqui não se tratava do operar ura doente,

rantido ; elle era o delegado do Dr. Pinheiro Júnior naquella

mas de operar dous indivíduos sãos ; a questão não se pôde

missão salvadora, o representante d'elle, o procurador em quem

agitar nem discutir no terreno em que se discutem as indicações

este havia substabelecido os direitos que recebera dos pães

operatórias por estados pathologicos, entre os perigos da operação

affectuosissimos das infelizes xiphopagas, que, arrastados pelo

e os da moléstia, caso em que, por grave que seja a operação re-

seu puríssimo amor, embalavam-se na esperança de vel-as sepa-

presenta uma esperança.

radas, dissipando-se-lhe da alma a tortura de vel-as alge-

O SR. RAMIRO BARCELLOS — Contesto; não era caso de
salvar dous indivíduos...
O SR. BARATA RIBEIRO — Dous indivíduos sãos. Note V. Ex.
que estou argumentando com a doutrina do professor Chapot.
O SR. RAMIRO BARCELLOS — Eu tinha feito tenção de não
dar um aparte, e censuro-me de já ter dado. Responderei a V. Ex.

madas uma á outra, correndo uma o outra os perigos que
a cada uma delias ameaçassem !
A convicção, portanto, que se formou no espirito do Si1. Dr.
Pinheiro Júnior, quando viu cortar fígados sem perigo para es
animaes operados, foi a certeza do êxito da tentativa operatória.
O SR. A. COUTINIIO — Elle é medico?

O SR. BARATA RIBEIRO — Estimo os apartes; em primeiro

O SR. BARATA RIBEIRO — Não estou discutindo si o Dr. Pi-

logar, ellos quebram a monotonia da minha palavra, á que o

nheiro é ou não medico. E que importa isso ao caso? S. Ex.

Senado, por extrema condescendência (não apoiados ) vae conti-

poderá ser doutor em medicina e não ser medico, e digo-o sem

nuando a prestar attenção; depois, muitas vezes, principal-

ter a mais leve intenção de diminuir os seus merecimentos intel-

mente vindos de V. Ex., orientam-me.

lectuaes e scientiflcos ; poderá ser medico e não ser cirurgião;

Tanto a questão, Sr. Presidente, era a do corte do figado

poderá ser cirurgião, e até operador, e não ter competência

sem hemorrhagia, que íoi no presupposto deste resultado, foi

para resolver nesse género de operações ; por ultimo, poderá ser

sob a influencia da convicção de que a hepatotomia não poria

medico, cirurgião e operador, e não ser embryogenista, e nem

em perigo a vida das xiphopagas,"que o Sr. Dr. Pinheiro

ha nisso do que se esp"anto V. Es., quando o Sr. Dr. Chapot

Júnior consentiu em que fossem operadas. « Em vista desta

Prévost, que além íle cirurgião o operador é professor da Facul-

declaração » — diz o Sr. Dr. Chapot, — o Dr. Pinheiro Júnior

dade de Medicina, de cadeira á qual estão affectos taes estudos,

confiou aos nossos cuidados as meninas Rosalina o Maria.» A de"

não se revelou competente para decidir no caso.
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Não me embaraça, portanto, nem me aggrava a posição o

gredos daquellas fusões, as dificuldades daquella operação ; e,

facto de ser medico o Sr. Dr. Pinheiro Junior ; pelo contrario,

no emtanto, o Sr. Dr. Pinheiro Junior viu frustrados seus esforços

essa circumstancia é que mais melindrosa tornava a posição

e resignou-se á recusa formal do Dr.Chapot em ser auxiliado

delle.
O SR. A. COUTINIFO dá um aparte.

pelo Dr. Álvaro Ramos !
De modo que S. Ex., que era medico, que era o interessado

O SR. BARATA. RIBEIRO — Ptiço a V. Ex. que deixe-me

directo na operação, porque era o representante dos pães das

levar ao fim o meu raciocínio. Faça-me V. Ex. a fineza de

operandas, não conseguiu collocar ao lado delias um auxiliar de

ouvir o acredito que se entristecerá de ter exposto o Sr. Dr.

sua confiança, um amigo de sua predilecção !...

Pinheiro Junior a acensações graves, mais graves ainda, exactamente pela circumstincia de ser elle medico.

O SR. RAMIRO BARCELLOS — Desculpe-me V. Ex., o operador
tem sempre como auxiliar aquellescom osquaes está acostumado.

Ia eu dizendo, Sr. Presidente, que mais melindrosa era a

O SR. BARATA RIBEIRO — E' verdade ; isso, porém, não

posição do Sr. Dr. Pinheiro Junior, exactamente por ser medico.

impede que a família, por igualdade de direitos, inclua entre

Com effeito, assim é, porque S. Ex., melhor que ninguém es-

os auxiliares os que são de sua confiança ou predilecção e o Sr.

tava habilitado para julgar da gravidado da operação que se ia

Dr. Pinheiro Junior era naquello momento a família das xipho-

intentar e, si o Dr. Álvaro Ramos lhe havia inspirado confian-

pagas, e tinha não só o direito de fazel-a representar por um

ça para operar as xiphopagas, não se pôde acreditar que delia

ajudante de sua confiança, como o dever de rodear a operação de

desmerecesse quando, arriscando-se em uma operação impor-

todas as precauções que lhe parecessem concorrer para o seu

ante, como é a laparotomia, sahira-se delia galhardamente,
riumphante até, das suas legitimas ambições de gloria !
No emtanto, foi o Dr. Pinheiro Junior o portador perante
o professor Chapot do interessado e natural empenho do Dr.

êxito feliz.
O SR. RAMIRO BARCELLOS — A questão era de antisepsia, e o
operador só se poderia responsabilisar pelos auxiliares nos quaes
depositasse completa confiança.

Álvaro Ramos de auxiliar aquelle operador ; não houve re-

O SR. BARATA RIBEIRO—Discordo de V. Ex. e discordo en-

curso de que não se servisse para conseguir a acquiescencia

carando a questão pelas suas duas faces. Em primeiro logar,

delle nesta assistência. Ora, é fora de duvida que o Dr. Álvaro

deverei recordar que a antisepsia e ascepsia não são segredo para

Ramos seria o mais prestimoso auxiliar de que pudesse dispor o

quem quer que pratique a cirurgia, estão no domínio de toâcse

Sr. professor Chapot, não só pelo seu preparo scientifico, não só

já o Sr. Dr. Álvaro Ramos havia demonstrado praticamente

pela sua pratica cirúrgica colhida no tirocínio de hospitaes, mas

conhecer a technica dos processos com o brilhante resultado

porque havia já operado as xiphopagas; portanto, melhor do

obtido na sua operação neste mesmo caso.

que ninguém conhecia os meandros daquellas ligações, os se-

declaro, exprimindo um voto sincero de minha consciência, que

Em segundo logar

38

39

não sou dos que confiam tudo á antisepsia o á ascepsia. Ahi

não tem soluções para as questões que diariamente a pratica

estão as estatísticas para demonstral-o, e quando vejo circum-

offerece aos espíritos reflectidos; não sou um convencido, nem

screvendo-me ao caso em litígio — a laparotomia, que a mortan-

um descrente ; sou um observador, um experimentador.

dade de cada um dos grandes mestres, desde Schrseder até Fritz

O SR. RAMIRO BARCELLOS — Poia comprometto-me a lazer

ó tanto menor quanto maior é o numero das operações que pra-

V. Ex. observar em si mesmo, em três minutos, o valor delia,

ticam, mais me convenço de que além da ascepsia e da anti-

sua realidade.

sepsia outro elemento concorre para o êxito das operações e vem
a ser — a habilidade technica do operador.

O SR. BARATA RIBEIRO • — A experiência não resolveria a
duvida, mas ainda nessa hypothese, que a V. Ex. parece deci-

O SR. RAMIRO BARCELLOS — Trataremos deste assumpto.

siva, ha de me dar o direito de abrir excepção em favor da

O SR. BARATA RIBEIRO— Lastimando as perplexidados do

habilidade do cirurgião que tiver de realizar a experiência.

meu espirito, sem duvida dependentes da minha ignorância,

Tenho mais receio do cirurgião do que do bacterie.

declaro a V. Ex. com sinceridade que não sou em absoluto um

O SR. RAMIRO BARCELLOS dá um aparte.

convencido da antisepsia, e as minhas duvidas se originam da

O SR. BARATA RIBEIRO — Mas, si estou invocando em meu

observação da própria historia. A doutrina da influencia dos in-

favor contra a opinião exclusivista dos que tudo confiam à an-

finitamenta pequenos na etiologia, génese e evolução das mo-

tisepsia e ascepsia, a habilidade e sciencia do operador ; si

léstias não é nova ; já no principio deste século, Raspail annun-

acabei de citar opiniões de homens respeitáveis, de notabilis-

ciava que nove décimos das moléstias eram produzidas por ger-

simos cirurgiões e operadores, que attribuem os resultados de

mens vivos. Logo em seguida abalava-se pelos fundamentos este

sua pratica mais á habilidade manual quo adquiriram atravez do

systema, e o mundo era arrebatado pelo physiologismo trium-

tempo, do que aos processos de technica antiseptica...

phante de Broussais, cuja palavra electrisava os seus milhares

O SR. RAMIRO BARCELLOS dá um aparte.

de ouvintes no Vai de Gràce ! Hoje voltamos ás idéas de Raspail,

O SR. BARATA RIBEIRO—Perdôe-me V. Ex.; si a questão dos

sob nova forma, e agora já a bacteriologia bate em retirada, pela

resultados operatórios gyrasse só em torno da antisepsia e da

sua incapacidade para a explicação de todos os phonomenos de

ascepsia, como se poderia aferir a notoriedade dos cirurgiões o

observação. Vae tendo a sorte de todos os systemas que não se

porque citar-se os Luca Championnière, os Mickulitz, os Har-

inspiram na pratica, (ffa um aparte.) E' isto mesmo.

tmman, etc., etc.í
Como o Senado acaba de ver por documentos a que não

O SR. RAMIRO BAHCELLOS — Dizer que não acredita na bacteriologia !

pôde deixar de prestar fé, as palavras do Sr. professor Chapot

O SR. BARATA RIBEIRO —Não disse isto; disse que ella não
responde satisfactoriamente a todos os problemas da clinica, que

operar as xiphopagas, e esses dous factos constituíam o seu

Prévost, em dous factos repousara S. Ex. a resolução de
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diagnostico clinico. Tratava-se, afflrmou elle categoricamente,

aquelle diagnostico tinha sido exacto, todos os actos operató-

de um caso de xiphopagia, no qual os « corações bem como seus

rios estranhos ao plano scientitico applicavel a casos análogos

respectivos pericárdios se conservaram separados », podendo-se

foram actos de imprudência, foram actos de imperícia; si

affirmar, tanto por deducções de ordem embryologica como pela

não verificou, isto é, si o diagnostico não tinha sido exacto,

observação directa do caso, que havia fusão dos fígados. Quando,

ainda duas hypotheses se poderão offerecer á critica: ou as

consequentemente, S. Ex. intentou a operação, intentou-a com a

difflculdades que de improviso surgiram eram facilmente re-

certeza desse diagnostico, intentou-a acreditando que só encon-

movíveis, não aggravavam o prognostico, ou pertenciam ao nu-

traria uma diffleuldade na sua realização: a fusão das glândulas

mero das invencíveis por sua natureza, das essencialmente

hepáticas, difflculdade que fizera recuar o Dr. Álvaro Ramos

inamovíveis, aggravando o prognostico quasi de modo a tornal-o

e contra a qual elle se considerava perfeita e completamente

fatal; no primeiro caso, o operador poderia proseguir, no se-

garantido.

gundo deveria parar sob pena de ser o responsável immediato

Si assim era, tenho desde já o direito de avançar uma

pela morte do seu operado.

conclusão e vem a ser que : fora da orbita em que o operador

E releva ponderar, Sr. Presidente, que neste caso, o de

contava agir, tudo para elle seria surprezas, imprevistos e bas-

não se ter verificado o diagnostico, a responsabilidade do ope-

taria assignalar esta circumstancia para pôr em evidencia a im-

rador crescia pelo facto de se poder garantir, de se poder

prudência da operação que em taes condições realizasse.

afflrmar, de se poder provar que elle procedera sem escrúpulos,

Com effeito, Sr. Presidente, não ha cirurgião, que se prese
de ser operador, que se arrisque em uma tentativa operatória

andara sem rumo, operara ás cegas !
Estabelecidos taes princípios, que são inconcussos, indis-

sem previsão completa de todas as difflculdades que tenha de

cutíveis, apreciemos a justiça da recompensa com que se pretende

vencer; e si ó certo que nem sempre e apezar de emprega-

galardoar o Sr. professor Chapot, por esta outra face da questão:

rem-se os mais rigorosos processos de analyse, se consegue

agiu S. Ex. de accordo com o seu diagnostico? executou o

estabolecer diagnostico seguro, completo, que abranja todas as

plano scientillco que se devera adoptar em taes casos ?

incidências do caso, também o é que nestas situações extraor-

Ao terminar a operação, Sr. Presidente, que depois anã-

dinárias o operador não está autorizado a ir além dos limites

lysarei, manifestou-se o Sr. Dr. Chapot Prévost contra o seu

que lhe traça o maior numero de probabilidades em favor

diagnostico, deixando correr muado como parte integrante da

do seu operado, ainda quando devesse recuar, deixando por

noticia da operação dada pelos diários desta Capital sob sua

completar o acto cirúrgico que tivesse intentado. Portanto, de

responsabilidade, a seguinte versão do seu no juízo clinico:

duas uma: ou o Sr. professor Chapot Prévost verificou no acto

« A opinião do Dr. Chapot baseada na de Mareei Raudouin

operatório o seu diagnostico clinico ou não; si verificou, si

e nas disposições reveladas pela operação, ó que as meninas
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Hosalina e Maria não eram propriamente xiphopagas, mas

na qual elle, referindo-se a Dareste, attribue lhe o pensamento

sim thoraco-xiphopagas.»

de dividir as xiphopagas de Saint-Hilaire em dous sub-generos

Depois da operação, portanto, o Sr. professor Chapot ve-

distinctos (lendo):

rificou que havia errado, quando diagnosticara o caso como de

« Xiphopagas verdadeiras, nas quaes a caixa thoraxica

xiphopagia; no emtanto, levou avante a operação, apezar da

óssea pertence exclusivamente a cada um dos indivíduos com-

encontrar uma difficuldade que não havia previsto, a fusão dos

ponentes, sem que haja nenhuma fusão total dos órgãos entre os

pericárdios, e que pertencia à ordom das essencialmente in-

dous indivíduos que não são invertidas e são bem conformados ;

amovíveis. No próprio terreno em que o Sr. professor collocou

e íhoraoopagas (note o Senado que ó — thoracopaga — e não

a questão, não se poderá defender da accusação, pelo menos, de

thoraco-xiphopaga ) nas quaes a independência das duas caixas

imprudente.

thoracicas não se observa sinão na parte superior, os sternos

Vejamos, porém, si perante a sciencia e a observação po-

do cada indivíduo se dividem inferiormente em duas metades e

derá S. Ex. amparar esse diagnostico de occasião, á sombra do

cada uma dessas metades se une á metade correspondente do

qual pretende occultar a desassombrada temeridade com que

sterno do outro indivíduo, formando uma cavidade única, na

incisara o pericárdio de Maria abrindo-lhe a sepultura !

qual os órgãos estão dispostos de tal modo que um dos indiví-

Diz S. Ex. que sua opinião, de que se tratava de um caso

duos sendo normal o outro ó invertido.»

de thoraco-xiphopagia, baseava-se na de Mareei Baudouin.

Acaba de verificar o Senado que, como lhe affirmei, Mareei

Não é exacto, Sr. Presidente. Antes de ir adeante; Mareei Bau-

Baudouin não creou typo de teratologia, portanto, ó falsa a ci-

douin não tem opinião no assumpto, e isto por uma razão

tação do Sr. professor Chapot Prôvost.

muito fimples, porque elle vive na Europa, e lá não é tão
fácil como entre nós ter opinião. A cousa lá ó mais séria.

Verifica ainda das próprias palavras daquelle autor que
o typo que elle diz creado por Dareste não é de thoraco-xi-

Mareei Baudouin não ó embryogenista nem teratogenista,

phopagia, porém, de thoracopagia. Nem se poderia admittir tal

não se conhece delle no assumpto nenhum trabalho com cunho

idéa como oriunda de um homem da extraordinária competência

de originalidade ; elle nunca se metteu a fazer classificações

de Dareste porque, como demonstrarei daqui a pouco, esse typo

além do mais, porque tinha certeza de que não haveria quem

não pôde existir scientiflcamente, não se pôde realizar por

as tomasse a sério, nem jamais fallou em thoraco-xiphopagia,

faltar-lhe condições teratogenicas.

como erradamente diz o Sr. Dr. Chapot Prévost. O que ha
de Mareei Baudouin com relação a assumptos não de teratogenia,
porém, de teratologia, é uma observação ou narrativa a propósito do exame de um monstro duplo parallelo Radica e Doodica,

Antes, porém, de chegar a esse ponto, indaguemos si é exacta a referencia de Mareei Baudouin a Dareste.
Não é, Sr. Presidente, affirmo-o com os melhores fundamentos .
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A primeira obra de conjuncto, de doutrina publicada por
Dareste é de 1877. Não se encontra nella semelhante creação.
Dareste adopta a classificação de Geoffroy de Saint Hilairo;
não dividiu nem sub-dividiu o género xiphopago.
Conheço a obra; foi o meu livro de estudo. Essa obra foi
reeditada em 1891; não conheço esta segunda edição, tenho para
mim como certo, porém, que nella, no omtanto citada por Baúdouin, Dareste não fez a subdivisão do género xiphopago, a que
se roíbre aquelle autor em xiphopagos verdadeiros e thoracopagos e alílrmo-o com duas razões qual a qual de maior valor.

rentes as doutrinas teralogenicas quo teera curso na França como
interpretando com fidelidade os factos.
Ora, tão inadmissível é que Dareste não conhecesse os trabalhos allemães sobre teratologia, quanto repugna crer que,
conhecendo-os se aproveitasse delles sem cítal-os, quando o melhor titulo pelo qual se impõe Dareste ao espirito dos homens
cultos é exactamente as homenagens que prestam os allemães
ao seu saber, ao seu engenho experimental, ao rigor de suas
observações, homenagens que lhe não prestariam si o surprehendessem em (lagrante de plagio. Não, Sr. Presidente, Da-

Primeira: os autores notáveis que escrevem depois de Dareste e

reste não creou o typo Ihoracopago, como Mareei Baudouin não

depois de 1891, e que todos, sem excepção, se inspiram nelle,

tinha creado o de thoraco-xiphopagia; este typo foi modelado

o creador da teratogenia experimental, citando essa edição de
1891 a propósito de todos os factos jamais alludem ao pensa-

pelo Sr. professor Chapot Prévost nas entranhas da infeliz Maria moribunda, no desespero de encontrar urn pretexto com que

mento de Dareste de fazer semelhante sub-divisão; como ex-

pudesse justificar a incisão accidental da pleura e a do peri-

emplo, limitar-me-hei a apontar Matinas Duval, uma das mais

cárdio que elle declarou ter sido proposital!

notáveis cerebrações da França actual, cujo trabalho de terato-

Si em autoridades scientificas não encontra o Sr. Dr. Chapot

genia inserido no Tratado de Pathologia Geral, publicado por

Prévost ponto de apoio para creação do novo typo thora-

Bouchard em 1895, se inspira comoelle próprio odeclara, no livro

co-xiphopago, menos lhe fornecerá a teratogenia elementos

de Dareste de 1891. Segunda razão, e essa é para mim de valor

para tal classificação, como ser-me-ha fácil demonstrar ao

incontestável, e vem a ser que Dareste não poderia pre-

Senado.

tender crear em 1891 o que já estava creado muito antes pelos

Na classificação das monstruosidades, os nomes indicam o

allemães.
Com effeito, Sr. Presidente, no tratado da etiologia das

elemento essencial pelo qual ellas se caracterizam; quem diz
thoracopago, indica o monstro ligado pelo thorax. Podendo tal

monstruosidades do Dr. M. Perls, publicado em 1879, portanto,

ligação ou fusão fazer-se por diversos elementos ou regiões do

apenas dous annos depois da primeira edição da obra de Dareste;

thorax, segue-se que haverão tantos géneros do grupo thoraco-

no livro de Fõrster, no de Birch-Hirschfeld de 1882, encon-

pago quantos forem os typos em que as fusões se fizerem por

tra-se o género thoracopago, constituindo um typo da] classi-

aquelles elementos ou regiões; os sternopagos, em que a fusão

ficação adoptada na Allemanha, onde, no emtanto, não são cor-

se faz pelos sternos, os xiphopagos, om que se faz pelos appen-
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dices xiphoides, são tliora copagos, como o são os hemipagos o

operador, indicar-lhe o rumo certo que levaria á salvação das

osectopagos.

duas crianças; que S. Ex. não tinha duvidas sobre o caso tera-

Dados estes elementos de classificação, perguntarei o que se
pretende significar com este tal grupo thoraco-xiphopago? qual

tologicamente considerado, elle próprio é quem o diz ; ouça-o o
Senado.

seria a outra parte do thorax, unida ou fundida, além dos appen-

« Pela percussão conseguia-se limitar a área hepática de

dices xiphoides? os sternos? nesta hypotliese não se trataria do

cada uma delias quasi ato o plano de união, onde a percussão só

xiphopagia, porém, de sternopagia ; o que regula a classificação

fornecia indicações confusas, diz o Sr. Dr. Chapot.

do typo é o seu elemento constitutivo, a fusão do sterno, fusão

< Este mosmo processo auxiliado pela auscultação permittia

na qual o appeudice xiphoide desapparece, e, portanto, a condição

marcar os limites da zona cardíaca de cada urna delias, e bem

da nomenclatura, exactamente paio modo por que se processou

assim a área pulmonar, chegando-se por estes exames á con-

a união.
Não ha, conclue-se, elementos teratogenicos para a creação

vicção de que não havia inversão de órgãos em qualquer das
duas xiphopagas. »

do typo thoraco-xiphopago, creação de momento, creação de

Isto ó positivo ; ó o Sr. Dr. Chapot quem afflrma que eram

necessidade.

xiphopagas Rosalina—Maria; elle ó quem garante que pela per-

E não me seria indispensável, Sr. Presidente, recorrer a

cussão e auscultação se marcava as zonas cardíacas e pulmo-

taes argumentos para levar à consciência do Senado a certeza de

nares de cada uma delias ; elle é quem se mostra convencido de

ter sido a allusão á tal typo teratologico feita pelo Sr. Dr. Cha-

que em nenhuma havia inversão de vísceras. A que vem, por-

pot, uma evasiva irreflectida.

tanto, a creação daquelle typo de thoraco-xiphopagia ?

Sim, S. Ex. não tinha duvidas sobre o caso clinico que

Com Mareei Baudouin, que o Sr. professor Chapot Prévost

observara e não podia tel-as. Que não poderia tel-as afflrmo-o

citou, está de accordo toda a escola teratogenica franceza, sus-

pela convicção de que o diagnostico das monstruosidades é pos-

tentando que na xiphopagia os dous indivíduos que compõem o

sível, quando menos, para estabelecer em fundamentos seguros a

monstro não são invertidos e são bem conformados, ao passo que

operabilidade delias, esta ó a convicção do próprio Mareei Bau-

nos thoracopagos um dos indivíduos sendo normal o outro é in-

cnuin citado pp,lo Sr. Dr. Chapot Prévost, em uma commu-

vertido. Si o Sr. Dr. Chapot, por exames rigorosos, chegou a se

nicação feita á Academia de Sciencias, por Milne Edwards;

convencer que nenhum dos indivíduos desse monstro era inver-

afflrmo-o pela observação completa que do caso publicou o Sr.

tido ; si, o que ó mais, o que é decisivo, si a operação lhe revelou

Dr. Álvaro Ramos e na qual estão consignados os elementos

o que o exame clinico o levara a afílrmar; si, consequente-

anatómicos indispensáveis para a classificação, estudados no

mente, se casaram na mais intima harmonia as investigações e

momento da operação, tanto como os que poderiam, guiando o

a observação subjectiva, como depois de aberto o monstro no
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ponto de união de suas partes, tendo sob os olhos suas vísceras

o que mais cedo chega a seu ultimo período de formação por-

palpitantes, e verificando de viso que não eram invertidas, apal-

que também é a que mais cedo funcciona. No dizer de CUdiat

pando-as e sentindo-as nos seus respectivos logares, coino depois

as serosas acompanham em sua evolução as vísceras á que

disso inventar aquelle typo, crear aquella chimera, substituir

são destinadas e, nesse accordo intimo de funcções e de destinos,

aos dados positivos da sciencia aquella invenção phantazista ?!

o coração e o pericárdio desde os primeiros dias da geração

Fica, portanto, demonstrado, Srs. Senadores, que Rosalina

isolam-se, caminhando juntos para o seu termo de desenvolvi-

— Maria é um caao typico de xiphopagia análogo a todos de que

mento, de modo que, quando as fachas do sterno se encontram

se tem conhecimento, quer por operação, quer por autopsia.

na parte anterior moldam-se sobre elles completos e separados.

Nesse género de monstruosidade, quer scientiflcamente, quor

Comprehende-se, portanto, que, para que os pericárdios se

experimentalmente, o que se pôde afflrmar, o que se está auto-

fundam, necessário é que a fusão dos elementos que devem

rizado a afflrmar é que as cavidades thoracicas são separadas

constituir o monstro se faça nos primeiros dias da vida em-

entre si como o são das respectivas cavidades abdominaes, que

bryonaria, e nesse caso, se hão de encontrar os sternos fen-

estas são communicantes entre si, podendo-se observar até fusão

didos na linha mediana, ou sinão fundidos entre si, uniado-

de algumas de suas vísceras.

se a facha de um lado de um dos corpos do monstro, com a

Por emquanto, isto é, até agora, a víscera que se tem encontrado fundida tem sido o fígado, Isto que a observação tom sanc-

facha do mesmo lado do outro corpo.
Consequentemente, a fusão dos pericárdios importa a dos

cionado corresponde á previsão scientifíca; consequentemente,

sternos, ou pelo menos, a persistência da fenda do sterno, facto

no caso de xiphopagia não pôde haver fusão dos pericárdios, que

que acarretaria comsigo necessariamente ou a fusão dos dia-

nunca foi observada até hoje e que é absolutamente contraria ás

phrogmas ou a falta da insersão dos seus pilares anteriores,

condições teratogenicas desta monstruosidade.

ou até a ausência desses pilares.

Por maior que seja o meu empenho de poupar ao Senado o
desgosto e fastio de digressões de embryogenia não

Destas ligeiras considerações, conclue-se que só pôde haver

devo

fusão dos pericárdios e até dos corações quando a approxi-

evitar, no interesse de autorizal-o a um juízo seguro, os escla-

mação dos dous embryões se faz em um período da vida uterina

recimentos que me parecem indispensáveis á propósito dos factos

muito próximo da fecundação, isto é, quando a approximação

que forem esseneiaes, e nenhum tem, na hypothese que dis-

dos embryões só faz antes que estejam formados o coração e

cutimos, maior importância do que este á que venho alludindo.

pericárdios, e que neste caso os «ternos oomprehendeai-se na

Nos xiphopagos pôde dar-se a fusão dos pericárdios ? Eis

monstruosidade. Note-se quo estou acceitando para discutir as

em synthese a questão e eis o modo por que a sciencia a re-

doutrinas da escola franceza. aliás a seguida pelo Sr. pro-

solve. O coração è uma das vísceras que mais cedo se desenha

fessor Chapot Prévost.
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Estas conclusões são as mesmas que tirou o Sr. professor

Sua resolução era tão temerária quão definitiva; separar

Chapot dos seus estudos embryologico?, a que já me referi,

Rosalina-Maria era o seu plano, ainda que para isso collocasse

expressas por elle nos seguintes termos: « Podemos admittir,

entre as duas um pericárdio fendido, o que equivalia a uma

diz elle, que a união de Rosalma e Maria, primitivamente

sepultura aberta! Separal-as-hia ainda que encontrasse fun-

independentes — começou — provavelmente a effectuar-se depois

didos os corações, ainda que tivesse de cortar-lhes o cérebro,

da formação dos corações, que se conservaram separados, bom

fander-lhes a glândula pineal, a sede da vida na concepção

como seus respectivos pericárdios, graças á presença do septo

antiga!

amniotico duplo que impediu a união desses órgãos.»

Não me espanto, Sr. Presidente, que por tal modo proce-

Ora, si até mesmo de accordo com o Sr. Dr. Chapot Prévost

desse o Sr. professor Chapot; o que não posso deixar de ex-

não se poderiam encontrar os corações nem os pericárdios fun-

tranhar é que S. Ex. pretenda amparar aquelle acto de im-

didos ou unidos, segue-se que o corte desta serosa foi um acci-

prudência, de insciencia, de imperícia na pratica cirúrgica de

dente imprevisto, resultado de imperícia ou de imprudência,

quem quer que seja, como se deprehende das seguintes pa-

como o foi o da pleura, que o operador não duvidou con-

lavras de sua memória: « Mas na época actual, em que a ci-

fessar.

rurgia contemporânea sutura com resultado o pericárdio e a

Não me espanta a singeleza da phrase com que o Sr. Dr.

própria parede myocardica, aberta accidentalmente, todo o

Chapot refere-se ao accidente de ter inconscientemente cor-

cirurgião digno desse nome, baseado nos dados que vos expuz

tado a pleura, quando S. Ex. não trepidou em incisar o pe-

minuciosamente, tem o estricto dever, desde que a isto seja

ricárdio !

autorizado pala família, como fui, de intervir em taes casos,

Sei que se cortam pleuras propositalmente; sei que se teem

e estou bem certo de que si aqui encontro ainda uma ou outra

incisado pleuras accidentalmente; mas, que algum cirurgião

voz excepcionalmente dissonante, na Europa e nos Estados

se referisse a esse facto, occorrido como accidente nos termos

Unidos não as encontrarei. »

da impressão banal de que se serviu o Sr. Dr. Chapot, é que

Não, não é verdade, Sr. Presidente! Por toda a parte

jamais me constou porque não tenho noticia de tão profunda

S. Ex. ha de ouvir as vozes das consciências rectas, protes-

indifferença pela vida de operados! A esta indifferença só se

tando em nome da sciencia e da moral contra esse attentado

pôde contrapor a temeridade audaciosa com que S. Ex. in-

cirúrgico I
Eu bem sei que a cirurgia cose pericadios fendidos ; bem

cisou o pericárdio da infeliz Maria !
nem da singeleza com

sei que a cirurgia cose myocardios abertos ; mas sei também

que o Sr. Dr. Chapot se refere ao corte imprevisto da pleura,

que a cirurgia só se arrisca em tão temeroso acto, na emer-

nem da audácia com que diz que cortara o pericárdio.

gência desgraçada em que se propõe a arrancar das garras da

Não me admiro, Sr. Presidente,
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morte a victima de accidentss, e então comprehende-se que
seja licito contrapor ao perigo fatal, inilludivel, que ameaça,
a vida, a costura do pericárdio, que é, quando menos, uma esperança ! Mas não haverá quem descubra na litteratura cirúrgica
do mundo inteiro um só caso em que alguém se arriscasse a
abrir um pericárdio são e eu desafio o Sr. Dr. Chapot em nome
de sua honra profissional a indical-o á sciencia brazileira !
Não, não é verdade, Sr. Presidente, que o Sr. professor
Chapot tivesse autorização da família de Rosalina-Maria para
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E' indispensável á seriedade do caso deslocar a questão do
terreno dosso sentimentalismo piegas !
Sr. Presidente, os irmãos Siamezes.chegaram á idade de
60 annos, podendo prover á todas as necessidades de sua vida
como ás de sua prole. Dopois de ter Nelaton se recusado a
oporal-os, houve quem pretendesse realizar a operação contra a
qual ambos protestaram com a maior energia, porque era tão
intima a affeição que os unia como os laços materiaes que os
confundiam em um só corpo.
Quem poderá se fazer juiz da desgraça desses infelizes ?

incisar até o pericárdio; a questão já está ventilada ; sua autorização circumscreveu-se aos actos cirúrgicos que a sciencia
tem sanccionado, e eu recordo aos Srs. Senadores, que o Sr.

E não haverá no mundo maior desgraça na ordem moral como
na ordem physica'!

Dr. Chapot só teve permissão para operar as xiphopagas de-

Não foram os irmãos Siamezes felizes ? Não conseguiram
grandes cabedaes, não constituíram família, não tiveram prole '{

pois que afflrmou estar garantido contra a hemorrhagia hepática,
o único perigo da operação! E nem seria necessário que a
questão ficasse tão clara, porque não se pôde admittir quo pães
tenham o direito do permittir que se lhes mate os filhos ! Isto
ó cousa que nem se discute !
Mas era preciso separar os corpos daquelle monstro! Era
preciso separal-os até o perigo da vida de ambos ou de um
delles !! Era preciso! ? Mas onde está a necessidade ! ? Sim, desejo que me provem essa preliminar: a separação era uma necessidade ? (Pausa.)
Diz-se que sim, porque as meninas não podiam amar, não
poderiam ser mães !... A questão é escabrosa; só teria sido feita
a mulher para amar, pira ser mãe !?... E não ha muitas mulheres quo vivem separadas de todos e até desses affeclos Íntimos e que nunca amaram e nunca se propuzoram a ser
mães ? !

Em taes condições, quaes as basc.s em que deverá assentar
a resolução operatória ? Quem, como arbitro da vida dos infelizes que nascem unidos, constituindo uma monstruosidade viável, poderá decidir entre ambos, preferindo um ao outro ?!
E si ninguém tem o direito de preferir um ao outro, entre os
dous indivíduos que compõem o monstro, certo é que a indicação
operatória só pôde repousar na sobrevivência dos dous; si
qualquer delles correr o mínimo perigo, a operação será uma
immoralidade, será uma crueldade e chegará a ser um assassinato si algum succumbir ! (Sensação.)
Por que se completou a operação deante de um perigo irremediável como a incisão do pericárdio ? Porque ? Qual a circumstancia imperiosa que a exigia, que a impunha ao operador ?
Ouço dizer que o Brazil inteiro foi que exigiu que se fizesse
a operação, assim como tenho ouvido repetir que é o Brazil que

54

55

a admirou, e isso na entonação pathotica de quem (alia de cousas

moléstia, não quiz operar Chang e Heng porque a sciencia não

sobrcnaturaes, phase em que o pobre lorpa passa a chamar se

tinha garantias contra os perigos das laparatomias.

alma nacional !

Annotado o caso, prosigo no meu raeioeinio.

Fico sempre atarantado quando me faliam em alma da

O procedimento de Nelaton, aliás o de todo o cirurgião pre-

pátria, verdadeira alma do outro mundo que só apparece no sce-

parado pela sciencia e educado pela moral, significa que a ci-

nario dos vivos quando ó necessário aparvalhar os tolos ou ad-

rurgia caminha aos impulsos geraes da sciencia.

mirar os néscios; não duvidarei, porém, em repetir —que o

As laparatomias que eram raras pela gravidade dos seus re-

Rrazil admirou a operação — pela fadiga de fazer phrase nova, e

sultados são hoje communs ; de modo que a operação que Nelaton

pelo sestro que tem a velhice de repetir o que ouve !

se recusou a fazer nos irmãos Siamezes fizeram-na Biandet e

Mas o que foi que o Brazil admirou nesta operação ? A morte

Bougnion, dous cirurgiões sem grande autoridade, em Maria-

de uma das operadas ou a sobrevivência da outra ? Penso que

Adelia, caso de xiphopagia em que os dous indivíduos estavam

isto não justificará bem a admiração: primeiro porque já em

reduzidos ao ultimo gráo de miséria orgânica, já pelas condições

1600 e tantos, não me occorre a data ao certo, houve operação

anti-hygienicas em que viviam, já pelas moléstias gravíssimas de

em que se salvaram os dous corpos do monstro; depois outra,

que tinham sido affectadas, como fosse a cholerina de que soffreu

e esta muito mais próxima de nós, em que uma das operadas

uma delias.

sobrevivia ainda cinco annos depois da operação !
Será que o espanto se aggrupe em torno da hepatotomia,
isto é, da incisão do figado?! Também não o acho justificável no
momento actua! da cirurgia do ventre.
Nelaton, Sr. Presidente, e como elle outros cirurgiões que
haviam examinado os irmãos Siamezes, recusaram-se a operal-os

Biandet e Bougnion operaram em 1882, quando nada se conhecia de cirurgia hepática; uma das operadas morreu de hemorrhagia do figado e a outra de peritonite.
Ora, si assim é, e isto é incontestável, é historia, do que é
que se admirou a tal alma do Brazil ?
Será de se ter arrojado o professor Chapot a cortar o figado?

porque anteviam os dous grandes perigos que suspeitavam oc-

Mas, Sr. Presidente, na época em que nada se conhecia de ci-

«orrer no caso: a communicação das cavidades abdominaes e

rurgia hepática Biandet e Bouguion por se considerarem garan-

a fusão dos fígados, não estando a sciencia preparada nem para

tidos contra os perigos das laparatomias operaram Maria-Adelia

affrontar os perigos das Inparatomias nora os da hepatotomia.

e cortaram o figado, sendo que só uma das operadas succumbiu

Peço ao Senado que pondere nesta circumstancia: Nelaton, o

á hemorrhagia; que muito é, portanto, que o Sr. Professor

maior homem da sua época, que não duvidaria fazer lapa-

Chapot fizesse uma hepatotomia, hoje, que está na tela da dis-

ratomias, quando os perigos da operação concorressem com os da

cussão a cirurgia hepática, hoje que se cortam fígados degenerados, fígados kysticos, fígados inílammados, isto é, fígados cujo
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tecido, pelas alterações palhologicas, estão muito mais enriquecidos de vasos, muito mais friáveis, nos quaes, portanto, serão
muito mais perigosas as incisões ?!

Si foi isto, estou de acconlo, porque também eu pasmo
deanto de todos os factos que affrontamo pundonor profissional do

Que muito é que o Sr. Dr. Clmpot Prévost fizesse uma hepatotomia, hoje que a scienciajá possue, praticamente experimentados, fjuatorze processos de sutura hepática, sendo o ultimo noticiado pela Presse Medicale, de 11 de julho do corrente anno,
que ha poucos dias recebi, sem que a alma da França ficasse assombrada por mais esse processo ! •
O que ha a admirar, portanto, nesta operação 'í

medico, e pasmei deante daquelle charlatanismo! Fora dahi, o
que resta como motivo da admiração? Só o corte imprevisto
da pleura e a incisão, que só di/, foi premeditada, do pericárdio, quando scientificamente se demonstra que foi também
casual.
O que provocou as admirações no primeiro momento: a
sobrevivência das operadas ? Neste caso, perguntarei : depois da morte de Maria, sobrevivem ainda ellas ? Si não sobre-

A laparatomia não ; é uma operação quasi banal si não tem
complicações ; não ó necessário ser cirurgião notável para pra-

vivem e não cessou a admiração, pergunto ainda : o que é que
entretém em sobresalto a tal alma nacional, porque ó que anda

tical-a.

ainda penando das sensações deste mundo ? Será que neste fim

A sutura hepática ? E' ta mijem uma operação hoje perfeita-

de saculo da b scteriologia, neste fim de século, em que o meu il-

mente regulada em situaçOes muito mais difficeis e complicadas

lustre collega, relator da Commissão de Finanças, assigaala como

do que aquolla em que a realizou o Sr. Dr. Chapot que trouxe

chavo de ouro da cirurgia os processos daascepcia, causo admi-

á sciencia para pratical-a mais um processo.
Demais, hoje, a época da gastro-enterotomia, da gastroctomia

ração, provoque homenagens, incite espantos laudatorios, ver-se

total, a hepatotomia caminha para plano secundário na cirurgia

fectuosas ?

do ventre.
Do que se admirou, portanto, o Brazil, o que justificará este

succumbir um operado a uma pleurizia e a uma pericardite inAntecipo resposta ás objecções possíveis. Não se examinou
o pus das cavidades, não se descobriu o gérmen vivo da in-

assombro que se pensa e se propala que é universal! ? Será que

fecção, logo, não se pôde affirmar a infecção.

o pasmasse ver o caso reduzido á estamparia dos jornaes, apre-

P^ço â lealdade do meu illustre collega que, quando tiver de
fallar ao Senado, não lhe diga que a nossa sciencia viveu até

goado pela algazarra alegre da garotada das ruas?! Será que
o espantasse ver á tarde do mesmo dia da operação, na zincographia barata dos jornaes, estampadas aquellas infelizes creaturas, separadas uma da outra como sãs e curadas, ao lado das
suas próprias figuras confundidas pela natureza ingrata que as
creou ?

hoje ás apalpadellas na treva que lhe era impossível desvendar
sem o microscópio illuminador ! antes lhe affirme que sempre só
diagnosticou a septicemia, embora confundindo no mesmo grupo
factos da mesma gravidade, que hoje o microscópio separa ; diga-lhe, sim, que sempre diagnosticámos septicemias, somente por
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não lhe conhecermos o elemento causal, tínhamos as mais pro-

ó que ó o facto. Si V. lix. compara os resultados estatísticos-,

fundas divergências de systema sobro a sua génese.

é que ellês existem.

O SR. RAMIRO BARCELLOS — Mas não sabíamos evital-a.

O SR. RAMIRO BARCELLOS — Não estou negando.

O SR. BARATA RIBEIRO — Perdoe-me V. Ex.; tanto a evitá-

O SR. BARATA RIBEIRO — Em segundo logar, afflrmo que os

vamos que, antes de agora, ha estatísticas de operações graves

descobrimentos da bacteriologia, isto é, o conhecimento que se ad-

ato de laparatomias seguidas de successos.

quiriu a respeito da espécie do elemento figurado que produz a

O SR. RAMIRO BARCELLOS — Então V. Ex. quer negar que
a difforença ó maior de 200 °/ 0 ?
O SR. BARATA RIBEIRO — Não nego, masquem diz differença
estabelece relação de comparação.

septicemia, não influe sobro os processos de antisepsia ou de
ascepsia.
O SR. RAMIRO BARCELLOS — Pois então V. Ex. conhece a
causa e não se arma contra ella ?! Todos os processos cirúrgicos

O SR. RAMIRO BARCELLOS — Está claro.

modernos dependem disto, do conhecimento da causa dasuppura-

O SR. BARATA RIBEIRO —Pois si V. Ex. não nega que se

ção da infecção.

tivessem curado muitos operados ato de laparatomias...
O SR. RAMIRO BARCELLOS — Muitos, não; muito poucos.
Qual era a porcentagem ?

O SR. BARATA RIBEIRO — Desculpe-me; todos os progressos da
cirurgia moderna dependem do facto de attribuir-se a um gérmen
vivo a infecção, seja qual for sua manifestação clinica; a

O SR. BARATA RIBEIRO—... e si V. Ex. não se arriscar

determinação ou a especificação do elemento vivo agente da in-

a affirmar que o conhecimento que adquirimos sobro o elemento

fecção em cada caso especial, em nada influe sobre o processo de

pathogenico da septicemia tenha inlluiio para alterar os processos

antisepsia ou de ascepsia, e hoje, sabe-o V. Ex. melhor do que eu,

da cirurgia...

quanto terreno vae perdendo a antisepsia em favor da ascepsia,

O SR. RAMIRO BARCELLOS — Mas os processos nasceram depois da descoberta.
O SE. BARATA RIBEIRO— Vejo que não nos entendemos; estou
sustentando que antes da antisepsia como da ascepsia praticavam-se operações tão graves como as que hoje se praticam e que
se conseguiam resultados felizes.
O SR. RAMIRO BA.RCELLOS— Com uma estatística muito diminuta de casos salvos.

e como esta se vae simplificando de modo a quasi archivar para
memória de unia transição scientifica os recursos que ainda ha
pouco pareciam indisputáveis á gloriadas novas descobertas.
O SR. RAMIRO BARCELLOS — Porque se tem melhorado o processo.
O SR. BARATA RIBEIRO — Não senhor ; a questão não é de
processo, é de concepção scientifica. Quero chegar á conclusão do
meu raciocínio e peço a V. Ex. que me attenda.

O SR. BARATA RIBEIRO— Não é o valor da estatística que

Do que deixei dito, concluo : para diagnosticar a septicemia,

estou apreciando; grande ou pequena, havia estatística : este

não é indispensável qualificar a espécie de gérmen vivo pró.
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duetor da infecção, nem su pôde attribuir á falta de meios

rentes infecções, entre as quaes a septicemia ; no omtanto, o re-

antisepticos a prortucção de tal moléstia, e tanto assim è, qne das

sultado não é completo, pois não estamos mais adeantados quanto

duas operadas nas mesmas condições, absolutamente as mesmas

à therapeutica, não estamos mais adeantados para curar o,s nossos
doentes.

sem nenhuma discrepância, uma salvou-se sem complicação infflctuosa, outra succumbiu a um processo de infecção. Logo, não
foram as condições do meio...
O Sá. RAMIRO BARCELLOS — V. Ex. está agora se referindo
ao caso particular. V. Ex. estava fallando em these, e eu em
these contestando a doutrina.

O SR. RAMIRO BARCELLOS —Como não estamos mais adoautados ?!
O SR. BARATA RIBEIRO — Não estamos, não senhor ; essa
é que é a verdade.

O SR. BARATA RIBEIRO — Eu estava fallando em these para

O SR. RAMIRO BARCELLOS — Então V. Ex. compara a cirurgia
de hoje com a de hontem ? !

tirar as minhas conclusões. V. Ex. comprehende que seria do

O SR. BARATA RIBEIRO — Não estou comparando cirurgias;

muito mais gosto, que eu retribuísse a fineza quasi escandalosa,

sem duvida, a cirurgia de hoje faz muito mais, seu campo alar-

do Senado, honrando-me com sua attenção immerecida ( não apoia-

gou-se, seus domínios estenderam-se, mas, peço a V. Ex. que

dos), esgotando-lha a paciência em ouvir-me em um discurso

note que eu disse — para curar ; quem diz meios de curar, diz

de abstracções, de princípios doutrinários. Estabeleço premissas

meios therapeuticos, e assignalei o facto com relação á infecção.

para tirar conclusões.
O SR. RAMIRO BARCELLOS— A doutrina é que não ó verdadeira.

O SR. RAMIRO BARCELLOS — Si V. Ex. fizer uma amputação

O SR. BARATA RIBEIRO — A doutrina que estabeleci é ver-

de coxa, sem os cuidados ascepticos e antisepticos, conta salvar
o doente ?

dadeira, e foi por isso que pedi ao collega que não dissesse ao

O SR. BARATA RIBEIRO — V. Ex. está deslocando a questão;

Senado que nos casos como esto éramos até hoje o joguete da

mas, respondendo ao aparte, tenho ensejo de restabelocel-a nos

ignorância, por não podermos discernir o elemento vivo de cada

termos em que a colloquei. O doente podo curar-se sem compli-

infecção, porque, o que é certo ó que o diagnostico sempre se

cação alguma, mas, si for infeccionado, si o attingir a septicemia,

fez, somente por não se conhecer o processo pathogenico da sua

ha de ser tão difflcil cural-o hoje, como teria sido cural-o

génese, cada anatomo-pathologista fundava a sua doutrina para

hontem.

a explicação dos factos clínicos.
O SR. RAMIRO BARCELLOS — Mas'.não se conhecia a causa
da septicemia.
O SR. BARATA RIBEIRO — Foi isto que acabei do dizer, não
se conheciam os differentes elementos vivos que geram as diffe-

O SR. RAMIRO BARCELLOS — Perfeitamente.
O SR. BARATA RIBEIRO — Mas é isto que estou dizendo ; é que
o conhecimento da causa...
O SR. RAMIRO BARCELLOS — Si o doente tiver infecção, em
90 % dos casos, foi o autor da operação o causador da moléstia.
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O SR. BARATA RIBEIRO — Olhe que V. Ex. compromette o

O SR. RAMIRO BARCELLOS — Mas, S. Ex. já deu a prova de

sou parecer ! Si em 90 % dos casos em que houver septicemia,

que não ora septicemia, pois, uma morreu e a outra não morreu,

o responsável for o autor da operação, cedo da palavra e aban-

quando a operação foi commum.

dono a questão á fatalidade do seu destino.
O SR. RAMIRO BAUCELLOS — O que tem com isto o meu
parecer ? V. Ex. já provou que houvesse septicemia ?

O SR. BARATA RIBEIRO — Isso não prova contra a septicemia, mas registro a declaração de V. Ex. Como ó que V. Ex.
exige que eu traga ao Senado o exame daquelle pus, quando

O SR. BARATA RIBEIRO — B V. Ex. já provou que não tivesse

o Sr. Dr. Chapot, por um dos seus representantes, o Sr. Dr.

havido ? O que se sabe é que Maria morreu, e encontrou-se pus

Ernani,Pinto, declarou ter fornecido todos os elementos para os

fctido na pleura e no pericárdio. Creio que V. Ex. não exigirá

exames que se tornassem necessários, e a verdade é que o Sr.

que, para provar contra seu parecer e em abono da septicemia

Dr. Dias de Barros, seu auxiliar no professorado, seu auxiliar

que se pôde diagnosticar sem exames bacteriológicos, disto estou

na operação, e seu representante na autopsia, tanto que foi

convencido, e V. Ex. não contestou, eu os apresente quando

quem leu perante a autoridade e em nome de S. Ex., quesitos

elles não foram feitos por quem tinha o dever de pratical-os,

para serem additadosaos do formulário policial, declarou no Con-

isto com ofíensa do decoro do poder publico e, como nota har-

gresso de Medicina e Cirurgia que, por malignidade dera os

mónica da profunda desorganização moral do paiz em todos os

tubos sujos para serem recolhidos os líquidos encontrados no

seus ramos de administração.

cadáver com o propósito de impedir exames posteriores ? ! (Oh!

O SR. RAMIRO BARCELLOS — Uma accusação desta ordem
precisa ser provada.

oh ! Sensação.)
Como trazer taes exames ao conhecimento do Senado, si

O SR. BARATA RIBEIRO — Já o foi e cabalmente, constam

apezar desse escândalo o Sr. Dr. Dias de Barros continua a

delia os mais eloquentes testemunhos. Como se poderá exigir

exercer um cargo elevado no magistério superior do paiz sem

o exame bacteriológico do pus encontrado em Maria, pus tão

uma admoestação siquer, ao menos para salvar apparencias

fétido que impressionou todos quantos rodearam a mesa de au-

deante da mocidade briosa da Faculdade de Medicina ?

topsia, si o Dr. António Maria Teixeira, perito cliimico da
Policia, perito offlcial a quem incumbem todos os exames chimicos

O SR. RAMIRO BARCELLOS — Não ouvi bem, qual foi a declaração do Sr. Dr. Chapot?

e microscópicos relativos à medicina legal, declarou que não re-

O SR. BARATA RIBEIRO —Não é do Sr. Dr. Chapot, é do Sr.

colhera os liquides para taes exames e que, terminada a au-

Dr. Dias de Barros. Disse que por malignidade dera os tubos

topsia, retirou-se porque tinha mais que fazer, e não foi

sujos para impedir os exames posteriores.

ainda até hoje demittido a bem do serviço e da moralidade
publica, como devel-o-Ma ter sido ?

O SR. RAMIRO BARCELLOS — Mas o que tem o Dr. Barros com
a questão e eu com o Dr. Barros?
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O Su. BA.RATA RIBKIRO — Acredito que V. Ex. esteja
fatigado e parece-me justificável que leve a canceira a não
me honrar com sua attenção, mas, não que seja razoável obrigar-me a esgotar a tolerância dos Srs. Senadores, exigindo que
eu repita o que acabo de dizer, por isso peço licença para não

K por ventura só neste exame se pôde basear o diagnostico de tal accidente ou complicação operatória ? Por ventura
temos o direito de prescindir do elemento eloquente da observação base secular da clinica ! ?
Não, o pus existiae si S. Ex. affirmaque os cuidados da antisepsia como da ascopsia garantem os operados e que os resul-

satisfazel-o.
Disse que por estas duas razões não podia apresentar
exame bacteriológico do pus encontrado em Maria — primeira :
porque o perito chimico da Policia, perito offlcial pago pelos

deante dos olhos, no quadro desta operação, duas operadas, uma

cofres públicos para fazer exames chimicos e microscópicos em

que não soffrou absolutamente nada, outra que soffreu absolu-

autopsias medico-legaes ou outras investigações em que a Policia

tamente tudo, desde o momento em que foi operada até o sexto dia

esteja empenhada, jactou-se pela imprensa de não ter ido pre-

depois da operação, em que foi enterrada ; si S. Ex. presume que

tados das operações menos dependem da habilidade do operador do
que daquelles recursos escrupulosamente empregados; si temos

parado para taes exames e que tinha mais que fazer, alle-

nesses elementos se pôde assentar juízo critico sobre a operação,

gando contra a opinião dos peritos da autopsia exactamente

é plausível, pelo menos, si não certo, que se deve attribuir a diffe-

este facto, que não se podia dizer que havia septicemia porque

rença do êxito à algum facto superveniente que não attingiu Rosa-

os exames não foram feitos, os líquidos não tinham sido exami-

lina e que causou a morte do Maria. Qual teria sido esse facto 'í

nados. Segunda: porque o representante do Sr. professor Chapot

Não quer V. Ex. que fosse a infecção ? Pois não seja.

havia declarado no Congresso que os tubos fornecidos para collecta e conservação dos líquidos encontrados em Maria foram

Mas então o que teria sido ? Após a operação só Maria
apresentou phenomenos graves que pela autopsia foram attri-

dados por elle por malignidade sujos com o propósito de burlar

buidos a uma pericardite e a uma pleurisia, logo no elemento

as pesquizas, isto em flagrante contradicção com o que affir-

etiologico de taes manifestações mórbidas se deverá procurar

mara um outro representante do Sr. Dr. Chapot, garantindo

e, naturalmente, se descobrirá, esse tal facto extraordinário

ter elle fornecido todos os elementos para um exame completo

que se passou com Maria o não com Rosalina. Só a incisão da

da autopsia.

pleura figura entre os actos cirúrgicos, que attiugira Maria

Eis o que eu disse e agora perguntarei a V. Ex.: (diri-

com exclusão de Rosalina, mas, como força é admittir, uma vez

ijindo-sc ao Sr. Ramiro Barcellos ) poder-se-ha de boa fé exigir
do quem quer que seja que afira o diaguostico da infecção á quu
succumbiu Maria pelo exame bacteriológico dos líquidos nella
encontrados ! ?

que se encontrou pleurisia e pericardite, que, na espécie, causa
análoga á que produziu a pleurisia produzisse a pericardite, se
concluirá logicamente que a incisão da pleura produziu apleurito
como a do pericárdio a pericardite.
4.84 í

5

66

67

Penso que a minha conclusão está contida nas premissas;

perfeitamente ; assim, conhecendo-se o desenvolvimento do em-

íoram as incisões das serosas que produziram a moléstia a que

bryão da ave em uma certa época por uma proporção em que

succumbiu Maria e qua eu para concordar com o illustre Sr. re-

este elemento o o fim do desenvolvimento do feto constituam

lator da Commissão graciosamente admitto que não foi infe-

termos de comparação, sã chegará a precisar a época de egual

ctuosa.
Resta examinar si o corte do pericárdio foi proposital ou

desenvolvimento do embryão humano.

casual; si se podia cortar o pericárdio. O Sr. professor Chapot

tudos das differentes collecções que a sciencia possuo, feitos

afflrmou que propositalmente cortou o pericárdio, encontrando-o

pelos homens de mais provada competência.

no seu caminho operatório.

Os resultados obtidos correspondem perfeitamente aos es-

Dessa comparação resulta que para a fusão dos pericárdios ó

Resumo em poucas palavras os esclarecimentos de ordem

mister que se faça a approximação dos embryões em época em

scientilica com que demonstro que o pericárdio não podia ter

quo forçosamente se produziria a fusão de outras serosas até as

sido encontrado por S. Ex., para não fatigar a attenção do

vísceras e finalmente a do esqueleto; isso principalmente com

Senado.

relação ao coração e pericárdio, sendo aquelle a primeira ví-

Todos os observadores, todos, sem excepção, assignalam a

scera que se esboça e a quo mais codo chega ao seu desenvol-

circumstancia da formação do coração e pericárdio nos pri-

vimento, porquo õ pela circulação que se proclama no seio da

meiros dias da vida do embryão, do modo que, para que se

mulher a autonomia do organismo que alli se gera, de modo

fundam as serosas e vísceras thoraxicas, seria necessário que

que já ao dm do primeiro mez o coração está formado, e no

o encontro dos embryões se fizesse muito cedo.

segundo tem adquirido o desenvolvimento a que chegará depois,

Ora, nos embryões das aves, como de outros animaes,
objecto de estudos e experimentações, ponto de partida de
deducções scientiflcas, se tem verifloado que nas primeiras 42
horas o pericárdio está formado e já em via de evolução para

segundo as observações de Kõliker.
Nestas hypothoses produzir-se-hia o monstro inviável como
o são na maioria dos casos.
O SR. RAMIRO BARCELLOS dá um aparto.

a separação completa do coração. Si se admittir, e nem poda

O SR. BARATA RIBEIRO — A conclusão a tirar desses prin-

ser de outro modo, que os factos geraes da natureza regem-se

cípios é que : ou a fusão dos pericárdios ó completa em larga

também por leis geraes, se concluirá que a evolução do ovulo

superfície da face anterior da serosa, ou não se poderá produzir

humano obedece aos mesmos princípios, subordina-se ás mesmas

porque logo nos primeiros dias da vida embryonaria, a ca-

regras que regem a evolução dos óvulos dos animaes, de modo

mada de mesodenna subjacente ao coração, focha inferiormente

que, computada a differença de tempo e guardada a relação

o pericárdio, afflrma-o Cadiat com a su% incontestável e extraordinária autoridade.

deste factor, os períodos de desenvolvimento se corresponderão
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E note -se, a fusão dos pericárdios, qualquer que fosse a

sumpto e para assignalar quão pouco vale a sua autoridade no

posição dos corações, acarretaria a fusão dos sternos, afas-

tocante a questões de embryogenia e teratogenia bastará re-

tando-se esses da sua direcção normal e conformando-se pelo

cordar que Cruveilhier descreve monstruosidades ao lado das

molde que lhes offerecesse aquella serosa unida ; nem taes alte-

moléstias causadas por desvios; estuda as monstruosidades no

rações se poderiam processar sem que o diaphragma, acompa-

mesmo capitulo em q u ; estuda as aukyloses, etc., etc., como si

nhando aquellas fusões, apresentasse tambam irregularidades de

monstruosidades constituíssem typos de lesões pathologieas.

conformação. De modo que si no caso que criticamos nem se

Só por ahi se denuncia a incapacidade da exhumação para fazer

encontrou fundidos os sternos, nem os pericárdios pela face

prova na sciencia moderna quando a teratogenia sahiu já do ter-

anterior, r,em se registrou nenhuma disposição anómala relativa

reno das abstracções theoricas para doutrinar experimentalmente.

ao diaphragma, se pôde garantir que 03 pericárdios não pode-

E não tem a mínima valia, Sr. Presidente, o caso apre-

riam apresentar aquella tal ponte ou fusão na sua base, o que

sentado por Cruveilhier como estudo de anatomia, exactamente

importaria em alterações do conformação do diaphragma; e,

por se tratar de um monstro inviável, inviabilidade que corria

como não £ó por todos os processos de exames, entre 03 quaes

por conta da disposição do coração, grande circulação e dia-

figurou neste caso a observação directa, se pôde affirmar que os

phragma.

dons corpos daquello monstro estavam ligados do appendico

Ora, quando se pudesse classificar rigorosamente o caso

xyjihoide para baixo, havendo única e exclusivamente quanto

entre os do género xiphopagia é corto que elle representaria o

á cavidade abdominal a fusão das glândulas hepáticas, conclue-

extremo limite desse grupo — o limite que se caracteriza pela

se que o caso operado pelo professor Chapot, foi um caso de xi-

incompatibilidade da vida, pela anormalidade das vísceras, o li-

phopagia, género de monstruosidade em que, de accordo com as

mite em que, portanto, não se discute a operabilidade do monstro.

observações registradas p3la sciencia, as cavidades do thorax e

Não se pôde admittir que, de boa fé, sinão por uma profunda

do ventre são separadas, e nem ha fusão das vísceras destas res-

incapacidade intellectual, se traga á discussão o caso de Cruvei-

pectivas cavidades entre si, nem das vísceras do thorax entre os

lhier quando se critica o de Rosalina-Maria, monstro viável com

dous corpos do monstro.

todas as condições anatomo-physiologicas que garantiam a vida

Ultimamente, em discussões de sociedade scieníiflca, desen-

autónoma de cada organismo do monstro, que tem o seu símile

terrou-se do esquecimento a que está justamente condemnado

perfeito nos irmãos Siamezes, em Maria-Adelia, provavelmente

o livro de anatomia pathologica de Cruveilhier, pretendendo-se

em Radica-Bopdica.

oppôr ao geral dos casos de xiphopagia, a descripção anatómica

Que ellas gozavam da plenitude o independência das fua-

de um monstro inviável, feita por aquello autor. Releva pon-

cções physiologieas, o que não s:s pôde admittir sem integri-

derar que Cruveilhier não tem a monor competência no as-

dade de apparelhos anatómicos, afflrma-o o Fr. professor Chapot
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nos termos os mais cathegoricos, exactamente procurando

Desse facto physiologico não se pôde doixar de concluir a

concluir dessa independência, dessa autonomia dos dous orga-

independência absoluta dos corações, como dos pericárdios, seu

nismos a necessidade da operação; eis suas palavras: « Mas o

envoltório e sustentáculo, e, si eu precisasse outra prova além

« que veio confirmar de modo poremptorio a independência, sob o

dessa para a demonstração que esboço, a operação fornecer-me-

« ponto de vista physiologico dessas duas creaturas, foi a moléstia

hia a mais categórica.

« febril, que acommetteu uma delias, isoladamente, pouco antes

Com effeito, Maria —Rosalina foram operadas no mesmo mo-

« da operação, elevando-se a temperatura a mais de 40°, e abso-

mento, pelo mesmo operador, secundado pelos auxiliares, no

« lutamente não inlluiu sobre a outra, quer na temperatura, quer

mesmo meio, pelo mesmo processo ; uma succumbiu e a outra

« no pulso, quer na respiração.»

está... está viva, e não digo— sã —porque não posso affirmar

Não se podo admittir o confronto, nem sequer tolerar a citação.

que o esteja (dirigindo-se, ao Sr. Ramiro Barcellos) e nesta discussão sorâ o único favor que desejo merecer de V. Ex., o de

Accentuada a independência pbysiologica dos dous orga-

não trazer á tribuna o attestado posterior á operação e já publi-

nismos, não sei como se pretende que não se realize ella na

cado, e no qual figuram dous collegas amigos aos quaes tenho o

disposição dos apparelhos sob o ponto de vista anatómico. Note

dever de tributar sempre as mais solemnes homenagens de consi-

o Senado: Rosalina, e é esse exactamente o facto culminante

deração.

com que o Sr. Dr. Chapot pretende que flque demonstrada a in-

Como ia dizendo, Rosalina está viva e Maria succumbiu a

dependência dos dous organismos; Rosalina foi acommettida

um processo inflammatorio da pleura e pericárdio. Haverá

de uma moléstia altamente infectuosa, o grippe; a tempe-

alguém que deante deste facto hesite em attribuir a morto de

ratura chegou a elevar-se a 40°; ella debaíia-sa angustiada pela

Maria á lesão dessas duas serosas, quando o próprio operador

moléstia e chorava pedindo, supplicando que a deixassem em

declara ter cortado casualmente a pleura o proposital mente o peri-

paz, que a deixasse aã tranquilla, ao passo que Maria, sã, alegre

cárdio ? (Pausa.)

e contente, exhortava a quantos a rodeavam que a levassem

Pois bem; si não haverá quem touha a respeito duvidas,

ao menos para a sala onde se pudesse distrahir, e note-se: todas

houve sempre quem as mantivesse desde o momento da operação

as funcções de Maria, todas, sem exceptuar nenhuma, inclusive

até o da morte: foi o Sr. Dr. Chapot Pròvost. Vou demonstral-o.

o pulso e a respiração, conservaram-se normaes, não se resen-

O SR. PRESIDENTE:—A hora está dada.

tiram na mínima parte das perturbações que anormalizavam as

O SK. BARATA RIBEIRO — Mas eu não posso dar por termi-

mesmas funcções de Rosalina ; como pretender-se que se communicavam os pericárdios das duas, si os corações das duas
revelaram-se isolados até nesta situação especial ?

nadas as considerações que tinha a fazer.
O SR. GOMES DK CASTRO — Ninguém lhe pôde contestar o direito de ficar com a palavra.
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O Su. PiiEsiiUEXTE— V. Ex. quor continuai' com a palavra

Na sessão passada, Sr. Presidente, empenhado em terminar
ns considerações que me propuz a adduzir sobre o caso em dis-

na sessão de amanhã ?
O SR. BARATA RIBEIRO —Como V. Ex. e o Senado enten-

cussão, urgido pelo tempo e no propósito de concluil-as, sacrifiquei esclarecimentos que devia trazer ao conhecimento do Senado

derem.
UM SR. SENADOR — E'até uma gentileza.
O SR. PRESIDENTE — O nobre Senador ficará com a palavra.

com relação á questão do diagnostico, no ponto de vista da indicação operatória, um dos assumptos de maior relevância entre os
que se agitam neste debate.

(Muito bem, muito bem.)

Tomo a liberdade de recordar ao Senado a direcção do meu
raciccinio quando fui interrompido pela hora. Procurava de-

Discurso pronunciado na sessão íe 6 íe setembro de 1900

monstrar que o Sr. professor Chapot Prévost se decidira a intervir quando se convenceu de que se tratava de um caso do

(Continuação)
O Sr. Barata Ritoeíro — Ninguém mais do que
eu, Sr. Presidente, lastima que não permitia o Regimento do Senado a prorogação da hora do expediente até a conclusão das dis-

xiphopagia com fusão das glândulas hepáticas, depois de ter
adquiridoa certeza de poder affrontar, sem perigo, a hepatotomia,
indispensável naquella espécie clinica.
No entretanto, com as próprias palavras do operador, de-

cussões que então se tiverem ensetado, e digo-o com pezar sincero,

monstrei que depois da operação elle creára uma teratologia

porque dessa disposição regimental resulta agora grande prejuízo

diversa da que havia adoptado, afastando-se, portanto, do seu

para o Senado, tanto como para o paiz.

plano operatório, para nella basear-se e com olla justificar os

Perde o Senado, exposto á decepção sem igual de ver-me

actos cirúrgicos a que se arriscara, com grande prejuízo de uma

substituir na tribuna um dos mais notáveis oradores da actua-

das operadas, cuja vida sacrificou. No propósito de amparar sua

lidade, o nobre Senador pela Bahia ; perde a Nação por ser adiada

nova classificação, no empenho de demonstrar a possibilidade de

a momentosa questão do Acre, que, por empenhar a honra da

encontrar-se a fusão dos pericárdios em casos de xiphopagia, citou

Pátria, tão profundamente agita o espirito publico, acordando os

o Sr. professor Chapot uma única opinião, a de Louis Blanc, mas,

mais nobres e legítimos impulsos de solidariedade a angustia que

com tal infelicidade que, não foi fiel na citação, antes corrompeu-a

padecem nossos irmãos daquellas longínquas paragens !

para poder aproprial-a ao seu caso.

Não sou, porém, culpado, nem da decepção do Senado, nora

Aproveito a oppottuttidade para ponderar ao Senado a pe-

das justas impaciencias do paiz por não se dar fim desde já á

quena autoridade do autor invocado pelo professor Chapot, cujo

questão tão brilhantemente debatida na hora que acaba do fin-

livro foi escripto mais para fornecor aos curiosos noções geraes

dar-se,

de teratologia, do que para elucidar duvidas, dissipar incertezas,
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proporcionar soluções ás dilílculdades suggeridas no espirito dos
homens de sciencia.
Para que se me não attribuam prevenções apaixonadas o
injustas, peço permissão para ler algumas linhas das paginas com
que Dareste prefaciou o livro de Louis Blanc e ver-se-ha o seu julgamento por autoridade de incontestável competência; ouçam os
Srs. Senadores o que diz Darestfi: « O livro de Louis Blanc, sobre as
« anomalias no homem e nos mammiferos, ainda que absolutamente
« scientifico, não é propriamente dito um livro do s:iencia; o autor
« não o escreveu para os sábios, porém para a gente do mundo.»
Foi, no emtanto, esse, o livro escripto, não para liomens do
sciencia, poróin,/iowr lês hommes du monde—a que recorreu o Srprofessor Chapot, e com tal infortúnio que nem ahi encontrou o
typo que procurava para apoiar suas opiniões de nova classifi.
cação, sinão alterando o texto que invocou em seu beneficio, no
empenho de apresentar alguém, quem quer que fosse, a cuja autoridade se abrigasse para sustentar que entre os casos de xipliopagia seria possível encontrar-se typos com fusão dos pericárdios
e corações.
Tendo adoptado o plano de citar em falso, como já demonstrei
com relação a Mareei Jíadouin, fácil lhe foi sujeitar no mesmo processo o texto de Louis Blanc, e, só convenci o Senado que Badnuhi
não creára o typo de thoraco-xipbopagas que lhe attribuiu o Sr.
professor Chapot, também conseguirei demonstrar-lhe que Louis
Blanc não se refere á tal fusão de pericárdios aquealludiu S. EJC.
E' fácil verificai-o ; ouça o Senado as palavras que o Sr. professor Chapot empresta a Louis Blanc:
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«d'autres formes l' uiiinucstbeaucoup pliisétendno; lesternumde
« chaque iudividu est divise daus sã partie iuferieuro, et momo
« sur touto sã longueur ; sés deux inoitiés sout écartéesTune do
«1'autro et soudées aux parties correspondantes de l'autre sujei.
«Lês deux cavités thoraciquescommuniqiieut ainsi 1'uneavoc
«1'autre, ou sont completement confondues; mais lês viscères de
«Ia poitriue et da 1'abdomen ne só fusionneut point; lês cosurs
« seules sont quelques fois couteuus dans un même péricarde.»
Veja agora o Senado esta mesma citação como está escripta
no livro do Louis Blanc e verificará a differença entre as duas,
concluindo pela falsidade da citação do illustre professor, facto
tanto mais notável quanto a diíTerença foi calculada para aproveitar ã idéa que sustentara. Eis as palavras de Louis Blanc : « Lês
« sujets composant lês monstres dont il vient d'êtrequestion, ne
« sont reunis l'un à 1'autre que par une surfaco assez restreint >,.»
Notem os Srs. Senadores que Louis Blanc não diz—lês monstres xipliopages—como inculca o Sr. Dr. Chapot, porém, sim—lês monstres dont il vient d'être question—ora, os monstros a que se refere
Louis Blanc são os monstros duplos parallelos, os quaes, segando
elle, pertencem a dons typos distinctos, conforme são oppostos
face a face ou lado a lado ; portanto, evidentemente, Louis Blanc
não se^refere só aos xiphopagos, como, adulterando-lhe a opinião,
inculcou o Sr. Dr. Chapot. Continuemos Srs. Senadores a ouvir
o texto do livro de Louis Blanc e se convencerão de que o Sr.
professor Chapot premeditou a adulteração da citação para confundir typos teratologicos completamente differentes: « Dans
« d'autres formes » diz Louis Blanc, portanto, outras formas de

« Lês sujets composants lês monstres xiphopages ne sout

monstros duplos parallelos e não de xiphopagos, como subrepti-

« reunis l'un à 1'autre que par une snrface assez restreinte. Dans

ciamento pretendeu a citação, « 1'union est beaucouppluséten-
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« due ; lê sternum de chaque individu est diviso dans sã partie
«inférieuro, et même sur toute sã longueur; sés deux moitiés sont
«écartées 1'une de 1'autre et soud^es aux partiescorrespondantos
«deTatitre sujet.» E, para esclarecer este texto, Louis Blanc, na
pag. 255 do seu livro, representa o typo a que se refere, cora
um desenho sob n. 109, que offereçoaos Srs. Senadores para ser
examinado, emquese voem dous esqueletos unidos pelos sternurn;
esta figura tem o seguinte titulo: «Esqueleto de dons meninos
cujos tliorax estão confundidos até o pescoço (Lancereaux).»
Verificaram os Srs. Senadores que a citação é falsa. Quando,
porém, fosse exacto que Louis Blanc tivesse dito o que o fez
dizer o Sr. Dr. Chapot, com o propósito de referir-se ás xiphopagas, nem assim abrangeria aquella excepção o caso observado
por S. Ex., porque, segundo a referencia de Louis Blanc, havia
dous corações contidos em um só pericárdio — isto é, o pericárdio
era commum aos corpos do monstro, emquanto que, na bypothese creada pelo professor brazileiro, será necessário achar o
novo typo em que, havendo dous corações e dous pericárdios,
fossem estes apenas fuudidos por sua extremidade inferior.
Nos casos de sternopagia sim, polé haver a fusão dos pericárdios, a união dos corações; fora dahi, não ; a scienoia jamais
o demonstrou.
E não admira que não se registre a historia de taes typos,
porque elles não teem condições de viabilidade, não possuem elementos de resistência, muitos nem chegam a período adeantado
da vida intra uterina. O exemplo, cuja descripção anatómica foi
feita por Crnvellier, psrteuce a esta categoria de factos; não
pôde ser invocado a propósito do monstros viáveis e principalmente a propósito de monstros operáveis.

Eu não devia, Sr. Presidente, prescindir deanalysar perante
o Senado nquella citação do Sr. professor Chapot, único
exemplo em que S. Ex. só convenceu poder apoiar sua teratologia de necessidade, o acredito que, com as ligeiras considerações que adduzi, ficaram os Srs, Senadores autorizados a
julgar da deficiência do recurso á que se soccorreu o Sr. professor Chapot para justificar a hypothese em que pretendeu
fundar seu plano operatório.
Completado o assumpto do diagnostico teratologico, continuo
na ordem de idéas que havia encetado na sessão de hontem,
quando fui interrompido pela hora, procurando apreciar a operação, não só sob o ponto de vista de sua indicação, como de seus
resultados.
Corno critério da indicação operatória, coinprehende-se que
só em elementos de valor indiscutível quanto aos resultados da
operação para as duas operadas, poder-se-hia basear a intervenção cirúrgica, uma vez que não se discutia um caso pathologico, mas tinha-se de decidir sobre unia operação de complacancia, operação de dous indivíduos sãos e não só isso, porém, o
que era mais, physiologica e anatomicamonte independentes.
Por mais extraordinária que possa parecer aaffirmação, não
hesito em dar-lhe curso, tal o valor da autoridade que lhe confere prestigio. Com effeito, ó o Sr. professor Chapot quem o
alflrma, como será fácil ao Senado verificar das suas palavras r,a
memória que leu no Congresso de Medicina e Cirurgia. Eil-as:
« Mas, o que veiu confirmar da modo peremptório a independência
«.tob o ponto de vista physiologico drxja.i duas creaturas, foi a 'ino«lui-lia fabril que acommstteu ^mla delias isoladamente,pouco tempo
«.antes da op>i;ição, elevando-se a temperatura a mais de 40a, e ab-
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« soluiamente não in/luiu sobre a outra, quer na temperatura, quer
« no pulso, quer tta respiração.
« Entretanto, si na vida vegetativa podemos assim verificar a
4perfeita independência de ambas, ele. cie.»
Eram, portanto, independentes, diz o Sr. Professor, o tão
completamento independentes que nem o coração de uma se resentia da febre que accelerava o coração da outra.
Si eram organismos perfeitos, íntegros, completos, o operador não podia intervir sinão sob condição de garantir a ambos
as mesmas vantagens. Não se pôde admittir quo se argumente
contra taes princípios com a permissão dos pães daquellas infelizes para a operação, pretendendo-sa que tal permissão não tivesse nem os limites da morte.
Não; os pães daquellas infelizes não autorizaram a operação
apezar da morte delias ou de uma dollas; quando a permittiram
foi no presupposto de que a cirurgia neste século tinha recursos
para a situação daquellas filhas que elles não podiam ver sinão
através das lagrimas com que lhes choravam a desgraça ! Só a
autorizaram sob condição de que ambas se salvassem, resultado
que lhes foi garantido!
Si, portanto, não se pôde admittir que houvesse permissão
para uma operação prejudicial a qualquer daquelles dous seres
vivos, partes componentes do monstro, organismos sãos, perfeitamente constituídos e completamente independentes, certo ó
concluir-se que a indicação operatória se devia circumscrever
nos limites restrictos das deducções scientiflcas, resultantes já
de exames anteriores, já dos estudos de teratogenia, e, consoquentemonto, o operador não deveria agir fora dessas condições.
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Quero admittir, por hypothese, que o Sr. professor Chapot
encontrasse no caso de Rosalina — Maria um typo do grupo thoracopago no sentido em que elle o imaginou, não previsto, nem
incluído entre os operáveis. Que procedimento deveria ter tido?
Seu dever era parar, retroceder, não ir por deante !
Não pensem os Srs. Senadores que exaggoro escrúpulos, nem
que esta opinião seja minha, o que poderá gerar prevenções; vou
mostrar corno na Europa se debate esta questão, como ella é entendida entre os sábios do velho mundo; ouçamos Mareei Bad.ouin, o interprete da opinião corrente: « Como todos os autores
« que abordaram recentemente o assumpto, deve-se perguntar si
« os recursos da cirurgia actual podem alguma cousa em favor
« dessas jovens crianças.
« A exemplo de Dareste, importa ao principio, no ponto de
« vista cirúrgico como t :ratologico,'separar claramente as xipho« pagas das thoracopagas. Para as xiphopagas a resposta não me
« parece duvidosa, apezar de alguns insuccessos consignados nos
« autores.» Sem duvida Badouin sequiz referir aos casos em que
se possa encontrar a fusão dos fígados, cujo exemplo operado, não
foi seguido de resultado feliz.
Completemos o seu pensamento : « Em nossos dias, com
« effoito, nem existe nenhuma — contrd-indicação — á operação nas
« diversas xiphopar/as. Nós temos visto que a secção dos appendices
«xiphoiJes foi benigna mesmo no século XVII e todos sabem que
«hoje em dia póde-se impunemente abrir a cavidade abdominal.
« Resta a soldadura dos fígados, que necessitaria evidentemente a
« escolha, para uma intervenção desta género, de um operador experimentado, habituado ás difficuldades da cirurgia abdominal,
« porém, não ha cirurgião que, em 1892, hesitasse em seccionar o
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«fígado e em reseccar mesmo uma parto dello, si tanto fosso necessário.»
Eis, portanto, formulada a opinião. Para as xiphopagas a
resposta não parece duvidosa; logo, será duvidosa, deve concluir-se, para os monstros que não estejam incluídos entre xiphopagas verdadeiras. A máxima difficuldade da operação, diz
Badouin, é a possibilidade da soldadura do fígado, mas esta não é
invencível «não ha cirurgião, que em 1892, hesitasse em seccionar
« o fígado ou reseccal-o até».
Quanto aos monstros que não são xiphopagos verdadeiros,
pertencendo, no emtanto, ao grupo dos operáveis, eis como
Mareei Badouin resume o pensamento scientifico cia actualidade:
« Neste caso, com effeito, diz elle na revista scientiflca de 1893,
« não se trata somente de tirar uma parte inútil e embaraça« dora, de desembaraçar um indivíduo cheio de vida e de saúde;
« pede-se á nossa arte para separar com successo dous seres liem
« vivos que só o acaso uniu, de isolar duas crianças soldadas pela
« Sra. Natureza no curso de seu desenvolvimento, quando deveriam
« crescer ao lado um do outro, sem entrelaçar seus órgãos. E neste
« ponto de vista a questão se complica, porque a razão de ser da
« operação está por inteiro NA SOBREVIVÊNCIA DOS DOUS INDIVÍDUOS
« COMPONENTES sem o sacrifício de nenhum dentre elles, ou ao
« menos, para ser exacto, NÃO SE TEM o DIREITO DE FAZER CORRER
« A UM MAIS RISCOS DO QUE AO OUTRO, DE SACRIFICAR UM A FAVOR
« DO OUTRO.

« Desgraçadamente um rápido olhar lançado sobre os dif*
« ferentes typos de monstros duplos autoritários, basta para
« mostrar que a soldadura raras vezes ó tilo pouco complicada do
« modo que se possa fazer a separação sem notáveis inconve-

uientes, ao menos para uma das crianças. E'que em muitos
casos haverá simplesmente união, accolamento dos germens por
contacto simples.
« Quasi sempre, ao contrario, a approximação destes últimos na superfície dos óvulos é tal, em razão de sua precocidade,
que os embrySes se fundem, se intrincam como si de propósito,
mais particularmente com relação a algumas de suas partes.
« Como é algumas vezes difficil saber, mesmo depois de
um exame aprofundado, si se tem de tratar de xiphopagas verdadeiras ou de thoracopagas; como de outro lado nada haveria
de admirável que se possa um dia achar uma thoracopaga susceptível anatomicarnente de ser operada, haverá indicação formal
nos casos deste género de recorrer a uma incisão exploradora
anterior, si houvesse razão de valor para possibilidade de uma
intervenção radical.
« O cirurgião não deverá, porém, tentar então a separação
completa si não estiver certo de poder remediar todas as desordens causadas pela intervenção. Será preciso que estas sejam
extraordinárias ou se refiram a órgãos tão inatacáveis como o
—coração, — para que em nossa época pareçam irreparáveis. O
órgão central da circulação é, com efleito, quasi o único noli
me tanger e da cirurgia asceptica contemporânea.»
O modo por que se enuncia Mareei Badouin, com relação
a esta hypothese, na orbita dos princípios de ordem scientifica
e moral, deve-se dizel-o, que regem a cirurgia em geral, dispensa
todo e qualquer commentario. Si a audácia nas tentativas cirúrgicas devem acompanhar o movimento da sciencia moderna,
devem também limitar-se por elle. Si na hypothese da monstruosidade que
2844

Badouin denomina xiphopaga verdadeira, está
6
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autorizado o cirurgião a intervir pelos processos da cirurgia
hepato-abdominal, não deverá fazel-o nos casos de thoracopagas,
cujos typos podem ser representados por monstros nos quaes as
fusões se façam por órgãos, por vísceras, por apparelhos inaccessiveis actualmente á cirurgia; neste caso estão aquelles em
que a operação tiver de comprometter órgãos tão inatacáveis
como o coração.
Estas restricções dependem dos termos únicos em que se
poderá justificar a intervenção cirúrgica, cuja razão de ser é —
a sobrevivência dos dous indivíduos componentes do monstro —
porque não se tem o direito de fazer correr a um mais riscos do
que ao outro, de sacrificar um em beneficio do outro.
Si no velho mundo não encontrará o Sr. Professor Chapõí
Prevost opinião em que se ampare no intuito de justificar a te-

posso e não devo evitar de tornar conhecidos os meus elementos
de defesa, capazes de orientar o julgamento da questão, justiflcando-me por intervir nella.

meridade que praticara de operar, ato mesmo com sacrifício de
uma ou das duas operandas, debalde a procurará entre os
homens notáveis do paiz. Vou demonstral-o.
Por occasião do concurso scientiflco aberto em torno das
xiphopagas pelo Dr. Álvaro Ramos, desejando elle apurar opiniões sobre a operabilidade do caso, dirigiu aos mais notáveis
scientistas do paiz uma carta circular impressa, solicitando-as.
Tenho em mãos quatro destes notáveis documentos, que escolhi entre todos não só pela culminância scientiflca dos seus
autores, mas, como representantes de opiniões differentes,
abrangendo a questão por todas as suas faces no ponto de vista
da indicação operatória.
O Senado permittir-me-ha a leitura desses documentos, relevando-me as fadigas a que o obrigo ; trata-se, porém, de um
processo, e tão penosa é a minha posição, que não quero, não

Entre os scientistas que opinaram, ha intervencionistas e
não intervencionistas, sendo entre os primeiros uns — partidários da operação sangrenta, outros apologistas dos processos
lentos, aos quaes confiavam a modificação gradual dos tecidos.
Applaudo-me de poder invocar em meu favor a opinião
do sábio cirurgião brazileiro, o Visconde de Saboia, não só uma
das maiores glorias scientificas do paiz, porém da America do
Sul; peço ao Senado que o escute :
« Petropolis, 17 de julho de 1899—Illm. collega Dr. Álvaro Ramos.
«Quando, para acceder ao seu desejo, fui ver as meninas
Maria o Rosalina, o meu exame limitou-se a verificar o facto
em si de tão curiosa união teratologica e apreciar as relações
intimas que a parte fundida guardara no caso em questão. Pelos
phenomenos objectivos e subjectivos e independentemente dos
resultados colhidos pelos exames physiologicos á que foram
submettidas as duas meninas, do que tive minuciosas informações, formou-se no meu espirito a convicção de que não me
demoveu o exame obtido pelos raios X, que ha communicação
não somente entre as duas cavidades abdominaes, por modo que
na parte correspondente á união cutânea ha falta ou ausência
das respectivas folhas peritoniaes, como também essa communicação se dá nas duas cavidades pleuriticas, restando-me somente
alguma duvida em relação á existência, não de fusão, mas de
adherencia de qualquer víscera ou porção de víscera entre si,
sem se dar qualquer communicação entre uma e outra.
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« Eliminada qualquer suspeita a respeito, a questão da
intervenção liberatória se simplificaria grandemente,

porque

turbar o espirito de uni cirurgião que tenha alguma pratica da
cirurgia abdomiual.

tudo se reduziria a uma simples diérese, tanto mais útil, quando

« Respondendo assim à sua carta circular do 10 decorrente,

dispomos hoje de meios ascepticos e antisepticos para nulliflcar

só sinto que a minha residência obrigatória aqui em Petropolis

os receios que outr'ora gerava a idéa da abertura das cavidades

e as minhas actuaes occupações não me permittam assistir á

serosas, como as que são formadas pela pleura ou pelo peri-

operação que possa ssr resolvida e executada, mas desde já

toneo.

faço votos para seu feliz resultado, exultando de satisfação

« O principio ethico da pratica cirúrgica ó que em geral

intima pelo beneficio que será proporcionado ás duas infelizes

não se deve intervir nos casos em que o mal physico accidental

crianças e pela gloria de que deverá participar a cirurgia

ou orgânico não se torne incompatível com a vida em sua evolução ordinária, mas esse preceito soffre innumeras excepções,

brazileira.
« Com a maior estima e consideração, assigno-me seu col-

e é assim qne a nossa intervenção não será nunca desprezada

ega, amigo e criado— Visconde de Saboia. »

quando se tratar de affecçôes ou males como, por exemplo, os

De modo que, nas operações de complacência, o Visconde

tumores benignos, os pés, os joelhos tortos, etc., etc., em que a

de Saboia exige que a vida não corra o menor perigo, e não ó só

vida, pala intervenção cirúrgica, não corre o mais pequeno

elle, assim pensa todo o mundo.

risco, e hoje, com os progressos que a cirurgia-tem feito, prin-

O SR. RAMIRO BARCELLOS — Mas isto não é seguido ; todos

cipalmente depois do methodo antiseptico, estamos autorizados

os dias nós estamos vendo operações de complacência, desta s

a levar nossa intervenção a casos que, ha trinta annos a esta

que V. Ex. falia, para endireitamento de pernas ou de pós tortos

parte, eram entregues á sua evolução natural e de resultado
fatal.

seguidas deresultados fataes, e V. Ex. mesmo deve ter visto na

« A cirurgia, no caso teratologico que se acha aos seus

O SR. BARATA RIBEIRO—Ainda não vi nenhum. E devo

intelligentes cuidados, não pôde, meu collega, cruzares braços e

declarar a V. Ex. que o caso não ó idêntico. Quer se trate

sua clinica e ato no nosso Hospital da Misericórdia casos destes.

oonfessar a sua impotência, e assim entendo que não ha alli

de pé torto, quer de perna torta, a operação não é de com-

uma contra-iudieação acima dos recursos de que dispomos e que

placência, mas de necessidade, tal a influencia que poderá

a intervenção cercada de rigorosos cuidados, não deixará de ser

exercer o aleijão não só na vida social do indivíduo, como no

coroa U de bons resultados. A existência possível ou bem pro-

desenvolvimento do S3U organismo, produzindo tão profundas

vável de a^hei-ericia, pelo menos, do epiplon de um com o
outro lado, ou de algum i asa intestinal, mão constituirá compli-

alterações que o tornam inapto para suas funcções.

cação que doixe de ser facilmente destruída e nunca possa per-

placência .

O SR . RAMIRO BARCELLOS — Mas ainda é operação de com-
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O SR. BARATA RIBEIRO — Penso que não, uma vez que a

rações para endireitamento da columna vertical e outros assim.

intervenção se discute em uma enfermidade prejudicial ao indi-

O SR. BARATA RIBEIRO — Pela parte que me toca, declaro

víduo no ponto de vista social e physiologico. Nom mesmo

que não poderei imaginar que o destino me depare honra mais

ó verdade que se possa afflrmar que o indivíduo affectado de

assignalada do que a de merecer a visita de V. Ex. na minha

pé torto ou perna torta não soffra dores, e não sei si haverá

enfermaria.

quem garanta que não concorram taes vícios de conformação

Tenho lá praticado para mais, quem sabe, do quinhentas

para alterar profundamente as relações anatómicas da bacia, do

osteotomias, no intuito de endireitar pés e pernas tortas, e

modo a poderem figurar como causa das mais graves inter-

garanto a V. Ex. que me confessarei vencido, si V. Ex. descobrir

venções cirúrgicas a que pertencem as operações de distocia e

entre os meus operados, um caso de morte. Ainda não perdi um

que, portanto, pelo menos no sexo feminino, aquellas operações

único esteotomizado e, no emtanto, já em uma criança de oito

não poderiam ser consideradas de complacência.

annos de idade, por um tour de force, querendo fazer por ca

O SR. RAMIRO BARCELLOS — Acceito a doutrina do mestre;

alguma cousa que se parecesse ao menos com o que se faz na

desde que haja perigo, mais ou menos remoto, deve-se correr

Europa, pratiquei na mesma sessão operatória sete osteotomias,

o risco da operação.

isto é, reduzi os tíbias e os fémures a roletes de ossos, e isso

O SR. BARATA RIBEIRO—Não, senhor, a conclusão não ó

sem o mínimo inconveniente. Tenho o retrato desta criança,

esta; nunca se discutiu a indicação de uma operação entro

que ponho ás ordens de V. Ex. para quando a queira examinar.

os perigos da operação e os perigos mais ou menos remotos da

O SR. RAMIRO BARCELLOS — Então V. Ex. não teve nenhum
insuccesso ?

moléstia ou da enfermidade ou da deformação.
Além de que, na operação a que me acabo de referir não

tive nenhuma morte. Insuccessos tenho tido ; em mais de

ha mortandade.

um doente o defeito se reproduziu.

O SR. RAMIRO BARCELLOS—Não ha ? !
O SR. BARATA RIBEIRO—Não conheço, e si V. Ex. permit-

O SR. RAMIRO BARCELLOS — V . Ex. ainda não teve caso
de morte ?

te-me ter opinião no assumpto ?...

O SR. BARATA RIBEIRO — Ainda não tive caso algum de

O SR. RAMIRO BARCELLOS—E' questão de estatística.
O SR. BARATA RIBEIRO — Sim, senhor, é

O SR. BARATA RIBEIRO — A pergunta é capciosa. Não

questão

de

estatística.

morte consecutiva a osteotomias e não os conheço na clinica
de outros cirurgiões ; ponhamos, porém, de lado esta questão.

O SR. RAMIRO BARCELLOS — Podemos entrar no hospital da

Peço a V. Ex. para notar que o Visconde de Saboia não

Misericórdia, e, si V. Ex. me permittir, vou procurar na clinica

concorda na intervenção sinão em certos e determinados casos.

de operações e trazer casos de mortalidade consecutiva á ope-

Ouça V. Ex.: «A cirurgia no caso teratologico que se acha
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aos seus iatelligentes cuidados, não pôde, meu collega, cruzar os
braços e confessar sua impotência.»
Ora, o caso que esteve aos cuidados do Dr. Álvaro Ramos era
um caso de xiphopagia, logo era neste género que o Visconde
de Saboia enteudia que a cirurgia não devia cruzar os braços :
« A existência possível ou bem provável de adherencias pelo
menos do epiplon de um com o do outro lado ou de alguma
asa intestinal, etc.», de modo que o notável cirurgião registra
como complicaçõos que po.leriam augmeatar a gravidade do caso
somente a fusão do intestino, do epiplon, no caso de xiphopagia, concluindo que taes fusões não constituirão complicação
que deixe de ser facilmente destruída.
Consequeutemente, .o Sr. Visconde de Saboia só era favorável á intervenção na hypothese de limitar-se a união do
monstro a confundir as cavidades abdominaes, embora com

O SR. BARATA RIBEIRO — Pois não, está aqui (lendo): « mo
convenci que ha communicação, não somente entre as duas
cavidades abdominaes, por modo que na parte correspondente
á união cutânea ha falta ou ausência das respectivas folhas péritonoaes, como também essa communicação sã dá nas duas
cavidades pleuriticas, restando-ma somente duvida, etc., etc.»
O SR. RAMIRO BARCELLOS — V. Ex. leia.
O SR. BARATA R I B E I R O — A h ! quer? pois então ouça:
(continuando a leitura) « restando-me somente alguma duvida
em relação á existência, não de fusão, mas do adherencia de
qualquer víscera...
* O SR. RAMIRO BARCELLOS — Veja bem.
O SR. BARATA RIBEIRO (continuando a ler)... ou fusão de
vísceras entre si. »
O SR. RAMIRO BARCELLOS — Eliminada quanto a vísceras.

fusão dos epiplons e intestinos, excluindo a fusão das visceras

Neste caso elle contraria a intervenção cirúrgica; mas, elimi-

e a das pleuras, porque, neste caso, a operação se simpli-

nada a questão da fusão e da adherencia de visceras, elle ac-

ficaria, diz elle, ficando reduzida a uma simples dierese. A

ceita, porque quanto á serosas não tem receio, e disse o que

justificação da intervenção era, em sua opinião, poder-se garantir

devia dizer um cirurgião da ordem delle.

o êxito da operação.

O SR. BARATA RIBEIRO — Perdoe-me; o Visconde de Saboia

O SR. RAMIRO BARCELLOS — Das pleuras não, tanto que

aconselha e admitte a intervenção no caso que figurou; é

declara que, perante a cirurgia moderna, cortar serosas, pe-

toxtual: « a existência possível ou bem provável de adheren-

netrar em cavidades sarosas não offerece perigos.

cias, pelo menos epiplon, etc., etc. »

O SR. BARATA RIBEIRO — Perdô>me V. Ex. , elle diz: « eli-

Eis, portanto, a hypothese figurada por elle como a mais

minada qualquer suspeita a respeito », isto é, a respeito de

grave, e ainda dentro dos limites em que admitte a intervenção

fusão ou adherencia de visceras a « apenas suspeitava que exis"

operatória,« a adherencia possível do epiplon e da aza intestinal

tisse communicação das cavidades pleuriticas».

de um como do outro lado não constituirá complicação que deixe

O SR. RAMIRO BARCELLOS — V. Ex. leia quando elle se
refere a cavidades serosas.

de ser facilmente destruída e nunca possa perturbar o espirito de
um cirurgião que tenha alguma pratica decirurgia abdominal».
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O SR. RAMIRO BARCELLOS—Quanto a outras e quanto a serosas

foi communicado à Academia Nacional de Medicina, não vejo

também. Elle apenas faz excepção paraocaso de fusão de vísceras.

contra-indicação, sinão, ao contrario, a mais justificada indicação

O SR. BARATA RIBEIRO—Peço a V. Ex. que pondere nos termos

para a intervenção liberatória.

textuaes desta carta. Note que o Visconde de Saboia, deante da

Suas difflculdades e consequências não me parecem mais a

maior difflculdade que imaginou possível no caso, indica a ope-

temer do que em outras operações ousadas, em que os progressos

ração, porque confia que o cirurgião tenha pratica da cirurgia

e aperfeiçoamentos da cirurgia abdominal teem realizado verda-

abdominal; logo para elle as difflcu Idades da operação estariam

deiros prodígios.

no ventre. Si o notável cirurgião hesitava no caso de fusão ou

Não creio que se trate aqui de uma operação de simples com-

adherencias de vísceras abdominaes, é positivamente certo que

placência, porque seria preciso para isso que esta expressão se

não a admittiria em circumstancias mais graves, quanto mais no

applicasse razoavelmente a todos os casos em que a vida ó possí-

caso em que houvesse fusão dos pericárdios.

vel, ainda mesmo a troco dos maiores incommodos e soffrimentos.
.

O SR. RAMIRO BARCELLOS—Si V. Ex. me permitte eu leio a
carta e mostro...
O SR. BARATA RIBEIRO—Pois não; eil-a.

E ninguém poderá desconhecer ou não imaginar o desgosto
profundo e os supplicios que esperam aquellas duascreaturinhas,
quando assim crescerem e forem moças.

O SR. RAMIRO BARCELLOS—Lerei, quando responder a V. Ex.

Quando não fosse provável, muito provável mesmo, quando

O SR. BARATA RIBEIRO—Prevenido, tral-a-hei commigo.

fosse somente possível o êxito completo da intervenção cirúrgica,

Outro documento importante éassignado pelo Sr. Professor Souza

neste caso, penso que esta deve ser tentada.

Lima. S. Ex. é também intervencionista, sua opinião é de valor

E uma vez praticada com todos os cuidados e preceitos da

transcendental, pois, professor de medicina legal, traça os ter-

cirurgia moderna, depois das sábias medidas de prudência postas

mos em que o operador poderá intervir sem responsabilidade

em pratica em repetidos e acurados exames, no sentido de asse-

criminal.

gurar a independência orgânica das duas crianças, então, na hy-

O SR. RAMIRO BARCELLOS—Também eu escrevi uma carta a

pothese fatal de um insuccesso, para uma ou ambas, do nenhum

respeito das xiphopagas, carta que o Dr. Álvaro Ramos deve ter.

modo poderá ser por elle responsável o operador; será um desastre

O SR. BARATA RIBEIRO—Sim, senhor. Diz o Dr. Souza Lima,

a lastimar, mas em que a sua conducta ficará a salvo de qualquer

f aliando na sua dupla competência, de clinico e de professor do

increpação perante a consciência profissional, como de toda a

medicina legal :

imputação perante as leis criminaes do paiz.

«Illustre collegaDr. Álvaro Ramos—Tendo resultado das

Só assim ficarão prejudicadas asjustasapprehensõesdeordem

experiências meticulosas feitas nas meninas Rosalina e Maria a

jurídica manifestadas pelo Dr. António M. Teixeira, em uma com-

verificação da independência dos respectivos organismos conforme

municação dirigida sobre o caso á Academia de Medicina.
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E' essa a minha opinião.

a Opinião delle era que se devia operar. Não era uma hypothese

Rio de Janeiro, 18 de julho de 1899.-— Dr. Souza Lima.»

figurada; era um caso clinico.

O Dr. Souza Lima, portanto, excluiu a hypothese de poder o

O SR. BARATA RIBEIRO — As interrupções alongam o debate

operador ter responsabilidade criminal, deáde que se restringisse

sem vantagem. Permitta-me V. Ex., apezar disso, que assignale

ás operações consagradas pelos progressos da sciencia, pró testando

a improcedência do seu aparte. Era exactamente deante do caso

por tal forma contra uma'interpretação néscia do Código, com que

clinico que o professor Souza Lima, dando sua opinião, firmou

se pretendera assustar o Dr. Álvaro Ramos ao tampo em que

doutrina. — Dizia-se: eis aqui um monstro xiphopago, cuja in-

elle se preparava para operar as xiphopagas.

dependência physiologica e anatómica está bem caracterizada,

O SR. RAMIRO BARCELLOS—Está ahi a pagina mais bella, mais

suspeita-se que as cavidades abdomiuaes se communicam, teem-

sensata, mais simples e mais humana que V. Ex. podia trazer

se duvidas de que os órgãos desta cavidade estejam fundidos,

aqui.

ou não, ou adherentes; tem-se como certo que as cavidades thora-

O SR. BARATA RIBEIRO — Tudo quanto V. Ex. quizer,

3icas ostão separadas, pertencem individualmente a cada corpo do

laçando, porém, consignado que o Dr. Souza Lima só justifica a

monstro, e posta assim a questão perguntou-se-lhe: deve-se

intervenção dentro dos limites em que ella está sanccionada pelos

operar? Elle respondeu—sim, deve-se operar, porque os progressos

rogressos da sciencia mo derna, portanto, no caso em que o ope-

contemporâneos da cirurgia abdominal autorizam os mais arris-

rador tivesse de agir exclusivamente na cavidade abdominal(fewcZo)

cados emprehendimentos nesta cavidade, e o cirurgião não terá

« suas difflculdades e consequências (as da operação) não me pa-

neste caso responsabilidade ainda que succumba uma ou até as

recem mais a temer do que em outras operações ousadas em que

duas operadas depois da operação ; isto é formal, é categórico. A

os progressos e aperfeiçoamentos da —cirurgia abdominal —teem

conclusão, portanto, é que fora da cavidade abdominal o cirurgião

realizado verdadeiros prodígios».

não poderia agir e seria responsável pelos actos que praticasse.

O SR. RAMIRO BARCELLOS—Elle vae admittir a possibili-

Eis o que disse o Dr. Souza Lima.

dade da morta de ambas e ainda assim acha que se deve operar.

O SR. RAMIRO BARCELLOS — V. Ex. ha de me perdoar os

O SR. BARATA RIBEIRO — Sim senhor, porém somente si a

apartes : sabe que é justamente pela aitenção, pelo respeito que

operação se limitar á cavidade abdominal e é nesse terreno que
elle discute a hypothese e irresponsabiliza até o operador pelos

me merece...
O SR. BARATA RIBEIRO — Agradeço sinceramente a V. Ex.

mãos resultados da operação, porque os progressos actuaes da ci-

Cabe-me, por ultimo, Sr. Presidente, offerecerá consideração

rurgia autorizam a intervir ainda na hypothese de grandes

do Senado a valiosissima opinião do professor Feijó Júnior. Eil-a:

complicações, de sérias difflculdades.
O SR. RAMIRO BARCELLOS— Estávamos diante de um caso e

« Illm. Sr. Dr.-Álvaro Ramos—Rosalina e Maria constituem
um monstro xiphopago mouomphaliauo; a hypothese que per-
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mitte a formação destes monstros e a sua evoluçcão embryonaria

em que vivem, análogas á de outros que assim viveram por

me fazem receiar que as circulações hepática e abdominal con-

longos annos, sem que dahi lhes resultasse inconveniente de

servem relações intimas ; si assim for, penso que a operação para

qualquer natureza, antes polo tempo mais se fundiram no affecto

as separar será de gravidade extrema e que não se justificará em

que os ligava, como fundidos viviam pelo corpo, de modo a não

uma operação de complacência. Desejo que os meus receios sejam

se quererem separar !
O SR. RAMIRO BARCELLOS—A historia dos irmãos siamezes

infundados e que os seus esforços sejam coroados pelos resultados

não ó esta.

mais completos ; mas, na duvida do meu espirito, não ouso
indicar uma intervenção cirúrgica, cujo resultado temo seja

O SR. BARATA RIBEIRO—E' sim, senhor.

funesto.

O SR. RAMIRO BARCELLOS—Depois que se casaram, a vida
tornou-se-lhes um tormento.

Queira acceitar os protestos de estima e consideração do col-

O SR. BARATA RIBEIRO—Em Saint-Hilaire, como em quantos

lega admirador.— Feijò Júnior, 14 de julho de 1899.»
O SR. RAMIRO BARCELLOS — V. Ex. me empresta para ler ?

livros de sciencia se publicaram na época dos irmãos siamezes,

O SR. BARATA RIBEIRO—Pois não. Como o Senado acaba de

encontrará V. Ex. esparsos fragmentos da historia delles, cuja

ouvir, o Professor Feijó, cuja integridade moral ó tão grande

notoriedade attrahiu o espirito de todos os scientistas e verifi-

como sua competência professoral, não indicava nem justificava

cará que tenho razão no queafflrmo.

a operação mesmo nos limites de se circumscrever a inter-

Ora, si é verdade que nesta hypothese o concurso de opi-

venção cirúrgica á cavidade abdominal, porque, julgando a ope-

niões accordes seja o mais valioso elemento de convicção, fica de-

ração de complacência, opinava que não devia ser praticada na

monstrado que a tentativa de separação de taes monstros é

hypothese de correrem perigo de vida qualquer das operandas

absolutamente injustificável e sua execução deverá ser condem-

ou ambas.

nada, desde que o cirurgião não possa contar com a salvação
das operadas como certa, computadas as difficuldades do caso.

E' sempre o mesmo principio moral dirigindo a sciencia.
Assim, pois, o mais completo accordo confunde as opiniões

Nesse presupposto, o Sr. Professor Chapot Prévost não

estrangeiras e nacionaes, sendo estas representadas pelas mais

podia nem devia operar Rosalina-Maria, sinão contendo-se, li-

notáveis autoridades, e todos exigem, como justificativa da in-

mitando sua acção dentro da orbita operatória traçada pela

tervenção em casos dessa natureza, a certeza que tenha o ope-

cirurgia contemporânea aos mais audazes e aos mais compe-

rador, tanto quanto possível, do êxito favorável da operação,

tentes, e não podia nem devia, porque: 1°, não tinha em seu

porque elle não é nem pôde ser arbitro da vida do quem quer

favor a opinião de nenhum collega dos que examinaram o

que seja, e não pôde sel-o de operandos que não solicitaram sua

monstro, considerada a questão no ponto de vista do caso con-

intervenção, nom allegaram a necessidade delia, pelas condições

creto que se lhes offereceu á observação; 2°, porque não tinha
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em seu favor a opinião de nenhum autor no ponto de vista da
doutrina scientifica em abstracto ; 3°, porque não podia invocar
nem princípios nem tradições scientificas de ordem clinica ; 4°,
porque não estava autorizado pela família para a operação nos
limites da morte possível ou provável das operandas, nem de
uma delias.
Que o Sr. Professor Chapo t não tinha em seu favor o concurso de opiniões nem de collegas nacionaes estrangeiros
já ficou demonstrado, como demonstrado ficou que não tivera
autorização da família. Resta-me provar que não estava autorizado pela sciencia, no ponto de vista da observação clinica.
Não ha operador, Sr. Presidente, que tenha o direito de
encetar uma operação sem a previsão de todas as hypotheses
que possam nella occorrer. Quem proceder de outro modo expõe-se às censuras as mais justas e é passível de ser accusado
como criminoso.

Dupuytren recuou deante de uma hérnia, que Richet recuou
deante da extirpação de um tumor fibroso do pescoço, que na
actualidade muitos cirurgiões recuam deante de complicações
imprevistas occurrentes em laparotomias consideradas até
fáceis.
São as taes laparotomias que erradamente só chamam exploradoras, nome que envolve urna idéa falsa, porque não ha
nem deve haver quem tente tal operação a titulo de exploração, e esse, si apparecesse, ainda que tal operação pudesse
considerada absolutamente

responsabilidade perfeita e categoricamente definida na lei.
Não ; nunca alguém as fez ; taes operações não se poderão
justificar. Não ha para honra da classe medica, na qual profundamente estão radicados os princípios de moral, não ha quem
se atreva a abrir cavidades abdominaes só com a resolução cirúrgica de proceder a explorações para diagnos oiço!
O que poderá acontecer, o que muitas vozes acontece ó que as
laparotomias se tornem accideutalmente exploradoras. Isto terá
occorrido nas mais diversas emergências ao nobre Senador pelo
Rio Grande do Sul, fazendo-o recuar deante de difflculdades invencíveis, porque, nem sempre, apezar de exames os mais meticulosos, se consegue estabelecer diagnostico com precisão como
qual trace o cirurgião sua orbita de intervenção salvadora; são os
casos em que adherencias indestructiveis, quer pela intensidade
dos meios de união, quer pelos órgãos que compromettem ou implicam em sua urdidura, obrigam-no a parar;são aquclleg em

Bem sei que os mais notáveis operadores teem recuado
deante de difflculdades imprevistas e invencíveis. Bem sei que

ser

occorresse, ainda mesmo como consequência remota da operação,

innocua, teria

perante a

moral, responsabilidade pela morte do paciente, si porventura

quo a natureza das próprias lesões contra as quaes se investia,
reveladas ao exame directo da vista, do tacto e de outros meios de
exploração, annunciam a impossibilidade absoluta da operação.
Ora, o que quer isto dizer ? Quer dizer que quando o ferro
que corta descobre uma situação irremediável, se progride obstinadamente, transforma-se de bisturi que opera em punhal que
assassina ! quer dizer que quando por erro de diagnostico o operador se encontra em uma situação em que a vida do operado
se arrisca na contingência inevitável da operação, deverá parar,
deverá recuar.
Si tal deve ser seu procedimento nos casos communs, isto
è, quando a operação se discuto entre os perigos de moléstias
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irremediáveis, fataes, iuilludiveis, e os da operação aconselhada

Nesse terreno desafio formalmente o nobre relator deste

como única esperança do doente, não se justificará de proseguir

projecto de lei e todos os defensores do operador ; o repto ahi flca !

nas hypotheseá, como esta, de uma operação de complacência,

Dir-me-hão, si não se cortassem os pericárdios, não se rea-

que não se indica para salvar a vida, mas apenas para remediar
um vicio de conformação absolutamente compatível com ella.
Esta ó exactamente a questão, e, nesse ponto de vista, não
duvido aíflrmar que o acto do Sr. Professor Chapot é insustentável, é indefensável.

lizaria a operação !
Admitto a hypothese, apenas para discutir, pois já demonstrei a impossibilidade, neste género do monstruosidade, de
fusão de tal serosa.
Concorrendo, porém, essa complicação a accrescer ás diffl-

Tenho mesmo por certo, Sr. Presidente, que a incisão do

culdades da operação, e á dos perigos da vida, a operação não

pericárdio, laurel de gloria com que pretendeu S. Ex. fazer o

devia ser terminada, antes o cirurgião deveria ter parado no

maior titulo de sua celebridade, foi um accidente infeliz, tão

ponto em que foi surprehendido pelo apparecimento da serosa,

desgraçado quanto imprevisto, como convencido estou de que

pois não estava autorizado a realizal-a á custa da vida de uma

deante daquella serosa S. Ex. teria recuado, confessando-se ven-

das operandas, não estava autorizado nem siquer a fazer correr

cido, si, porventura, suspeitando-a como uma complicação pos-

uma delias maiores perigos do que a outra !

sível da monstruosidade e procurando-a, a tivesse lobrigado oscillando ás impulsões do coração !
Não é gratuita a hypothese ; o Sr. Professor Chapot sabe

Ora, tomando-se em conta a differença dos resultados para
as duas operandas e considerando-se na absoluta identidade de
condições que rodearam

a operação, não se poderá deixar

tuais do que eu que incisar o pericárdio ó attentar contra a

de admittir que algum facto extraordinário a explique ; e,

vida; que até hoje só o accidente, o acaso ou o crime se tem ar-

como aquella differença se caracterizou pela intercurrencia

rojado contra a integridade daquella serosa; elle próprio ó

de uma moléstia de origem cirúrgica, que não se justifica pelas

quem o diz, ouça-o o Senado:

condições da operação, isoladamente mas e principalmente pela

« Mas na época actual, em que a cirurgia contemporânea

supervonienciade.mil accideuto operatório singular, segue-se

sutura com resultado o pericárdio e a própria parede myocardica

que a este se deverá attribuir a differença dos resultados

—ABERTA ACCIDENTALMENTE... »

da operação.

Cosem-se pericárdios incidentemente feridos ; abrem-se pe-

Bem sei que se propalou terem as operadas apresentado o

ricárdios pathologicamente compromettidos ; mas, proposital-

mesmo syndroma clinico depois da operação, offerecendo-se,

mente, incisar pericárdios, porque se poderá cosel-os, isso não,

como prova disso, quadros thermicos que, se disse, representavam

isso nunca se fez e será impossível a S. Ex. apresentar um só

com fidelidade a marcha da temperatura em ambas. Isto, porém,

exemplo em contrario !

não é exacto e eu aproveito o ensejo de offerecer á apreciação
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do nobre Senador pelo Rio Grande do Sul, o Sr. relator da

a intervenção cirúrgica, alterou-o, modificou-o ao realizal-a, e

Commissão de Finanças, esquadros thermo-sphygrno-pneumographicos de Rosalina e Maria, organizados segundo os boletins
do Jornal ;lo Commercio e Gazeta de Noticias, quadros que de-

de modo a autorizal-o a novo juízo, é certo que, pelo menos,
lhe corria o dever de examinar o valor das difficuldades

si tão profundas foram as differenças encontradas por S. Ex.

que de improviso surgiam no seu caminho, para agir com

monstram as profundas differenças que clinicamente as separavam ! Nem se diga que falta a taes boletins o caracter de
authenticidade, quando, afflrma-o o Jornal do Commercio, são

rumo conhecido.

as3Ígnados pelo illustre professor Chapot. E nem se pôde admittir

a communicação das cavidades abdominaes, com fusão de algumas

que em facto de tamanha gravidado S. Ex. deixasse corror á
revelia de sua, vigilância interesse de tão grande monta, in-

de suas vísceras, mas a de vísceras das cavidades thoraxicas, seu
dever era examinar com o maior cuidado até onde ella se es-

trinsecamente ligado ao êxito da operação !

tendia, que vísceras compromettia, que serosas abrangia, para

Si no progredir da operação verificou o operador não só

Si tão profundas differenças separam as operadas depois

remover diíficuldades, obvial-as, vencel-as. O que não se pôde

da operação, é que não foram idênticos os actos cirúrgicos que
attingiram a cada uma delias; e que não o foram, veriíica-se das

compadecer com a circumspecção de um cirurgião, mesmo de

próprias palavras do Sr. Dr. Chapot, confessando ter cortado
accidentalmente a pleura de Maria em urna extensão de quatro
centímetros e propositalmente ter-lhe incisado o pericárdio.
Ora, uma vez que Maria suecumbiu a uma pleurizia e pericardite
purulentas, concluir-se-lia que, si a incisão do pericárdio, causa
próxima da pericardite, não pôde ser evitada, a incisão das
pkuira, que será a causa próxima da pleurizia, poderia sol-o,

instrucção medíocre, é que lhe assista o direito de cortar a torto
e a direito, incisando até as serosas sem saber o que fazia; o que
não se pôde admittir é que nem ao menos se refira a órgãos
importantes, a apparelhos indispensáveis a vida.
No entanto, assim aconteceu: o Sr. Dr. Chapot Prévost nem
uma palavra disse a respeito do diaphragma. Porque? Será
que o diaphragma não existisse, que estivesse fundido o de um

das hypotheses, na mais favorável ao operador, Maria suecumbiu

dos corpos do monstro com o do outro, ou que, existindo, não
tivesse inserções anteriores? Nenhuma das hypotheses é admissível o contra ellas protestam a seiencia e a observação. Ex-

victima da concurrencia de duas affecções, qual delias a mais

cluindo do litígio a presumpção da não existência deste músculo,

grave, ambas de origem cirúrgica, ambas devidas a accidentes

o que só occorre nos reptis, resta examinar as outras hypotheses.
Que os diaphragmas funceionavam normalmente, prova-o o

unia vez que foi accidental, imprevista; portanto, na melhor

cirúrgicos, uma das quaes poderia ter sido evitada, aquella que
o próprio operador confessa ter sido accidental, imprevista.
O acto da operação demonstra á evidencia, portanto, que, si
o operador tinha diagnostico assentado definitivo, ao deliberar

facto da vida do monstro; o diaphragma é para a respiração o que
o coração é para a circulação, e bastar-me-ha recordar, Sr. Presidente, que ha um typo de respiração a que se chama diaphra-
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gmatica, para indicar o papel notável, saliente, autónomo deste

Das considerações que acabo de adduzir, e qur> não prolongo
para não fatigar a attenção do Senado, que não é associação «cien-

músculo naquolla funcção, de modo que póde-se considerai-o
como uma condição essencial, um característico da viabilidade.
Estariam íundidos ? Essa é a ultima hypothese a discutir-se ',
não; afflrmo-o com segurança e fundo-me na memória que sobre
este caso publicou o Dr. Álvaro Ramos, memória que offereceu
ao Sr. Dr. Chapot os melhores fundamentos para suas investigações experimentaes, e que lhe inspirou o seu plano cirnrgico ;
memória sobre a qual elle assentou sua resolução intervencionista. Ora, da leitura dessa memória terminantemente se
concluo não só a existência do diaphragma, como sua integridade anatómica, conhecendo-se até o momento em que foi
elle cortado por aquelle cirurgião, o primeiro operador das xiphopagas; com effeito, disse o Dr. Álvaro Ramos: « Procurando ex-

tifica, parece-rae que o habilito a julgar com pleno conhecimento de causa a questão do diagnostico, tanto como a da
indicação operatória.
Com relação ao diagnostico, penso que até mesmo da
descripção feita pelo próprio Sr. Professor Chapot se conclue
que se tratava de um caso de xiphopagia com fusão das glândulas hepáticas, caso perfeitamente operavel; quanto á operação, é indiscutível que tanto o corte da pleura como a incisão
dos pericárdios foram accidontes da operação, e não provocados
por complicações da monstruosidade.
Si não foi feliz S. Ex. ao executar a operação a que se
decidiu, revelou-se de uma incompetência absoluta no trata-

delgadissimo e transparente peritoneo, a coloração escura dos

mento das moléstias consecutivas à ella.
Recordo ao Senado que da descripção do Sr. Dr. Chapot

fígados em parte encobertos pelas cartilagens da 6a e 7a cos-

consta o corte accidental da pleura de Maria e a incisão pro-

tellas. Para maior facilidade do exame, prolonguei ainda a in-

posital do seu pericárdio.
E' fora de duvida que o operador devia estar de sobre-

plorar a parte superior da incisão, descobri logo, através do

cisão de 3a 4 centimotros para cima, em direcção á linha mediana
do ligamento, sendo forçado a seccionar as cartilagens que

aviso para surprehender a influencia que podessem ter taes

uniam entre si as sétimas costellas, esquerda de Rosalina e

accidentes nas manifestações mórbidas que porventura occor-

direita de Maria ; nessa secção foi também comprehendida a

ressem depois da operação, e admirável é que não o impres-

inserção lateral esquerda do diaphragmn de Rosalina na cartila-

sionasse o quadro mórbido observado em Maria, cuja temperatura

gem que unia os dous appendicss xiphoides.» Logo, os diaphragmas tinham suas respectivas inserções; logo, as cavidades
thoraxicas estavam completa e absolutamente separadas das
cavidades abdominaes, e, como consequência decorrente desta

chegou ás vezes a 39° com uma respiração, em certos momentos,
de 63 movimentos respiratórios por minuto, o que quer dizer

condição anatómica, se poderá afflrmar que os pericárdios não
estavam fundidos nem os corações contíguos ou continues.

a apnóa do moribundo ;... com um pulso de 173 pulsações,
o que quer dizer um pulso tremulo, incontável, filiforme, o
pulso fugitivo do agonisante ! e não se inquietasse, não se
sobresaltasso, não agisse guiado pelo elemento etiologico da,
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moléstia de cuja existência elle mais que ninguém tinha
certeza!

peremptório e cabal aos que garantem que o pericárdio fora

No entanto, assim foi; ser-rae-ha fácil proval-o, ser-me-ha

cortado propositalmentó, corroborando a afflrmação do operador,

fácil convencer o Senado de que o Sr. Professor Cliapot, infeliz na

e que pelas cautelas tomadas ao incisal-o não se pode admittir

operação, mais infeliz o foi ainda depois delia ; que, si não fez

que nelle peneirasse o ar, porque, segundo dissera o Sr.

diagnostico em que assentasse seu plano operatório, não o fez

Dr. Chapot, logo que o vira tomara-o entre duas pinças o o in-

depois para nelle repousar o tratamento racional da doente.

cisara.

Para isso recorro á historia das operadas, que corre impressa sob a responsabilidade do S. Ex. Vejamos:
A operação foi feita no dia 30 de maio. O Jornal do Commercio de 1° de junho publicou o boletim do dia 31.

Estes boletins, de origem insuspeita, respondem de modo

No entanto, segundo os informantes do Jornal do Commercio, sem duvida, alguns dos auxiliares da operação, tinha
havido ligeiro derrame da serosidade pericardica na occasião da
sutura e incisão da serosa; ora, si a incisão se fez entre duas

Diz este documento: « A's 4 horas da tarde em vista das

pinças, não sei como, nem por onde se fez o tal derrame, de modo

condições do pulso e dos movimentos respiratórios de Maria, o

que ainda dos termos do boletim se conclue que a incisão foi

Dr. Chapot Prévost resolveu applicar uma injecção de serum

casual; seja como for, o Sr. Professor Chapot fica collocado na

artificial e ás 5 horas iniciaram-se as inhalacões de oxygeneo.

angustia do seguinte dilemma : ou a incisão foi casual, e assim

« Dahi em deante as melhoras de Maria se foram accen-

se explica a extravasação da serosidade pericardica, e, portanto,

tuando gradativamente, e ás 9 horas da noite as suas condições

não foi sincero quando afflrmou tel-o cortado entre duas pinças;

eram mais animadoras, dormindo um somno curto, mas re-

ou cortou entre as duas pinças, caso em que a extravasação

parador.

serosa foi impossível, e é falsa a declaração que fez ao Jornal do

« Indagando o nosso repórter dos motivos determinantes

Commercio de se ter escapado serosidade no momento da incisão.

destas condições mais desfavoráveis na menina Maria, lhe foi

Note-se que esses boletins são authenticos, porque foram

dito que era devido a phenomenos reflexos consecutivos ao trau-

assignadospelo Sr. Dr. Chapot Prévost.

matismo da pleura e também a ter havido um ligeiro derrame

Não ha, vê-se, a menor suspeita sobre a origem ou a causa

da serosidade pericardica, na occasiffo da sutura e secção da

dos soffrimentos de Maria. A Gazeta termina a sua noticia sobre

serosa.»

o dia 31 com a seguinte declaração peremptória :

A Gazela de Noticias dava no boletim desse dia o numero de pulsações, respirações e temperatura ; esta era de 38,7 o
depois 38 ; o pulso manteve-se entre 134 e 160 ; as respirações
attin giram a 56.

« A'ultima hora, l '/2 da madrugada, continuava sendo
satisfactorio o estado das duas meninas. »
Nada, portanto, sobresaltava o operador, nem seus ajudantes ;
nada os fazia receiar a superveniencia de possíveis perigos. Na-
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quella infeliz criança, para quem a vida fugia de momento a mo
mento, na qual se incisara o pericárdio e a pleura, as perturba-

provar quo nada havia de extraordinário na alteração das

ções circulatórias e respiratórias inspiravam uma explicação

funcções cardíacas daquella criança; com effeito, diz aquelle
documento:
« Vem a pello notar que as observações physiologicas to-

byzantina, que afastava o espirito dos ignorantes, dos incautos,
do perigo que a ameaçava; o que se diz no boletim inculcava

madas pelo Dr.

que os movimentos precipitados da circulação e da respiração

de S. Sebastião, desdo que as mesmas alli entraram até a data

eram phenomeno esperado, phenomeno normal em um monstro ;
tudo se reduzia á questão da monstruosidade, as infelizes eram
monstro até mesmo no modo de respirar!...

da operação, revelaram que as suas pulsações normaes oscil-

O SR. RAMIRO BARCELLOS — V. Ex. sabe que nas crianças
a respiração é muito frequente.

que o pulso de Maria era quasi normal e, portanto, ou não

O SR. BARATA RIBEIRO — Então a observação do boletim é
néscia.
O boletim do dia 1°, publicado a 2, refere-se ainda ao estado
excepcional|de Maria, de tal modo que faz crer que ou não conheciam a gravidade q\\e a ameaçava os clínicos que lhe prestavam

Simões Corrêa, director da Casa de Saúde

lavam de cem a cento e vinte por minuto.»
E' fora de duvida que o intuito desta nota era fazer crer
suspeitaram siquer os perigos que a ameaçavam, ou, si o não
ignoravam, de má fé illudiam a curiosidade publica.
A Gazeta, de Noticias, sempre mais expansiva, terniina o
boletim desse dia com a seguinte declaração característica:
« O Sr. Dr. Chapot Prôvost está radiante!»
Não se pôde acreditar que S. Ex. estivesse radiante deante

cuidados, ou procuravam illudir a curiosidade do publico ali-

do diagnostico do uma plenro-pericardite de causa traumática.

mentando-a com falsas noticias.

Ha de concordar commigo o nobre Senador pelo Rio Grande do

Com effeito, no Jornal do Commercio lê-se:

Sul, ao menos neste ponto, e vem a ser que, ainda mesmo eli-

« Maria, ao amanhecer, ainda muito prostrada, foi lenta e

minando-se da génese dos puenomenos observados em Maria a
infecção, deante do quadro mórbido que ella offerecia com aquelle
pulso, com aquella respiração e temperatura, não podia estar

progressivamente melhorando de condições, tornando-se á tarde
seu estado muito lisonjeiro. De 4 horas da tarde ás 8 da noite
a temperatura média foi de 38°, os movimentos respiratórios de
50 por minuto e as pulsações de 139. O estado de Maria ás 10

radiante o medico que, interpretando os phenomenos de accordo
com as lesões cirúrgicas, tivesse feito o diagnostico de pleurizia

horas da noite era muito satisfactorio.»
Para convencer que o Sr. Professor Chapot ou não conhecia
o estado de Maria, ou procurava illudir a expectativa anciosa

e pericardite.
Todos os outros boletins, que eu evito ler para não fatigar

dos que temiam por ella, bastará ler-se a declaração constante
ainda do boletim do Jornal do Commercio, pela qual se procurou

dade de Maria, inculcando como melhoras os phenomenos que

o Senado, dizem sempre a mesma cousa ; disfarça-se a gravicaracterizavam a luta do organismo contra a morte que o amea-
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cava até o dia em que ella morreu, quasi até o momento cm que
lhe parou para sempre o coração ! e o facto occorreu tão imprevistamente para os que a rodeavam que horas antes garantiase-lhe a vida!
Nesses longos dias da operação à morte, quando não havia
quem se não admirasse dos phenomenos apresentados pela
doentinha, os jornaes repetiam que ella ia bem, tinha melhorado
e não se duvidou zombar da credulidade cuidadosa dos que procuravam informações, atirando-se-lhe a saciar a curiosidade com
um verme de 30 centímetros arrastado para fora por uma lavagem intestinal !

Chapot Próvost imprudente, imperito, deshonesto é que não!
salve-se nelle ao menos a honra profissional do medico!
S. Ex. foi victima de unia illusão, não apreciou devidamente os symptomas que Maria apresentava.
A melhor prova de que não fez o diagnostico se colhe da
autopsia.
Não da autopsia registrada pela cohorte de invejosos, que
então surgiu, apparecendo a tempo para que nada faltasse á
apotheose do Sr. Professor Chapot; mas, a autopsia registrada
pelo perito de S. Ex., o Sr. Dr. Ernani Pinto e que consigna a
existência de uma pleurizia purulenta e de uma pericardite da

« Estou muito esperançado, dizia o Professor Chapot ao re-

mesma natureza, e, deante deste facto incontestável, pergun-

presentante do Jornal do Commercio, no dia 3 de junho, pois as

tarei: quem, como o Professor Chapot Prévost, pretendeu justi-

melhoras do Maria se teem accentuado progressivamente » e á

ficar sua audaciosa temeridade de abrir o pericárdio allegando

meia noite, ao despedir-se delle, formulou o seguinte prognos-

que « na época actual a cirurgia contemporânea sutura com

tico:
« Si a Maria passar bem a noite, como espero, amanhã po-

resultado o pericárdio e a própria parede do myocardio acci-

derei consideral-a livre de perigo» e no dia seguinte, o amanhã
do operador, a desafortunada criança exhalava o ultimo alento

si tivesse diagnosticado a pericardite?!
Pois quando a cirurgia contemporânea, come sabe melhor

de vida!
Si S. Ex. fez o diagnostico, foi deshonesto, ilhidindo a boa
fó dos que confiaram de sua sinceridade informações exactas

do que eu o illustre Senador pelo Rio Grande do Sul, nos casos

sobre o estado das operadas!...
Si suas informações traduziam com sinceridade suas convicções, não fez o diagnostico e por isso não applicou o tratamento
racional que a medicina moderna indica em taes casos!...
Escolham entre as agruras deste dilemma os que se arriscam
a sacrificar o homem para salvar o operador; para mim a escolha está foita; estou autorizado a considerar o Sr. Professor

dentalmente abertos» deixaria de aproveitar-se da incisão feita

de aberturas casuaes do pericárdio, sutura-o, e nos de moléstias
graves desta serosa, abro-o, lava-o, drena-o até, offerecendo ao
doente nessa temerosa operação a única esperança de salvação
que lhe resta, é ou não responsável pela morte de um doente
neste caso o operador que cruza os braços e limita-se a fazer injecções de serum, morphina e lavagens intestinaes?!
Pois o Sr. Professor Chapot Próvost, que sabia que havia
incisado o pericárdio de Maria, si tivesse feito o diagnostico da
moléstia que appareceu depois da operação podia deixar de
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abril-o para esvasial-o, laval-o, dreual-o até, como em taes casos

Eu estou convencido, Srs. Senadores, de que o illustre Se-

hoje se faz, proporcionando-lhe a única probabilidade de sal vagão?

nador pelo Rio Grande do Sul, o nobre relator deste projecto de

Teria feito S. Ex. o diagnostico de Maria? (Pausa.)

lei, si ao tentar esta operação encontrasse deante de si o peri-

Si fez e mio recorreu a taes meios, não merece o nome de

cárdio de Maria, cedendo aos impulsos de sua honra profissional,

cirurgião e menos — prémios de operador.

quebraria a ponta do seu bisturi para não feril-o !

Foi S. Ex. quem disse que «não merecia o nome cie cirurgião

Eu não receio, Sr. Presidente, que se possa justificar, quer

quem hesitasse em suturar pericárdios accidentalmente abertos »

com argumentos especulativos, quer com a observação clinica

e penso que é de menor ousadia descoser pericárdios proposital-

a operação pratico da no Rio de Janeiro pelo Sr. Professor Chapot

mente fendidos; portanto, si S. Ex. fez o diagnostico, errou

Prévost, e por isso mais me surprehende a pretenção de honral-a

gravemente por não fazor o único tratamento com que poderia

em nome da sciencia e da nação !

salvar a doente; si não fez, o seu erro foi ainda maior, porque

Não quero inquerir nem discutir si ó licito á nação intervir,

naquelle caso o diagnostico de pericardite impunha-se ao

em casos como estes, no seu caracter offlcial, no seu caracter

observador menos attento !

governamental.

Neste esboço rápido dos factos mais salientes desta operação,

Não contesto, antes justifico e louvo o movimento das

nota-se, Sr. Presidente, que os erros accumularam-se de tal

populações em torno dos homens que por actos de valor

modo que, condemnnndo o operador, transformaram a operação

excepcional se tornaram credores da admiração de seus con-

em um assassinato praticado em nome da sciencia ! Onde, por-

cidadãos.

tanto, a justiça da resolução que pretende premial-a em nome da
nação ? ( Pausa.) Sim, premiar o que ? premiar por que?
Pois haverá quem conteste que o Sr. Professor Chapot
operou sem diagnostico, segundo elle próprio affiriuou ?
Haverá quem conteste que, arriscando-se nesta ousada temeridade, sacrificou uma das operadas, ferindo-lhe o pericárdio?

Nada será mais justo, nem mais honroso, nem mais nobre,
nem mais digno para os admiradores do Sr. Dr. Chapot Prévost
que, afílrma-se, orçam em numero quasi pelo numerário da população do Brazil, do que lhe significarem o seu applauso pelo
modo por que lhes pareça mais consentâneo com a grandeza do
manifestado.

Haverá quem conteste que por não ter feito diagnostico

Esta ó a origem, penso eu, de todas as estatuas que ornam

depois da operação deixou morrer á mingua de tratamento,

as nossas praças, protesto do povo contra a morte em favor da

poder-se-ha dizer, uma das operadas ?

immortalidade dos seus beneméritos, resgatando-lhes a memória

Haverá quem pretenda affirmar que seja licito a ura operador abrir o pericárdio de um indivíduo são para chegar ao fim
de uma operação, qualquer que seja a sua vantagem ?

do silencio do nada !
E talvez não fosse mal pensado que á S. Ex. erigissem em
Oantagallo, a terra do seu nascimento, dizem, uma estatua que
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perpetuasse alli a lembrança eterna do Bilrotli brazileiro, como

Dêem-lhe quanto quizerem, sob que titulo quizerem, e não

já o chamaram !
Mas não é justo que se confunda nessa concurrencia de admiradores os que não só não admiram S. Ex. nesta operação, mas

faltarão pretextos para occultar tão extraordinária resolução ás
severidad es da censura; mas não só comprometta nella o critério
da nação, nem a honra da sciencia nacional, e que fiquem a

até o censuram, mas até o condemnam por semelhante atten-

pátria e a sciencia como as ancoras de ouro á que se aferre

tado anti-seientifico!

espirito, quando, batido das desillusões da vida, tender a des-

Não será justo, Sr. Presidente, que se divida o dinheiro do

garrar ! (Muito bem; muito bem. )

contribuinte com a glorificação de sábios por decreto !
Não será justo que o dinheiro da nação, que só cm beneficio
directo e immediato da própria nação deve ser empregado, se
desfalque, e esbanje em despezasde interesse particular, que se
não poderão justificar.
No entretanto, Sr. Presidente, si o Poder Legislativo, que,
neste momento, para evitar um golpe tremendo que está quasi
a sangrar-nos no mais sensível das nossas almas de patrícios,
tributa a mesa do pobre e a honra das famílias; atira ao desamparo da velhice e da invalidez centenas de operários que esgotaram a vida nos desalentos do trabalho publico ; ensurdece
á todos os clamores; cega para todas as desgraças; si, a beneficio de inventario da miséria nacional, dispõe de recursos para
acudir aos movimentos de vaidade do Professor Chapot Prévost,
o está disposto a dar-lhe 40 contos de réis, faça-o ! Hypotheco
desde já o meu voto ao nobre relator deste projecto de loi, não
só para tal quantia, que não me parece grande, porém, para mais,
para muito mais !... não só para 40 contos, porém para 400
contos, para 4.000, para 40.000, si tanto quizerem!
Não faço questão de dinheiro, mas de sciencia !...
Não faço questão do dinheiro, mas da moralidade deste
acto!
4841

Discirso pronunciado na sessão de 11 de setembro de 1900
O Sr. l í .-i iii i i-o Btireellos —Sr. Presidente, Srs.
Senadores, ao subir a esta tribuna em defesa do parecer impugnado, referente á proposição da Camará dos Srs. Deputados e
do qual sou relator, não sou levado por qualquer sentimento de
amizade ou de ódio, nem do benevolência ou favor, e ainda
menos por esse irreflectido enthusiasmo, a que se referiu o meu
illustre collega, effeito de suggestões communicativas de ordem
sentimental.
Os meus deveres de representante da Nação, e aquelles que
se ligam ao diploma que me foi conferido pela nossa velha e glo
riosa Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, sorão, neste
momento, os reguladores de minha palavra.
Os deveres de representante da Nação determinam, que
encare o assumpto nas relações que elle possa ter com o interesse publico, como interesse nacional; os meus deveres de
profissional impõem-me a obrigação do discutir no terreno om
que aprouve collocar a questão ao illustro Senador pela Capital
Federal, que impugnou o parecer, se bem que eu sinta que a
discussão nesto terreno não ó trazida com muita propriedade
ao seio de uma corporação destinada a curar de interesses políticos e administrativos.
Todavia, a alta cultura intellectual dos membros desta
Oatía.aindu que uão cápccialisada em matéria de medicina o
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cirurgia, é bastante elevada para poder dar julgamento á causa,

como eu, fazem parte da corporação, não estando sob a influencia

com critério superior e seguro.

dessa suspeição posta ao acto daquelles, poderemos, com toda a

Senhores, o parecer que tive a honra de lavrar, e que foi
apresentado ao Senado, referindo-se á proposição, diz que o
acto da Camará é um acto justo e patriótico.
Estas mesmas palavras serviram de base á impugnação
feita pelo i Ilustre Senador por esta Capital.
S. Ex.,"na sua critica, considerou o acto da Camará como

calma, livrar o Senado de ser victima inconsciente de um conto
da carochinha.
O illustre Senador referindo-se áquelle movimento da Camará
dos Deputados, despertado por effeito de um caso excepcional e,
alludindo á pobre alma nacional, qualificou-a de alma do outro
mundo.

um acto irreflectido, um acto que nasceu da fugace labareda de

Isto desperta-me a idéa de acceitar momentaneamente a

um enthusiasmo momentâneo, de um sentimentalismo mórbido

theoria dos que admittem a reincarnação das almas, para

e exaggerado, do

arrastamento do espirito dos membros da

figurar, phantasiando, que esta pobre alma nacional anda em

outra Casa do Congresso nas impressões que dominavam então

busca de uma boa reinoarnação em outro corpo legislativo, em

toda a população, não digo já no Rio de Janeiro, mas, do

que o enthusiasmo irreflectido e a irresponsabilidade não

Brazil inteiro, até onde chegava a noticia da operação praticada

estejam ligados desde o umbigo até ao appendice xiphoide, con-

pelo Dr. Chapot.

stituindo um monstro xiphopago; e acreditando que nesta oc-

Senhores, esta proposição que se discute, foi apresentada

casião o Senado tome pela questão um interesse tão vivo como

em projecto á Camará, com assignatura de 119 membros da-

o que occasionou os votos da Camará dos Deputados, eu também

quella Casa.

Entre estas assignaturas figuram muitas de

peco-lhe que varra do seu espirito toda a suggestão ou senti-

illustres facultativos, de illustres doutores em medicina e hábeis

mental enthusiasmo para que, attendendo á discussão do caso

cirurgiões, alguns dos quaes eu podia nomear como notabilidades

com a sua habitual calma e ponderação, possa a justiça do seu

conhecidas em todo o paiz ; e o meu illustre collega, nem para

voto supprir a deficiência dnquelle que neste momento, por

esses quiz abrir uma excepção quanto aos motivos determinantes

um acaso infeliz (não apoiados), tomou sobre os hombros a de-

do acto que praticaram. Elles foram considerados na incon-

fesa da proposição da Camará.

sciente multidão dos enthusiastas, e nem para elles quiz o hon-

Senhores, ouvi com religiosa attenção o discurso do il-

rado collega admittir motivos outros que justificassem a sua

lustre Senador pela Capital Federal; procurei não perder um

assignatura no projecto de galardão que se pretendia dar como

só dos seus argumentos, afim de, com o respeito que lhe devo

distiucção nacional ao illustre operador.

e a consideração que me merece S, Ex., modificar o juizo er-

Felizmente nesta Casa e ueste momento, tendo já pas-

rado que, porventura, pudesse ter formado e, como é habito

sado a hora mais aguda do enthusiasmo, os prófissionaes que,

meu, dessa mesma tribuna confessar coma máxima lealdade o
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ponto ou os pontos em quo tivesse claudicado o om que esti-

O SR. BARATA RIBEIRO— Nunca chamei meninas.

vesse em acerto o meu illustre collega.

O SR. RAMIRO BARCELLOS — Xiphopagas...

Coníesso com magua, entretanto, que não pude chegar a uma
conclusão positiva relativamente ao juízo formado a esto respeito
no espirito do meu illustre collega como cultor que é da cirurgia.
Pareceu-me, por vezes, que S. Ex. queria demonstrar ao
Senado não haverem motivos ponderosos para que a Gamara

O SR. BARATA RIBEIRO — Isto, sim; chamei-as assim muitas
vezes e chamam assim muitos mestres.
O SR. RAMIRO BARCELLOS— A razão, sem duvida, conhecida pelo nobre collega...
O SR. BARATA RIBEIRO — Conheço a classificação.

dos Deputados, em nome da Nação, galardoasse o trabalho do Sr.

O SR. RAMIRO BARCBLLOS—... é, remontando á classifi-

Dr. Chapot Prévost, reduzindo o caso operatório a uma insigni-

cação estabelecida por Geofifroy de Saint-Hilaire, acceita em

ficância, apresentando-o ao Senado debaixo do ponto de vista sei-

gorai na sciencia até hoje, que o termo verdadeiro é — um xi-

entifico, como uma questão simples, uma bagatella, uma ba-

phopago referindo-se a duas individualidades; e assim foram

nalidade ao alcance de qualquer estudante mediocre de clinica

considerados os irmãos siamezes Chang e Eng, e o de Radika e

cirúrgica.

Doodika e outros.

Em outros momentos, S. Ex. abandonava este terreno e

Mas isto é apenas uma questão de palavras, que não in-

considerar tão difflcil, tão grave tão inoperavel o

teressa nem justifica qualquer divergência, porque o termo

caso, que taxava a operação de acto criminosamente audacioso.

que se queira applicar em nada influe na apreciação da

passava

Si a importância do caso se liga naturalmente á sorte da

questão.

proposição, nós precisamos, antes de tudo, fixar bem a compre-

O SR. BARATA RIBEIRO — Sim; isto não é divergência.

hensão que devemos dar ao facto no seu alcance scientiflco e ao

O SR. RAMIRO BARCELLOS — Senhores, em teratologia não

valor da operação 'praticada em 30 de maio, pelo Sr. Dr.

são muitos os casos conhecidos de monstros desta natureza.

Chapot no xiphopago Maria-Rosalina.

Ainda que pareçam ser estes os mais frequentes, todavia, per-

Digo xiphopago Maria-Rosalina, porque assim estão clas-

feitamente estudados e conhecidos, não passarão, talvez, de uma

sificados na sciencia os monstros desta natureza ; são consi-

dúzia; sendo muitíssimo escasso o numero daquelles em que se

derados como uma individualidade monstruosa.

possa dizer com exactidão qual a natureza dos órgãos contidos

O SR. DR. BARATA RIBEIRO — E'bom que V. Ex. vá dizendo que se trata de monstro xiphopago.
O SR. RAMIRO BARCELLOS — Na sciencia está assim feita
a classificação, onde não se diz, como disse o collega varias
vezes — meninas xiphopagas.

em connexidado ou isoladamente no ligamento cornmum dos
dous corpos que constituem a monstruosidade; relativamente a
este ponto são mesmo muito resumidos os conhecimentos até a
actualidade.
O SR. BARATA RIBEIRO— Não apoiado.
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O SR. RAMIRO BARCELLOS — Que eu saiba, a partir da

Essa operação foi praticada, fallecendo os operados dentro

época mais remota, em que ha referencias sobre operações li-

de 24 horas, e, si me é fiel a memória, foi causa da morte a

beratórias de monstro desta classe, são rarissimos os casos.

hemorrbagia proveniente da secção dos ligados.

Conheço o de Koonig, do qual não ficaram detalhes anatómicos,

O SR. BARATA RIBEIRO — Perdão; uma morreu de perito-

depois o caso de Bhoem, cirurgião qun operou um caso que lhe

nite. E ó preciso notar que quando foram operadas tinham

tocava de perto, um monstro, proveniente de um parto de sua

quatro mezes de idade, tendo tido uma delias um ataque de

mulher.
Deste nos sabemos quaes os órgãos que foram seccionados.

cholerina.
O SR. RAMIRO;BARCELI,OS —Peritonite provocada provavel-

Trata-se de uma pequena ponte de ligação, que nada mais con-

mente pelo derramo sanguíneo na serosa, mas, para o qua eu

tinha do que algum tecido fibroso e vasos arteriaes e venosos,

quero demonstrar, a observação em nada desmerece o argu-

que foram seccionados o ligados. Não havia, portanto, órgãos
essonciaes á vida que fossem interessados pelo ferro do cirur-

mento.
Este é, pois, o terceiro caso, notando-se que o primeiro, o

gião.

caso de Kfunig, não é considerado muito autlientico pelo próprio

Ainda assim, Sr. Presidente, uma das operadas —(esse
caso ilo xiphopagia ora bi-leminino)— falleceu, sobrevivendo a
outra.

Saint-Hilaire e também pelo Sr. Curveilhier, que a elle se refere em seu tratado de Anatomia pathologica.
Temos, pois, três casos operados ato aqui.

Mas, notae bem, que a ligação entre estes dous organismos

O quarto caso, é o caso brazileiro. Pôde ser que outros

não comprehendia nenhum orgam essencial á vida, nenhuma

casos existam, e nesta questão eu não trepido em consultar ao

víscera importante; eram apenas vasos arteriaes e venosos,

meu illustre coíloga (diriijindo-se ao Sr. Barata Ribeiro ) que

e tecidos de menor importância sob o ponto de vista cirúrgico.

tem uma

Ha mais outro caso de que a sciencia tem noticia, que é o

attingir.

erudição medica e cirúrgica á que não pretendo

caso operado por dous médicos suissos, operação esta que foi

O SR. BARATA RIUEIRO — Não, senhor.

praticada, si não me engano, em outubro de 188?, e cujos de-

O SR. RAMIRO BARCELF,OS — O Senado bani sabe que um hu-

talhes foram conhecidos era 1883.
Nesse caso, como no caso de que estamos tratando, existia
a connexidade, a fusão de tecidos dos fígados, e mais nenhuma
outra complicação.
E' o que se deprehende da conununicação feita por aquelles
cirurgiões.

milde cirurgião do aldeia não pôde ter a pretenção de conhecer
tanto nestas questões, como o illustre e notável professor da
Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro.
O quarto caso, como dizia, no mundo cirúrgico, é o caso brazileiro. Este no seu género é o único em que ambas as operadas
sobreviveram por mais do 24 horas á operação, morrendo uma
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no sexto dia, e vivendo ainda a outra até este momento, isto é,
q uatro mezes depois de operada.
E' o único caso conhecido no mundo com tal suceesso.
E', evidentemente, um caso que vem trazer novas luzes e
grande concurso ao progresso da cirurgia applicada a casos teratologicos.
O meu collega conhece mais alguns outros?
O SR. BARATA RIBEIRO — Não, senhor.
O SR. RAMIRO BARCELLOS — Si conhece fará o favor escecial de ajudar minha memória ou de supprir a miuha
ignorância.
O SR. BARATA RIBEIRO — V. Ex. ó tão illustrado na questão
como quem mais o seja.
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Psira que o Senado possa fazer uma ligeira ideia do caso
em questão, comparando-o com outros de xiphopagia conhecidos,
fiz esta tosco diagramma, pelo qual os honrados collegas, mesmo
de longe (mostrando) poderão avaliar a differença dos diâmetros das respectivas ligações entre alguns xiphopagos.
O xiphopago Maria-Adelia, o caso operado por...
O SR. BARATA RIBEIRO— Biaudet e Bugnion.
O SR. RAMIRO BARCELLOS —... Biaudot o Bugnion sim, o caso
operado na Suissa, em que havia a connexáo dos flgados e em
que seguiu-se a morte dentro das24 horas. Neste caso opediculo
da ligação ó de quatro e meio centímetros no diâmetro maior, e
três e meio no diâmetro menor.
Segue-se o dos irmãos siamezes que não foram operados,

O SR. RAMIRO BARCELLOS — E' engano da bondade
de V. Ex.

cuja operação Nelaton se recusou a fazer e com muito
boas razões, porque naquella época a cirurgia não dis-

Quero, pois, accentuar, e desde já com o assentimento do

punha dos meios de que hoje dispOe. Estes tinham a ligação

illustre contradictor do parecer, o caso brazileiro como singular

com sete e meio centímetros no maior diâmetro e seis no menor.

e o único que a sciencia registra com tal resultado.
O caso que apouco indiquei com a sobrevivência de um dos

O SR. BARATA RIUEIRO—Em que idade, meu collega?
O SR. RAMIRO BARCELLOS — Não posso precisar o numero de

operados, o caso de Bhoem, operando as filhas, é essencialmente

annos, mas, na idade quo tinbam quando se apresentaram em

diverso, pois que não havia na ponte que unia as creaturinhas
sinão vasos arteriaes e venosos.

exposição na Europa.
O SR. BARATA RIBEIRO —Tinham 50 e tantos annos de idade.

Portanto, era um caso apenas de ligadura dos vasos seccionados e nada mais, sem complicações, e despido de qualquer

O SR. RAMIRO BARCELLOS — Não sendo de suppôr que o
avanço da idade determinasse uma regressão, uma atrophia dos

difflculdade operatória.

tecidos e órgãos comprehendidos na ligação, ainda mais avulta
a desproporção delia, comparada com a de Rosalina-Maria. Ao

Accentuada a. primazia do caso brazileiro, acceita a demonstração de ter sido esta notável operação, pela primeira vez nos
annaes da cirurgia inscripta com tal êxito obtido, passemos a
encaral-o sob outros aspectos.

contrario, si a cirurgia de então estivesse armada com os meios e
processos de que hoje dispõe, o caso de Chang-Eng offereceria
maiores probabilidades de êxito do que o de Maria-Rosalina, pois
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que eram adultos e dotados evidentemente de maior resistência

operação, encaremoso histórico do caso, o diagnostico, a mesma

orgânica.

operação, as consequências delia, o prognostico, a autopsia feita

Aqui está. (Mostrando.)

iiaquella que fallecsi e a individualidade da que sobrevive.

Vem depois o caso de Radika e Doodika, cujo pediculo tinha

Analysemos, entremos na critica de todos os actos que

11 centímetros no maior diâmetro e s 1/2 no menor. Represento

compõem scientiflcamente o caso, desde o seu inicio ato a sua

a libação por esta figura. (Honrando.)

terminação. Verifiquemos mesmo a prejudicial levantada pelo

Esta outra figura que está aqui ao lado representa a

meu illustre colloga em relação ao consentimento para o ope-

ligação entre Maria e Rosalina, com 141/2 centímetros no maior

rador por parte daquelles que podiamdal-a, isto ó, da família de

diâmetro e 11 no menor.

Rosalina-Maria, ainda que esta questão não inllua sobre o mé-

Isto nu faço simplesmente para demonstrar ao Senado, o que

rito do facto scientifico em si considerado.

é intuitivo, que quanto maiores são os diâmetros destas ligações

E, depois do tudo isto bem pesado e ponderado, julgará o

maiores probabilidades ha de fusão de connexão de vísceras

Senado si o caso em discussão é do numero daquelles que in-

entre ambos os indivíduos, que constituem o monstro, sendo
também não só maior a extensão do campo operatório, como

teressam vivamente á Nação, á gloria da cirurgia brazileíra, ao
progresso da cirurgia não só do Brazil como da que é cultivada

maiores as difflculdades que o cirurgião deve encontrar.

em todos os povos da civilisação occidental.

Senhores, acceita pelo Senado esta afflrmação de que o caso

Senhores, ou começo por onde começou a accusação do

brazileiro na sua espécie, nas suas proporções, nas suas diffl-

illustre collega: pela autorisação da família para a operação do

culdades como caso cirúrgico, é único até esta data operado e

monstro Maria e Rosalina.

está, portanto, isolado na sciencia, passemos a analysal-o, a fazer-lhe a mais severa critica no terreno em que o meu illustre
collega quiz collocar a discussão.
Mas, vejamos com lealdade, critiquemos com espirito desprevenido e de justiça, com calma, sem o menor desejo de pro-

O meu collega declarou positivamente quo tal autorização
não havia sido dada.
Tenho a oppúr á declaração do meu collega a afflrmação
daquelle que foi o responsável pela entrega das meninas ao
cirurgião que as operou.

teger a quem quer que seja, sem mesmo, consa que será difflcil,

O SR. BARATA RIBEIRO — Eu li acarta ao Senado.

sem mesmo votar a menor consideração aos intuitos que levaram

O SR. RAMIRO BAKCELLOS — O illustre representante da

a quasi unanimidade da Camará a votar a proposição que dis-

Capital Federal não leu uma carta que declarasse o contrario do

cutimos.

que eu vou afflrmar coai prova documental.

Abstraiamos de todo e qualquer elemento extranho e encaremos em si o facto profissional, encaremos as indicações para a

O SR. HA.RA.TA RIBEIIIO — Li a carta delle dando contii dos
termos em que dera a autorisação.
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E' o único documento que existe, e existe porque eu provoquei o seu apparecimento.
O SR. RAMIRO BARCELLOS — Não ó o único, eu tenho outro.
Entre a affirmação de meu illustre collega e a afflrmação de
outro collega, eu não posso inclinar-me para a opinião do um
ou para a de outro sinão deante de documentos.
O SR. BARATA RIBEIRO — Faz muito bern.
O SR. RAMIRO BARCELLOS — O illustre Sr. Dr. Pinheiro
entregou-me este documento, de que vou dar conhecimento ao
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Esto documento é muito anterior á operação, oomovéo Sonado.
O SR. BARATA RIBEIRO — E' posterior á operação do Sr.
Dr. Ramos.
O SR. RAMIRO BARCELLOS— Estou tratando da operação do
Dr. Chapot. O meu illustre collega aílirmára quo elle havia operado sem autorisação da família e estou eu a dar ao Senado
prova do contrario.
O SR. BARATA RIBEIRO—Não era preciso: bastava ser

Senado, documento cuja authenticidade não podo ser posta

apresentado por V. Ex. para ser authentico. Mas, si V. Ex. me

em duvida, porque é um telegramma que tem, como todos os

permitte quo levante um protesto, ou signilico-o nos seguintes
termos:—eu nunca disse que a família não tivesse dado permissão para as meninas serem oporadas, nem que o Sr. Dr. Pi-

telegrammas, o respectivo carimbo do Tolegrapho, por onde se
verifica a data em que foi entregue ao destinatário.
Este telegramma é do dia 23 de setembro do anno passado,
quer dizer, do data muito anterior á operação.
Apezar de já se julgar autorisado pela família, que lhe havia

nheiro tivesse deixado de ser o instrumento dessa permissão ; o
que pergunto é: a família e o Dr. Pinheiro deram permissão para
aoperação que foi praticada, ou para outra ? qual foi a operação

ver si era possível transformar aquelle monstro em duas

para a qual teve permissão o Sr. Dr. Chapot? Esta é a questão,
questãoqueV. Ex. resolve sem telegrammas nem cartas, porque
consta da memória do Sr. Dr. Chapot. Esta é a grande questão.

creaturas humanas, apezar disto, por um escrúpulo muito bem

O SR. RAMIRO BARCELLOS — E' uma grande questão que se

entendido, o meu illustre collega que me forneceu esto documento, temendo envolver a sua responsabilidade em um acto

resolve em duas palavras, ou menos. A família padiu ao Sr.

confiado o xiphopago Maria-Rosalina, afim de que trouxesse ao
Rio de Janeiro e o entregasse ás mãos de um hábil cirurgião, a

desta natureza sem uma ratificação da autorisação, telegraphou
á família, que mora em Cachoeira do Itapemirim, o recebeu a
23 de setembro este telegramma. (Lê. )
O signatário do telegramma é irmão da mãe de ; MariaRosalina.
Em nome da família, a 23 de setembro, declarou o Sr. Luiz
Pinhoiro, tio destas meninas, que a família uouííeutia iia operação.

Dr. Pinheiro que visse si a sciencia medica ou cirúrgica do Rio
do Janeiro podia separaras duas meninas; a autorisação era para
este fim, nada mais ; para separar.
O Sr. Dr. Pinheiro procurou primeiro o Sr. Dr. Álvaro
Ramos. Este praticou, segundo sabemos, uma laparotomia exploradora, e chegou á conclusão de que não tinha meios seguros
para obviar os inconvenientes de uma homorrhagia hepática,
pelo que recuou do seu propósito.
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O SR. BARATA RIBEIRO — Não apoiado ; verificou todas as
condições anatómicas do monstro.
O SR. RAMIRO BARCELLOS — Não estou empenhado em saber
agora o que o Dr. Ramos verificou ; estou dizendo que aquillo
que o fez parar na sua operação foi a grande connexidade
que existia entre os lobos esquerdos do fígado de Maria e
Rosalina.
O SR. BARATA RIBEIRO — Porém verificou quo era este o
único. Isto ó essencial.

Porque o Sr. Dr. Chapot lhe demonstrara ter um processo
estudado e verificado por elle em muitas experiências sobre
animaes, que garantia a perfeita hemostasia do figado quando
seccionado.
E, como era o embaraço encontrado,— a hemorrhagia do
figado, e como foi elle unicamente o que fez parar a mão do
cirurgião, na operação tentada, o Dr. Pinheiro, que continuava
a ter autorisação da família para fazer operar as meninas,
animou-se, não só deante da declaração do Sr. Dr. Chapot, mas

O SR. RAMIRO BARCELLOS — Continuava a persistir o monstro

pela verificação pessoal no laboratório daquelle cirurgião de que,

e continuava, pois, o encargo do Sr. Dr. Pinheiro. Não era o
Dr. Álvaro Ramos o único cirurgião capaz de enfrentar o

do facto, elle tinha meio seguro de evitar a hemorrhagia do flgado seccionado.

diílicil caso ; pelo contrario, era ura dos mais moços, ainda quo

Animou-se então a tomar a responsabilidade de encarregar

muitíssimo competente.
O Sr. Dr. Pinheiro tinha ainda sobre si o humanitário encargo, porque a família não tinha mandado ouvir apunas a
opinião de um cirurgião, por mais hábil que fosse; nem elle medico que é, e medico hábil, poderia ficar satisfeito apenas com
esta afllrmação do Dr. Álvaro Ramos, quanto á impossibilidade
da operação; mesmo porque entre os mais hábeis cirurgiões
desta Capital, as opiniões divergiam.
Tentou elle então ouvir outras opiniões. Entre aquellcs
que achavam o caso operavel....
O SR. BARATA RIBEIRO — Todos o achavam.
O SR. RAMIRO BARCELLOS.... e com probabilidades bastantes
de sobrevivência das operadas, o Sr. Dr. Chapot era o que no
momento se apresentava ao meu collega, o Sr. Dr. Pinheiro»
como o que mais vantagens e garantias podia oHerecer.
E porque ?

o Sr. Dr. Chapot da operação.
O SR. BARATA RIBEIRO— Eis as condições da concessão.
O SR. RAMIRO BARCKLLOS— E cabalmente preenchidas.
Vemos, pois, que neste segundo caso muito menos responsabilidade cabe ao Dr. Pinheiro, porquanto, quando elle entregou
as meninas ao Dr. Ramos, quo não tinha então os dados positivos, que foram, graças a sua operação exploradora, aliás
muito bem feita, valiosos elementos fornecidos ao Dr. Chapot,
menos segurança de êxito podia ter.
O Sn. BARATA RIBEIRO — Eu não estou comparando um
com outro.
O SR. RAMIRO BARCKLLOS — A situação do Dr. Pinheiro
não pôde ser encarada de outro modo.
Já sua responsabilidade era menor, já havia processo verificado pelos próprios olhos tio Sr. Ur. Pinheiro, já o perigo
principal da operação podia ser rigorosamente conjurado.
4844
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Portauto, entregando as meninas ao Sr. Dr. Chapot, praticou um acto contido na autorisação que lhe fora dada.
O SR. BARATA RIBEIRO dá um aparte.

A razão da tentativa que fizeram para se operar em 1870,
o faeto de terem constituído família, o que, só em pensar, fará
arrepiar os cabellos da menos pudica messalina!

O SB. RAMIRO BARCELLOS — Senhores, quem se sujeita a

Figurae, senhores, o que seria a vida conjugal daquelle

uma operação, por mais simples que seja, pôde delia ser victima.

monstro, do qual cada metade casada com uma mulher e parti-

Si a doutrina do honrado Senador fosse verdadeira, estaria

lhando todos ern commandita um único leito matrimonial!

extincta a cirurgia, porque não ha cirurgião que possa, de um

E é esta a vida cheia de felicidades a que se referiu o nobre

modo absoluto, garantir sempre a vida do seu operando. Pe-

Senador, quando disse que os irmãos siamezes não só enrique-

queno ou grande, o risco existe sempre, ainda que, de dia a dia,

ceram, como constituíram família e viveram felizes.

mais attenuado pelos progressos da seiencia.
O SR. BARATA RIBEIRO —Mas isto é quando se corre o
risco de não viver.
UM SR. SENADOR — Temos o caso dos irmãos Siamezes.
O SR. RAMIRO BARCELLOS — Os irmãos siamezes quizeram
se separar. Procuraram o mais notável cirurgião daquella

O SR. BARATA RIBEIRO — Isto está em Saint Hilaire.
O SR. RAMIRO BARCELLOS — Esteja onde estiver ! Uma felicidade destas pôde ser concebida pelo espirito de V. Ex. ou de
quem quer que seja ?
O SR. BARATA RIBEIRO — Perfeitamente : é relativa. Cada
um vive como pôde ; elles tinham lá seu modo de viver.

época, que era Nélaton, verdadeiro sábio, que poz na balança os

O SR. RAMIRO BARCELLOS — Não ha duvida que a felicidade,

elementos com que contava a cirurgia no seu tempo, e, temendo

como todas as outras cousas neste mundo, ó relativa; não ha

encontrar-se com difflculdades e complicações irremoviveis na-

duvida que, não podendo a cirurgia daquelle tempo, não tendo

quella época, recusou-se a operar, julgando fatal a intervenção

a seiencia então meios, recursos para separar aquelles dous in-

cirúrgica.

felizes, elles...

Passados aunos procuraram os Siamezes novamente, nos recursos da cirurgia, a separação; o motivo já não era somente o

O SR. BARATA RIBEIRO — Ficaram unidos em nome da
moral cirúrgica.

desejo natural de ser, cada uma daquellas metades de um monstro,

O SR. RAMIRO BARCELLOS. .. elles ficaram unidos, não em

iim ente dotado do livre arbítrio, uma individualidade, uma

nome da moral cirúrgica, mas, em consequência da impotência

pessoa, uma creatura humana.

da cirurgia.

Ahi já era por intimas divergências.

Mas é intuitivo, é evidente que, si o grande cirurgião francez

Figurão-vos, Srs. Senadores, a vida entre dons entes amar-

dispuzesse naquelle tempo dos moios de que dispomos nós na

rados irremediavelmente, por um absurdo da natureza, e diver-

actualidade, dos meios de que pôde dispoz o Dr. Chapot, elle

gentes entre si !

não hesitaria um momento em praticar, não digo este acto de
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brilha.tura profissional, mas. este acto de verdadeira caridade

operação corresse como aquella do Rosalina-Maria, vive riam

cirúrgica.

ambos.
Senhores, tratei em primeiro logar, para ser methodioo, da

Como Nelaton, que desconhecia quaes eram as causas da
septicemia, que desconhecia os processos pelos quaes se podo
obviar este grande inconveniente que foi o terror da cirurgia,
ato o apparecimento do homem sábio e santo, quo já devia estar
canonizado, e que se chamou Pasteur, segue-se quo a cirurgia
deva ficar eternamente de braços cruzados, como ficara o grande
cirurgião deante dos irmãos siamezes ?
Hoje seriam elles operados com muito maior probabilidade
de successo, com muito maior vantagem do que Rosalina-Maria,
porque a sua ligação só offerecia a dilficuldade ligada á connoxão
dos fígados e nenhuma outra mais.
E' isto o quo nos revela a autopsia praticada nos cadáveres
de Chang e Eng.
E o caso da sobrevivência de um dos siamezes preso irremediavelmente ao cadáver do outro, infeccionando-se de hora em
hora, e certo de morrer da morte mais horrorosa que 6 possível
vmaginar-se...
O SR. BARATA RIBEIRO — Isto é um pouco livre.
O SR. RAMIRO BARCELLOS — Porque?
O SR. BARATA RIBEIRO — Porque não obedece á historia;
ninguém sabe a hora em que morreu o segundo, um, quando
acordou, viu o outro morto.
O SR. RAMIRO BAIICELLOS — Dtsso momento ato a morte do
segundo, decorreram nada menos de 12 horas.
O SR. PINHEIRO MACHADO — O morto matou o vivo.
O SR. RAMIRO BARCKLUW — Eu dizia que os irmãos
í iaraezes si vivessem nesta época, far-se-hiaiu operar, e, si ;i

questão do consentimento tia família, e creio tor demonstrado
perfeitamente ao Senado, que está de todo acobertado o cirurgião
com o consentimento do Sr. Dr. Pinheiro Júnior, que foi o intermediário na questão.
O SR. A. AZEREDO — Apoiado.
O SR. BARATA RIBEIRO — Não apoiado.
O SR. A. AZIÍREDO — Não tinha sido cassada a permissão
dada.
O SR. RAMIRO BARCELLOS— Ha não só esta como a do documento quo apresentei.
O SR. BARATA RIBEIRO — Eu já tinha apresentado a carta.
O SR. KAMIRO BARCKLLOS — Mas, a carta era delle e o tologramma não podia ter fabricado por elle.
O SR. BARATA RIBEIRO — Não sou capaz de pôr em duvida
o caracter do Sr. Dr. Pinheiro Júnior.
O SR . RAMIRO BARCELLOS — Liquidado este ponto, vamos
passar, para seguir ainda methodicamente o o.studo da questão,
ao segundo motivo de ataque, a interferência cirúrgica motivada
pelo diagnostico.
Salteis que é preciso que seja feito um diagnostico, sinão perfeitamente seguro, ao menos, o mais approximado possível da
verdade, pois, nem sempre é possível chegar-se a um diagnostico
completo. Feito isto, entraremos depois na questão da intervenção
cirúrgica no caso de Maria-Rosalina.
Essas meninas vieram do Espirito Santo e foram entregues
aos cuidados do Dr. Álvaro Ramos. Esto i Ilustre medico o cirur-
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gião brazileiro, joven ainda, porém, distincto e hábil procurou,

Para isto o Sr. Dr. Álvaro Ramos procurou, nos recursos

com todo o rigor soientiflco, no ponto de vista do fim almejado,
que era a separação de Maria-Rosalina, procurou verificar primeiramente si havia independência physiologica entre os orga-

modernos da radiographia.o emprego do raio X a ver si colhia

nismos daquollas duas creaturas que, reunidas, constituíam uma
monstruosidade.

Eu vi, o Sr. Dr. Ramos teve a bondade de me mostrar, as

dados que o pudessem levar ao conhecimento exacto da região
interna, daquella ponto de ligação e suas immediações.
radiographias respectivas.

Para isso o Sr. Dr. Álvaro Ramos empregou processos variados

Delias não se podia absolutamente aííirmar cousa alguma,

em cujos detalhes não entrarei para não fatigar a attonção do
Senado, mas, que posso aílirmar como o fez o meu illustre collega

de definitivo e tranquillisador, porquanto, as sombras, os deli-

Senador por esta Capital, foram processos perfeitamente derivados
dos conhecimentos soientificos actuaes.

neamentos que apresentava a photographia não àutorisavam
afirmações de que positivamente existissem taes e taes órgãos

Desse estudo resultou para o Sr. Dr. Álvaro Ramos (e não só

independentes ou ligados.
Em todo caso o Sr. Dr. Álvaro Ramos tentou a operação;

para elle, como para todos aquelles que foram examinar o caso e

mas já de antemão rnsolvido, segundo elle afflrma, a recuar

a quem o Sr. Dr. Álvaro Ramos expoz as suas pesquizas), a

em um dado momento, si por acaso encontrasse ou verificasse

convicção de que os dous organismos de Maria-Rosalina funccionavam autonomicamente.

algum embaraço que não pudesse ser removido pela interferência

Resolvido este ponto, debaixo do aspecto biológico, isto é,
que os dous organismos, tendo funcções autonômicas estavam

cirúrgica.
De facto, começou a sua operação, fez os seus retalhos, as

dotados de todos os órgãos independentes necessários á manu-

suas incisões, como si a separação tivesse de ser definitiva; mas,
chegado a certo ponto, verificou que havia uma forte connexão

tenção da vida em separado, podia flcar por esse lado tranquillo

na operação, com todo o cuidado feita por dissecção minuciosa,

o cirurgião interventor contra qualquer accideute, quando tenada a operação.

entre os lóbulos esquerdos dos fígados de Rosalina-Maria, cer-

Era preciso, depois dessa, resolver outra questão : verificar
as probabilidades favoráveis ou a possibilidade da operação. Para
essedesideratum era preciso conhecer :

dotado da respectiva vesicula biliar, mas que havia entre elles

Si havia connexão de vísceras no ponto que unia os dous

tificou-se que cada uma tinha o seu respectivo órgão hepático,
continuidade de tecido encerrado na ponte de união.
Verificada esta circumstancia, como o Sr. Dr. Álvaro Ramos

indivíduos, si havia connexão de órgãos essenciaes á vida ; e neste

não tinha confiança em nenhum dos processos diversos até agora
apresentados para a hemostasia hepática, isto é, para evitar a

caso, si poderiam ser seccionados, e si poderiam soffrer um processo
de dierese operatória.

hemorrhagia do fígado, entendeu que não devia proseguir na
operação, porquanto não dispunha de meios que o tranquil-
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Usassem para obstar aquellas complicações, quo determinariam

Sem duvida. Com o diagnostico ato então acceito por todos

certamente a morte de Rosalina e a de Maria, e assim sendo,
o Sr. Dr. Álvaro Ramos repoz as cousas no seu primitivo estado, suturou as aberturas que havia feito, procedeu ao cura-

— caso de xiphopagia com connexão do fígado — diagnostico corroborado pelas tentativas operatórias do Dr. Ramos, ao lado de

tivo; as duas meninas estiveram alguns dias de cama e
conservaram-se no estado anterior á operação, após a convales-

um processo seguro de hemostasia para as consequências da
secção do fígado e as seguranças da asepsia e antisepsia cirúrgicas, que permittem penetrar quasi impunemente no ventre,

Hstes factos, felizmente, pela bella educação scientilica dos

o cirurgião devia operar.
E o caso não era evidentemente para ser qualificado, como
o fez o illustre eollega impugnador do parecer, um caso de c>pe-

médicos e cirurgiões bra/.ileiros, foi levado logo ao conheci-

mçili d c. omplacencia. Não, trata va-ss de transformar a hor-

mento da Academia de Medicina, de todos os proflssionaes e de

renda existência de um monstro na vida de duas creaturas

todos aquelles que se interessavam, por humanidade, pela sorte

humanas.

cença da ligeira moléstia que soffroram nos primeiros dias
consecutivos á laparatomia.

Fique, pois, bem accentuado que — em face do diagnostico,

de Maria-Rosalina.
O Dr. Álvaro liamos, com a máxima franqueza, oxpoz os

sobre o qual não havia vozes divergentes; em face das repetidas

factos, os processos seguidos, as analyses feitas, omflm, declarou

experiências do Dr. Chapot sobre o seu processo de hemostasia

quaes tinham sido as suas observações no caso ato o momento
de fazer a laparatomia exploradora.

hepática e, em face dos meios de que dispõe a cirurgia moderna,

Nesta phase da historia de Maria-Rosalina appareceu um

tável professor brazileiro não pôde ser incriminada de leviana
ou temerária. Repito, foi correcto.

outro cirurgião brazileiro também, não menos digno, não menos
illustrado do que o Sr. Dr. Álvaro Ramos, um professor, um
digno professor da nossa Academia de Medicina, affirmando quo,
o xyphopago Maria-Rosalina podia e devia ser operado,
visto que pela laparatomia exploradora a difflculdade operatória
consistia unicamente na connexão dos fígados. Este cirurgião
havia estudado e continuava a estudar um novo processo de
hemostasia hepática, que affastava das contra-indicações operatórias o perigo ligado á hemorrhagia daquelle órgão. Senhor
de tal processo, propunha-se separar Maria e Rosalina com
probabilidades de êxito. Não achaes que tudo isto está correcto?

para evitar os perigos das infecções, a decisão do illustre e no-

Concorda o meu illustre eollega em que era o que referi o
diagnostico unanimemente acceito até a occasião da operação ?
O SR. BARATA RIBEIRO — Antes e até o momento da
operação.
O SR. RAMIRO BARCELLOS — Perfeitamente, até este ponto
está tudo em rogra: consentimento da família dado, diagnostico
estabelecido, o maior perigo da intervenção cirúrgica removido.
O Dr. Chapot estava, pois, si era elíicaz, como assegurou, o
sou processo de hemostasia, autorisado a tentar a libertação de
Maria-Rosalina.
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O SR. BARATA RIBEIRO — Antes mesmo disto, porque já a
sciencia possue nada menos de dezeseis processos...
O SR. RAMIRO BARCELLOS — Todavia, o cirurgião que primeiro tentou a operação em nenhum desses teve confiança e
preferiu recuar a empregal-os.
Passemos agora, segundo o methodo a que temos subordinado a discussão, a analysar a operação praticada em MariaRosalina, a 30 do maio deste anno, pelo Dr. Chapot Prévot.

collegag inventaram a ligação do pericárdio no caso Maria-Rosalina? A sciencia não me autorisa a pensar da mesma
maneira.
As monstruosidades já são por si uma rara excepção na lei
natural da reproducção das espécies, e si a lei geral tuo lixa é
atacada por essas aberrações, como garantir que a aberração
não pôde variar ?
Quando o meu honrado collega discutiu este assumpto,

Esta operação não foi feita em segredo de justiça, teve

prevendo que se lhe podia apresentar o caso referido por Cru-

varias testemunhas, nada menos de dez médicos e cirurgiões,

vellier na sua Anatomia paihologica, arredou-o do caminho, ne-

pessoas do offlcio, cujo testemunho, cujo depoimento deve,

gando a este illustre anatomista qualquer autoridade na matéria.

quando menos, valer tanto como a affirmação do meu collega,

O SR. BARATA RIBEIRO — Não tem autoridade em terá-

illustre Senador pela Capital Federal.
O SR. BARATA RIBEIRO — Peço a V. Ex. que me retire da
contenda: todos valem mais do que eu.
O SR. RAMIRO BARCELLOS — Perdoe-me o nobre Senador,

togenia e, demais, eu tenho o espirito liberto dessas cousas;
não sou colono da Europa.
O SR. RAMIRO BARCELLOS — No entanto, tudo o que o
meu illustre collega sabe dalli lhe veio.

não me é possível deixar de appellar para o testemunho

O SR. BARATA RIBEIRO — A questão é Y. Ex. provar que

daquelles collegas para contrapor ás afflrmações que produziu

pôde haver pericárdio commum em xiphopago; testemunho não

na tribuna, quando garantia ao Senado que entre Maria e

vale nada: é questão de sciencia.

Rosalina não existia sinão a connexão dos fígados, sendo tudo
o mais pura phantasia.
O SR. BARATA RIBEIRO — Isto afflrmo. Não é questão de
ver: é questão de sciencia.
O SR . RAMIRO BARCELLOS — Questão de sciencia porque ?
Está o meu illustre collega tão crente da infalibilidade dag
classificações teratologicas, baseadas aliás em um restricto numero de observações, tão restricto que o próprio Saint-Hilaire
só teve um caso autopsiado para a classificação dos xiphopagos,
para dizer tão categoricamente que o Dr, Chapot e aquelles

O SR. RAMIRO BARCELLOS — Desde que V. Ex. recusa a
autoridade de Cruvellier, descrevendo o que encontrou em autopsia por elle praticada em um monstro xiphopago, é o caso
de só lhe perguntar: onde atira os seus sapatos velhos ?
O SR. BARATA RIBEIRO—Jogo-os no quintal, é o lixeiro
quem pôde dizer á V. Ex. o destino que lhes dá.
O SR. RAMIRO BARCELLOS — O meu nobre collega não conhece de certo Cruvellier.
O SR. BARATA RIBEIRO — Conheço e é por conhecer que lhe
contesto a autoridade e mais o valor da citação.
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O Sn. RAMIRO BARCELLOS — Não parece, pois quo si soubesse quem era, cão se referia a elle com tal desdém. Cruvellier, Srs. Senadores, foi professor da cadeira de anatomia pathologica da Faculdade de Medicina de Pariz; e bem sabeis que
não é qualquer mediocridade que ascende na França á uma cadeira do alto professorado.
Na nomeação de Cruvellier ha, porém, uma particularidade
quo singulariza o seu mérito Q a sua compotencia. E'a seguinte:
Não existia a cadeira de anatomia pathologica na faculdade;
ella foi creada por uma dadiva do grande e celebre Dupuytrain.
Permitte V. Ex. quo eu assim qualifique a este grande mestre ?
(Dirigindo-se ao Sr. Barata Ribeiro.)
O Sn. BARATA RIBEIRO — Está V. Ex. a me debicar.
O SR. RAMIRO BARCELLOS — Sou incapaz disso, mas, como
ignoro quaes sejíim os que teem mérito para V. Ex...
O SR. BARATA RIBEIRO — Como não distribuo felicidade
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O SR. BARATA KIKBIHO — De anatomia, concordo.
O Sn. RAMIRO BARCRLLOS — E ' o que basta para o caso
sobre que armou-se a discussão ; pois que, tratando-se de invocar a sua autoridade em uma autopsia, si elle ò de facto
um grande anatomista, o que diz ter verificado, não pôde sor
tido como erro de um ignorante ou engano de um incompetente.
O SR. BARATA RIBEIRO — V. Ex. verá que o facto não tem
o mínimo valor nesta discussão.
O SR. RAMIRO BARCELLOS—Todo o valor; é um anatomista consummado que afflrma ter encontrado em um caso de
xiphopagia não só a connexão dos figados,como também a existência de dous corações envolvidos em um mesmo pericárdio, em
um pericárdio commum. Sob este ponto de vista, pois, o caso
de Maria-Rosalina não está isolado na historia dos monstros xiphopagos.
O SR. BARATA RIBEIRO — Mas um dos corações era maior

lidade ; e é por isso que, como legislador, não quero dar diploma

do que o outro.
O SR. RAMIRO BARCELLOS— Em que affecta esta circum-

de notabilidade ao Dr. Chapot.

stancia á questão, o que tem que ver com ella o tamanho dos

nem desgraça, também não distribuo pergaminho de notabi-

O SR. RAMIRO BARCELLOS — Como dizia, Dupuytrain fez,

corações, si o caso impugnado por meu illustre collega, ou antes

por uma doação, crear a cadeira de anatomia pathologica e...

afflrmado em nome da sciencia, é o de não poder haver em xi-

O SR. BARATA RIBEIRO — Dahi o merecimento de Cruvellier?
O SR. RAMIRO BARCELLOS — V. Ex. replicou muito ligeiro
e dando mais uma prova de que não conhece o homem. Creada
assim a cadeira, o mesmo Dupuytrain indicou a pessoa que

phopagos connexão dos pericárdios ?
Por acaso não é com as observações dos competentes que se

devia regel-a: o indicado foi Cruvellier. E, senhores, si por suas

lega, a classificação basea-se no habito externo dos monstros e

obras avaliam-se os homens, eu garanto ao Senado que até hoje

nisto fundou-se Saint-Hilaire, que nunca allirmou que houvesse

não conhoci obra mais complota no género do quo o Atlas de
Cruvellier.

invariabilidade nas connexões dos órgãos internos. Do pouco
que a esse respeito se tem podido verificar em rarissimos casos

architecta a scisncia ?
No terreno da teratologia, convença-se o mou illustrado col-
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operados ou autopsiados, infere-se que, no que diz respeito á con-

Verificada, porém, a ligação dos pericárdios, devia o cirur-

nexão de vísceras, a variabilidade é a regra. E nos estudos de

gião parar, estacar deante do inesperado obstáculo, abandonar

teratogenia experimental, a que se tem referido o meu collega,

á sua dura sorte Maria-Rosalina?

nada existe que afflrme o contrario.

Nunca. Atacando resolutamente a serosa, ainda que envol-

Além de tudo, as classificações em sciencia não são dogmas;

tório do mais delicado e mais susceptível órgão do corpo hu-

ellas perduram emquanto novos factos e novas observações não

mano, elle não se collocava fora das raias das possibilidades

as vem modificar. Não vê o meu collega que, até na própria dis-

operatórias, nem era o primeiro que suturava aquella mem-

criminação dos reinos naturaes, não lhe é dado dizer com segu-

brana.

rança onde termina o reino vegetal e onde começa o reino ani-

Accusando duramente o operador o meu illustre collega

mal?
Não é licito, pois, em facto, cuja classificação se basea em

é preciso distinguir entre o continente e o conteúdo : peritoneo

tão escassos elementos, negar o testemunho de muitos que o

não ó intestino, pleura não ó pulmão, pericárdio não ó coração.

observaram em nome dessa classificação, que só poderá ser defi-

E, senhores, si é hoje relativamente inócua a intervenção

nitiva em relação ao habito externo, como já disse.

fel-o, dizendo : o coração é o noli me tanyere do organismo. Mas

cirúrgica no peritoneo, ou através o peritoneo ; si não é um at-

Os apartes do illustre Senador pela Capital Federal desvia-

tentado á secção da pleura, serosa da mesma família de tecidos,

ram-me do caminho que vinha seguindo na analyse do caso.

porque julgar um criminoso o cirurgião que se encontrou, em

Volto a elle.

um caso excepcional como o de Maria e Rosalina, diante da con-

Estamos no ponto em que o Dr. Chapot encetara a operação

tinuidade dos pericárdios, cuja constituição anatómica não é di-

cuja difflculdade, suppunham todos, consistia principalmente na

versa e libertou as duas creaturas do mais horrendo dos capti-

dierese dos fígados connexos. Infelizmente, no correr da operação
uma outra diftlculdade maior surgiu. Houve erro de diagnos-

veiro^, seccionando aquella membrana e suturando-a ? Não quero

tico ? Não.

serosas, elle varia naturalmente pelo gráo de susceptibilidade

Houve insufflciencia de diagnostico, ou melhor, o diagnostico
das ligações visceraes fora incompleto.
Cabe nisso uma responsabilidade ellectiva ao operador'!
Não: tanto quanto é possível fazer-se para afflrmar que um juizo
sobre a operabilidade de Maria-Rosalina tinha sido frito e o diagnostico era consagrado pelo consenso unanime dos competentes
que haviam examinado o caso.

dizer com isto que o gráo de perigo seja o mesmo para todas as
e importância do órgão que ellas envolvem.
V. Ex. me faz lembrar, Sr. Presidente, que está dada a
hora de encerrar a sessão ; peço para continuar com a palavra
na sessão seguinte.

Discurso pronunciado na sessão ie 12 ie setembro de 1900
( Continuação)

O Sr. Ramiro líareelloa — Infelizmente, Sr.
Presidente, sou obrigado a continuar a discussão hontem encetada, em um momento um que a attenção do Senado, já fatigada por um longo debate sobre assumpto diverso, não poderá
mais prender-se com interesse á que estou discutindo.
Lamento esta circumstancia, não porque teiilia nella empenhada a vaidade pessoal, mas, pelo desejo sincero de ver bem
pesadas as razões qne militam em favor de sua approvação.
Era bem de desejar que os juizes que ouviram a accusação
estivessem presentes á defesa.
E', porém, de meu dever continuar, e o farei sem afastar-me
da rota traçada.
Disse hontem que, durante a operação liberatória de MariaRosalina, havia o operador verificado que o diagnostico era
incompleto, porquanto, além daconnexão conhecida dos figados,
havia mais a dos pericárdios.
O meu illustrado collega, impugnador do parecer, entende
poder afflrmar, estribado em razões de ordem scientifica, que
não era possível existir semelhante complicação. Julga poder
afflrmar com segurança que, a embriogenia não pôde admittir o
facto desde que o monstro Maria-Rosalina não morreu ao
nascer ou antes do seu nascimento.
<S41
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Paraos-me, Se. Presidente, que vejo o meu honrado col-

Assistiram á operação dez médicos, entre os quaes alguns

lega sacudir a cabeça em signal negativo, c eu traduzo o gesto

professores da nossa Faculdade do Medicina ; e, além desses um

como expressão de não S3r esta asserção a traducção flel de seu

pharmaceutico e o gerente da Casa de Saúde S. Sebastião.

pensamento.

Referem estas testemunhas que no momento em que o

Si assim é, S. Ex. me colloca em situação mais commoda

operador acabava de incisar a parte cartilaginosa que corres-

por dispensar-me de molestar o Senado com a serie de consi-

pondia á ligação thoraxica, vendo que ali existiam bem visíveis

derações do ordem puramente teehnica em que teria de entrar

pulsações, um dos seus ajudantes encetava uma interrogação,

para

quando o Dr. Chapot atalhou-a dizendo:

provar que, a connexão dos pericárdios era perfeita-

mente compatível com a existência da Maria-Rosalina.

« E' a ligação dos pericárdios.»

Negando o facto, o illustre Senador pela Capital Federal

E continua ? redarguiu o ajudante.

afflrmou por mais de uma vez que na questão da ligação dos

Continuo, disse seccamente o Dr. Chapot e, collocaudo duas

pericárdios não podiam valer testemunhas, porque a sciencia

pinças apropriadas nos pontos convenientes, seccionou a serosa

não podia admittir o phenomeno. Até agora, porém, S.

e fez as respectivas suturas.

Ex.

apenas sã tem referido de maneira vaga e indecisa à época

O que levo dito colhi da prova testemunhal. Eu disse, ha

em que na vida embryonaria se forma o coração, mas, ainda não

pouco, que também podia offoreaer prova documental, ou

definiu de modo positivo e claro, com a necessária evidencia do

melhor, prova physica, que pôde ser verificada em Rosalina e

uma demonstração scientifloa que a embryogenia não pôde

que ficou evidenciada na autopsia de Maria.

admittir a ligação dos pericárdios em casos teratologicos desta

Quanto a esta, o meu próprio collega aíflrma que foi

espécie. Quando fizer essa demonstração eu a analysarei no

encontrado o pericárdio suturado ; ustá, pois, fora de discussão.

mesmo terreno.

Em relação á Rosalina encontra-se nella uma visível anomalia

Si não recusa, porém, que fosse possível a vida a Maria-

na situação do coração, que está sensivelmente desviado da

Rosaliua com pericárdios connexoá, ha de permittir que, nesse

sua posição normal. Quem quizer poderá verificar que o choque

caso, não o possa julgar suficientemente armado para expor à

da ponta do coração de Rosalina effectua-s 'justamente na linha

execração publica o nome e a honorabilidade do operador e dos

mediana, no ponto correspondente á ligação cartilaginosa que a

collegas que assistiram á operação.

prendia a Maria e não no ponto conhecido abaixo do^mamelão do

Contra a grave accusação produzida em nome de uma

seio esquerdo, como devia ser no estado normal. O que pro-

theoria não ainda demonstrada, eu oppouho, já que se trata de

duziu este desvio '! Evidentemente a connexão dos pericárdios.

um julgamento, duas ordens de provas indiscutíveis: a prova

Já antes da operação se havia notado que o coração de

testemunhal e a prova documental.

Maria dava o choque da ponta no logar próprio e conhecido, ao
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passo que em Rosalina não se podia perceber em que ponto
se dava esse choque.
Esta contra-prova é concludente, si possível fosse pôr-se em
duvida o testemunho de tantos profissionaes e a asserção do operador.
Quer pois em Maria, quer em Rosalina, existo a prova incontestável de que o meu collega commette mais do que uma
grave injustiça, lançando a publico a temerária afflrmação de
que a connexão dos pericárdios não passa de uma invenção do
operador e dos seus auxiliares.
Quando uma convicção firmada em elementos theoricos encontra-se diante de factos que Tão de encontro á theoria, não
ó de certo o facto que deve ser desprezado, é a theoria que
precisa ser modificada.
E a sciencia está cheia destes conllictos na sua historia.
O gra r lul aperfeiçoamento dos conhecimentos humanos não tem
fcido mais do que uma successão ininterrupta de theorias quesu
vão modilicando, á medida que os factos são melhor observados.
Por quantos séculos julgou-se que a terra era o centro do
nosso systema planetário!
Não ha muitos annos, achando-me eu em Pariz, tive occasião de ouvir o professor Peters, tal qual como o meu illustro
collega agora o fez, atacar de ura modo desabrido o? trabalhos
bacteriológicos de Pasleur.
E o Sr. Peters agia de boa fé ; elle atacava as novas descobertas em nome da sciencia, em nome das theorias que aprendera.
Quanto não teria lucrado a sciencia e o próprio Peters, si
em vez de assim proceder, houvesse tomado de um microscópio
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e verificado por si mesmo a existência dos micro-organismos e
si cultivando-os e inoculando-os em sores vivos tivesse observado a sua acção sobre elles.
Alguns annos são passados e não ha hoje um medico que
seja capaz de dar razão a Peters contra Pastem'.
O nobre Senador pela Capital Federal, admittindo por
hypothese somente, para argumentar, que houvesse o operador encontrado em verdade os pericárdios em conn;>.xão, entende que o proseguir na operação foi um crime, uma audácia
não autorizada pela sciencia. Neste terreno pretendeu S. Ex.
encontrar apoio na opinião de alguns cirurgiões brazileiros notáveis, e leu no Senado algumas cartas, entre as quaes uma do
illustre professor Saboya. Da gentileza do meu digno collega obtive a promessa de que me emprestaria por alguns momentos essas
cartas... (O Sr. Barata Ribeiro passa umas cartas ao orador .)
Antes de ler esta carta (mostrando) seja-me permittido
dizer ao Senado que me curvo reverente ante a proficiência deste
notável cirurgião, não digo só brazileiro, digo notável cirurgião americano, de quem tive a felicidade e a honra de ser discípulo e do qual nunca vi um erro de diagnostico na enfermaria
em que nos dava o ensino cirúrgico.
Seja-me ainda permittido afflrmar que, ainda hoje paira nas
mãos do professor Saboya o bastão de marechal da cirurgia
brazileira.
Pois bem, senhores, nesta carta dirigida ao Dr. Álvaro
Ramos, em que trata exclusivamente do xiphopago Maria-Rosalina, o professor Saboya não só admitte a possibilidade de
ligações para o lado da caixa tlioraxica, como referindo-se a uma
adherencia das pleuras, afflrma que, armado o cirurgião dos
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modernos processos de asepsia e antisepsia, não pôde deter-se
deante da necessidade do cortar uma membrana serosa. (Lê.)

humana. Como vedes, não ó uma creatura como nós, não representa no seio da família e da sociedade mais do que uma enti-

A opinião do professor Saboya, em vez de ser contraria ao

dade sem destino possivel na vida, inútil para a mesma socie-

Dr. Chapot, lhe é inteiramente favorável, como acabaes de vor.
Por mais de uma vez já tem a cirurgia tido occasião de
suturar o pericárdio ofíendido por ferimento e obtido resul-

dade, permanente motivo de pezar e de melancolia para os que
lhe deram a existência, victima innocente de uma falta ignorada,
mas, pela qual está condemnada a viver eternamente accorren-

tado satisfactorio.

tada, si viver se pôde chamar à misérrima existtncia desta hor-

Qual a conclusão a tirar ?

ripilante monstruosidade. Si a sciencia fosse de todo impotente

E' que um corte e sutura nessa membrana não é fatalmente mortal.

para taes casos, a morte lhes seria a maior das misericórdias.
Nesta outra photographia ( mostrando) vos apresento uma

Si isto ó uma verdade, é preciso admittir que só por ausência completa da noção exacta da excepcional importância da

gentil sympathica criaturinha, uma meiga menina, uma futura

operação e do incontestável direito de tudo arriscar nos limites
da cirurgia em beneficio das operandas, recuaria o operador,
abandonando Maria-Rosalina á sua miseranda sorte.

mãi de íamilia brazileira.
E' Rosalina. Foi a metade de um monstro, é hoje uma
creatura humana!
Nasceu para amaldiçoar a vida e viverá d'ora em diante

O Dr. Chapot, senhores, cumpriu á risca o seu dever o si

para louvara grandeza e o poder daquelle que deu á intel-

houvesse resuado teria faltado, sem justificação plausível, ao

ligencia humana a faculdade do emendar os erros da natureza.

compromisso de que se havia incumbido, maculando o justo
renome da cirurgia brazileira.

O que vos apresente, dizei-me, Srs. Senadores, não é uma
gloria para a sciencia, para a cirurgia brazileira, o um attes-

Na historia da cirurgia a operação praticada em Maria-

tado valioso do nosso aduantamento '! Não ó um motivo de

Rosalina, quer considerada em seus detalhes, quer no seu re-

orgulho para o paiz, de prazer para toda a gente que tem

sultado, ó única em seu género. E si eu, senhores, não tivesse

coração, de desvanecimento para a escola que cria profissionaes

outros argumentos com que pudesse levar esta convicção ao

de tal nota ?
Si a theoria obstinada não permitte que o quadro que vos

vosso espirito, bastar-me-hia a simples exhibição destas photographias para fazer resaltar a gloria da sciencia e do s«u interprete.

apresento seja uma gloria para a nossa sciencia, consinta ao

Senhores, eis aqui um monstro (mostrando uma photographia), uma cruel e abominável aberração da natureza no exercício da sua mais elevada funcção, qual a de perpetuar a espécie

formado dos ignorantes.
Confessemos que a transformação de um monstro em uma
creatura humana ó um acto digno de despertar o mais lello

menos que seja um grande motivo de prazer para o coração bem
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predicado dos brasileiros—essa seuti:ncutalidade que, no entender do rnen collega, produziu a proposição que estamos discutindo.
Expuz ao Senado as razões que tive para julgar digna de
seu apoio a proposição da Gamara dos Srs. Deputados. O acto da
Camará é justo e ó patriótico; espero que o Senado o confirme. ( Muito bem, muito bem. )

Discurso pronunciado na sessão de 12 de setembro de 1900
O Sr. Bai-ata, Ribeiro — Sr. Presidente, não mo
considero obrigado a fazer profissão de fé para definir miniia
posição nosla questão : ella, está, definida.
Na tribuna da Sociedade, Nacional do Medicina, ;t qual
tenlio a honra do pertencer, tomei parte saliente por occasião de discutir-se este assumpto ; não poderia, portanto, evital-o, ao ser elle trazido ao Senado, embora sob outra forma,
e acredito ter o direito do esperar quo o Senado, julgando
seus membros, se subordine á linha de conducta que lhe é
traçada pela elevada funcção que desempenha no mecanismo
constitucional do pai/, não lhe sondo licito suspeitar quo
algum dolles se deixe levar por sentimentos individuaes, por
paixões quo o arrastem até o ponto de ser injusto, de ser
iníquo, devendo antes considerar que todos são movidos por
estímulos nobres, pela reflexão e pela consciência. ( Apoiados ;
muito bem.)
K tenho o direito do exigir esta justiça a meu respeito,
quando mo vejo obrigado a contrapor, em matéria sciontifica,
a um collega com quem mantive sempre as mais amistosas
relações de colleguismo, minha opinião, por amor de idéas,
por amor de princípios !
Kaco esta declaração para tranquillizar o nobre Senador
pelo Rio (irando do Sul, illustre relator do projocto do lei em
discussão...
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O SR, RAMIRO BARCELLOS — Nunca manifestei outro
qualquer sentimento em relação a V. Ex., sinão este.
O SR. BARATA RIBEIRO— ... sobre os motivos que me
trazem a tribuna, e que toem provocado reparos, passando a
fazer considerações em resposta a S. Ex. com o fim de rebater
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Perdoo o nobre Senador a franqueza com que mo pronuncio, quando S. Ex. citou Cruveilhior, allegando até
que eu não o conhecia por acreditar que poderia com elle
justificar a existência de casos de xiphopagia com fusão do

algumas de suas proposições, tanto mais quanto em seu discurso

pericárdio.
Desde logo adverti que o caso não era aproveitável ;í

S. Ex. mais de uma vez me attribuiu id<5as que não enunciei.

discussão, uma vez que tratávamos de monstros duplos paral-

O SR. RAMIRO BARCELLOS—Foi pena não ter sido publicado o discurso de V. Ex. Conservei de memória.

lelos, viáveis, perfeitamente independentes no ponto de vista

O SR. BARATA RIBEIRO — Não sou culpado de não ter sido

também anatomicamente considerados.
O SR. RAMIRO BARCELLOS—A questão era de classificação.

publicado o discurso que pronunciei; quando recebi as notas

pliysiologico, o que autorizava a concluir-se que o eram

O SR. BARATA RIBEIRO—Pois seja de classificação; e ó por

tachygraphicas, communicaram-me os Srs. tachygraphos que
o discurso fora mal tomado e estava muito incompleto, não só

ser de classificação que fiz notar que não se podia trazer á

pela posição em que me achava, ao pronuncial-o, como porque

discussão o caso do um monstro inviável, quando se tratava de

tratava-se de um assumpto accidentado de technologia scientifica, cujas dificuldades não lhes foi possível no momento

monstros viáveis.
Peço licença para ponderar a V. Ex. que a precipitação

remover nem vencer; fizeram-mo a fineza de não assignalar

com que

as principaes causas que os embaraçaram, a minha dicção in-

Cruveilhier, indispensáveis para comprehensão do typo por

correcta o outros defeitos, dos quaes não me posso corrigir,
porque não sou orador nem tenho tal aspiração. Foi-mo

pilo descripto.
Repito o que disse: não reconheço autoridade de Cruveilliier

necessário rever o discurso, o que por motivos particulares não
pude fazer ; obrigo-me, portim, a acudir á memória do nobre

em anatomia pathologica, apezar de ter publicado sobre esta

Senador, quando tiver de referir-me a proposições que S. Ex.
me attribuiu.
Ha de me pormittir S. Ex. que, ao encetar o debate, afaste
da discussão este Cruveilhier que surgiu no ultimo momento,
delle, desenterrado da antiguidade, não porque me traga
dificuldades, mas porque constituo um trambolho inútil na
discussão.

argumentou fel-o passar por

alto palavras

de

disciplina uma obra de algum merecimento para a época em
que appareceu.
Depois de passado meio século sobre aquello livro, não se
pôde invocal-o como centro em torno do qual se agrupem os
scientistas e pensadores, quando se reflecte que Cruveilhier tão
atrazado estava em embryogenia e teratogenia que considerava
o monstro como o producto de um estado pathologico do
embryão, descrevondo-o ao lado das lesões por desvio.
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O Sn. RAMIRO KARCT.LLMS — Mas a questão, a propósito da
qual elle foi citado, é uma questão do autopsia.

Acceito, no em tanto, a citação de S. Ex. de Cruveilhier como
anatomista e para nos entendermos peço a fineza de dizer-me

O SR. BARATA RIBEIRO—Perdoe-me V. Ex.; irei l;l.

si o capitulo a que se referiu é o terceiro, que trata do género

O SR. RAMIRO BARCELLOS — A anatomia daquelle tempo

supra-omphalidimia, 1° volume, pagina 533 'í
O SR. RAMIRO BARCELLLOS — Tresentas e trinta e duas.

era a de hoje.
O SR. BARATA RIBEIRO — Ninguém diz que não; a questão,
porém, foi o espanto de V. Ex. por duvidar eu da autoridade
do Cruveilliier.
O Sn. R A M I K O BARCELLOS— Neste terreno coniinúo a
tel-o.
O SR. BARATA RIBEIRO — Elle não tem a mínima autoridade; dissecou um monstro e nada mais.
O SR. RAMIRO BARCELLOS — Disse o que v iu e não tinlia competência para isto ?
O SR. BARATA RIBEIRO — Não tinha autoridade para clas-

O SR. BARATA RIBEIRO — Sim, senhor; pisoo ao nobre
Senador que abra o volume.
O Su. RAMIRO BARCELLOS — E dahi por deaute.
O SR. BARATA RIBEIRO—Muito bem ; faça-me V. Ex. o favor
do abrir á pagina 336. Proponho-me a provar que o entlmsiasmo de V. Ex. se tornará maior...
O SR. RAMIHO BARCELLOS — Eu não tive cntliusiasmo
algum; é uma questão scientittca e não fiz mais do que
entrar nellu com os elementos do que podia dispor e isto
com muita inferioridade, porque V. Ex. 6 professor do uma

sificar o que viu...

Faculdade de Medicina e eu estou arredado do estudo destas

O SR. RAMIRO BARCELLOS — Não tratei sinão da autopsia
feita por elle.

questões.
O Su. BARATA RIBEIIIO — Não alleguo isto, que só prova

O SR. BARATA RIBEIRO — V. Ex. referiu-se á classificação
typo toratologieo já classificado por Saint Hilairo, ocroador da

contra a Faculdade na qual até eu sou professor ; vamos, porém,
á questão.
U SR. RAMIRO BARCELLOS —Entrou alli por um brilhante

teratologia, como Dareste o foi da toratogenia experimental,
cousas distinctas, e que é necessário distinguir, embora sejam

concurso.
O Sn. BARATA RIBEIRO— V. Ex. citou Cruveilhior, para

de Cruveilhier, que teve a velloidade até do dar nome a um

confundidas até mesmo por aquelles que se consideram competentes no assumpto e quo, noemtanto, confundem toratogenia
c teratología.
Quo autoridade poderá ter Cruveilhier em matéria de classificação, em matéria de embryogonia e do toralogonia ? E' o
quo contestei, contra a opinião do honrado Senador.

mostrar que havia casos de xiphopagas com corações contidos
na respectiva cavidade pericardica, fundidos em uma só. O Senado ha do relevar-me que, para provar ein contrario á conclusão tirada polo honrado Senador...
O SR. RAMIRO BARCELLOS — Não é na respectiva cavidade,
|jordoe-me que diga isto; quiz mostrai' que havia, factos idon-
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ticos de connexidado dos pericárdios. Foi somente para esto

coração era constituído por dous vontriculos aortico-pnlmoiiaros

íim ; para mais nada, absolutamente.

e uma cavidade auricular commum. O ventrículo superior

do pericárdio. Veja o honrado Senador a pagina 336 e acom-

pertencia ao fceto direito ; o ventrículo inferior ao feto esquerdo.
« Os dous foetos estavam, pois, nas condições circulatórias dos

panhe-me na leitura.

peixes, sua circulação ventricular ora distincta; sua circulação

O SK. BARATA RIBEIRO — Muito bom; casos de connoxidado

Cruvoilhier fez uma autopsia; ; aqui está sua declaração

auricular era commum. Não havia sinão um único diaphragma,

0

(lendo): « Eu lizr epresentar o descrevi minuciosamente um ítet

ou antes os dous diaphragmas estavam reunidos. Cada um dollos

bifemeo por adhosão supra-umbilical, do qual estudei a confor-

tinha sou centro aponcvrotico o sous orifícios distinctos.

mação interior com o maior, cuidado Eis aqui o resumo deste

« Resulta do que procede que neste monstro duplo não lia via

facto.»
Foi tratando-se dos órgãos thoraxicos que se quer contrapor

verdadeiramente de commum sinão o jejunum o o coração.

Cruveilhior a Saint Hilairo, o que não é possível.

rigosa toda tentativa de separação dos dous foetos, pela adhosão
supra umbilical.

O Su. RAMIKO BAKCELLOS—Ahi não ha classificação.
O SR. BARATA RIBEIRO — Repito o que V. Ex. disso lia

« Os detalhes desta descripção mostram quanto se ri ti pe-

« Aqui havia separação completa dos dous thorax, e, no en-

pouco: trata-se de uma descripção de autopsia. Peço a attonção

tretanto, os dous corações estavam confundidos ; o coração duplo

do nobre Senador para o que diz Cruvoilhier, á pagina 336, sob

occupava precisamente o logar da reunião dos fcetos ; si esto

o sub-titulo— órgãos thoraxicos — descrevendo o tal monstro:

monstro duplo tivesse vivido, si a faixa dupla umbilical que os
unia se tivesse alongado, ó provável que este monstro duplo fo-

« Os dous peitos são completamente distinctos uni do outro.
Ha dous sternos perfeitamente separados.
« Cada foeto tom sou thymos, seus dous pulmões ; porém, os

moa chegasse a condições semelhantes ás dos irmãos siamezos.»

dous corações estão confundidos em um só órgão horisontal-

pericárdio fundido neste trecho que acabei do ler, eu lhe ficaria
realmente muito agradecido.

inonto situado, imperfeitamente symetrico, cnja metade direita
está contida na cavidade thoraxica do fu'lo direito o a metade
esquerda na cavidade thoraxica do finto esquerdo; seu bordo
superior côncavo correspondo á baso dos dous thorax ao nivel
dos appcndices xiphoides ; sou bordo inferior convexo repousa
sobre o diaphragma.
« O coração é duplo ; ha quatro aurículas, duas aortas, duas
veias cavas superiores o duas veias cavas inferiores. Este

Si o honrado Senador me fizesse o obséquio do mostrar o

O SR. RAMIRO BARCKTJ.O.S — E si V. Ex. me mostrar, nu
que acabou de ler, uma única linha, dizendo que esse coração
estava sem envoltório de qualidade alguma, também lhe agradeceria muito.
O SR. BARATA RIBEIRO — Peço licença ao honrado Senador
para ponderar que esse processo de argumentação não ó licito
oni.ro homens do scioncia. Y. Ex. invocou a autoridade do Cru-
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veilhier não só nos domínios da anatomia descriptiva, nosquaos

pletado o período de vida ' intra-uterina ; ora, si não era

também eu o admiro o, respeito, mas nos da teratogenía e

viável, monos seria operavel, o o próprio Cruveilhior. deduzindo

teratologia, nos (jiiaes n;"io lia quem lho reconheça compe-

desse caso lei geral applicavel ao género xiphop igo, accresconta:

tência, o como eu procurei provar...

«os detalhes desta descripção mostram q u a n t o seria peri-

O SR. RAMIKO UAKCJJLLOS — O que ó que V. K x. provou '.

gosa toda a tentativa de, separação dos dons foctos pela arllicstio

O SK. JUKATA RIBEIRO — Procurei demonstrar, lendo o

supra umbilical», do tal sorte que, tanto quanto ó licito con-

seu Cruvolliier, que lho falta autoridade para, laxei- lê em

cluir, sob a autoridade, de Cruvoilhier não se poderá acolher e

questões do toratologia ; que esta citação invocada por V. Ex.

operador que incisar pericárdios no género xiphopago, porque

não aproveita á hypothese que V. Ex. pretendeu demonstrar.

ollo entendo que a tentativa do operação é perigosa.

Pois que'M V. Ex. annunciou ao Senado, estranhando até

Por ultimo, da doscripção não se descobre a mais leve re-

q 110 eu contestasse' a autoridade de Cruvoilhier, que nelle se en-

ferencia a, pericárdio, e S. Ex. citou o facto exactamente para

contrava a doscripção anatómica do um typo do xiphopagia, no

provar que, havia, caso em que os corações estavam sepa-

qual havia dons corações dentro de uma mesma cavidade peri

rados entro si, quando elies estavam fundidos e eram ambos

cardica. Esta citação teve o propósito exclusivo do demonstrar

contidos na mesma, cavidade poricardica, quando pericárdio

a possibilidade de encontrarem-se os pericárdios fundidos em tal

C cousa que não se verificou, em que Cruveilhior nem siquor

género do monstruosidade e, portanto, a collisão em que se

fallou ! E a esse facto positivo, innogavol, responde-mo S. Ex.

veria o operador do incisal-os, caso qui/.esse realizar a operação

com esta ubjurgatnria : não está provado que não houvesse

de tacs monstros.

pericárdio ! ! !

Ora, desta citação estaria o Senado autorizado a concluir

Do sorte que S. Kx. acceita a autoridade do Cruvoiihier

l", que os monstros xiphopagos, segundo Cruveiihicr, toem peri-

em teratologia, departamento scientifioo no qual não ha, quem

cárdios fundidos; X", que esse typo doscripto por C r u v o i l h i e r

lhe reconheça competência ; accoita-a, com todo o mundo, em

(5 viável, uma voz que S. Ex. o apresenta para justificar a

anatomia c se permitte graciosa.monto o direito de aflirmar

incisão do pericárdio na, operação; :•!", que são operáveis. No

que um anatomista do valor de Cruveilhier deixasse de ver

omtanto, lendo textualmente Cruveilhior, corno acabo do fazer,

um pericárdio, ou que o visse o nelle não fallasse, quando tão

verifica o Senado que o monstro por olle autopsiado o des-

minuciosamente descreve o coração í!

cripto não era viável, exactamente pelas condições dos corações

Ora., realmente ha de, mo pormittir o nobre Senador

e grande circulação, sendo aquelles fundidos, realizando esta

quo não comprehenda esse processo de argumentação e que

a circulação dos peixes, circumstancias que, caracterizando a

não o julgue acccitavel.

i n v i a b i l i d a d e , d e t e r m i n a r a m a. jiiorie antes de l e r o Urdi ruiu-

O SR. RAMIRO HARCKLI.OS dá um aparte.
«844
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O SR. BARATA RIBEIRO — Pordòe-me. As classificações
toratologicas antes de Dareste obedeciam a vistas especulativas ;
só depois dolle assentaram em dados de sciencia experimental.
Do accordo com elles, afflrma Cadiat com sua extraordinária o incontrastavel autoridade, emanante da competência
que l lio é reconhecida por quantos se toem occupado destes
assumptos, Kõlikcr, His e outros, que o diaphragma se origina
conjunctamente do mesmo blastema com o pericárdio, cuja formação acompanha do porto o coração, primeiro órgão que se
desenha ao rebate da vida nas entranhas da mulher, porque á
elle, o que antes de todos doverá funccionar, aelle compete próclamar a independência autónoma do organismo quo surge. O
pericárdio não é só um apparelho protector do coração, mas
é também um meio do fixação o sustentação dolle, conlundindose com o centro phrenico, do qual partem para deante e para
os lados prolongamentos constituindo seus pilares o suas inserções musculares.
E' porque conheço esses princípios de ombryologia,
Sr. Presidente, que não tenho necessidade, para discutir esto
caso, de invocar o testemunho de quem quer quo seja ;
bastam-me os elementos da sciencia, para avaliar com absoluta
segurança a posição do pericárdio, presumir as condições em
qut» ello possa sor compromottido em operações desta espécie
clinica, bem se vê, o aílirmar os casos em que não deva
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a chamar indiferentemente monstro xiphopago ou meninas
xiphopagas.
O SR. RAMIRO BARCELLOS — Não é minha.
O SR. BARATA RIBEIRO — Sei onde V. Ex. se inspirou, mas
não acceito a correcção e continuo a dizer acertadamente —
meninas xiphopagas.
Como quasi todas as nomenclaturas, a teratologica é um
pouco arbitraria e convencional; xiphopago é formado de um
radical e de uma terminação; o radical indica o ponto do
corpo ou o logar da adherencia, a terminação traça o caracter
geral do monstro; no nosso caso, a designação do género
é formada pelas duas palavras: « xyphoide », appendice xiphoide, ou melhor «xiphos» o «pagos» formado do muitas partos.
Já se vê quo se pôde dizer — menina xiphopaga.
O SR. RAMIRO BARCELLOS — Já disse o repito: não fui
inspirado por ninguém ; rectifique V. Ex. o que acaba de
dizer, para não estar enganado neste ponto. Não me inspiro
sinão nos pequenos conhecimentos do quo disponho.
O SR.BARATA RIBEIRO — Perdoo-me o meu illustre collega.
Quando digo que sei onde S. Ex. se inspirou, refiro-me a
algum livro que o aconselhasse mal; nem me passa pelo espirito a idéa de que S. Ex. se inspiro em outras origens. E fo
exactamente por isso que extranhoi ter S. Ex. trazido ao Se-

ser lesado, constituindo a lesão um erro imperdoável, indes-

nado, em matéria do scioncia, depoimentos ou tostemunhos
individuaes.

culpável quando se trata de xiphopagas. E abro aqui um
paronthesis, para pedir ao nobre Senador pelo Rio Grande do
Sul que me permitta não acceitaf sua lição com relação ao

O SR. RAMIRO BARCELLOS—Porque no caso era necessário.
O SR. BARATA RIBEIRO — No caso 6 que tal prova era dis-

modo por que me devo expressai- u que consinta que continuo

ponsavol, ainda quando fosse indiscutível e considerada como
inatacável, o que não acontece.
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Pois ignora V. Ex. que nus factos os mais communs
da Tida o depoimento individual falha multas rezes, por cii1cumstancias oxtranhas á vontade do depoente ?
Fallo nisto timidamente, porque estou om um meio constituído por notáveis homens do sabor jurídico ; ollos, porém,
dirão si. tenho ou não razão. Por que se escrevem volumes e
volumes a respeito de prova indiciaria, assignalando-a ato
para supprir o depoimento individual, siiião porque este seja
incompleto e em m u i t a s circuiustancias até prejudicial â verdade, som que pretendam propositalmente eoiupromettel-a
os indivíduos que os prestam'?
A quantos factos de ordem publica poderia eu referir-mo
compromettidos por depoimentos individuaes, os quaes, por ciremnstancias adventícias, se verifica não terem sido verdadeiros
Ao testemunho da scionoia, proferirá S. li\. o testemunho do quem quer que soja por menos interessado que pareça, quando for contrario á demonstração dos factos na sua
mudez eloquente e persuasiva (•
O SK. UA.MIUO HARCKLLOS dá um aparte.
O Su. HAKATA Knitoiuo—Ora, stipponhu V. Kx. que foz
uma autopsia modieo-loga,!, na hypotlioso em que os mais

exactas n minuciosas do sou exame directo ? Valora mais
para S. Kx. o depoimento oral que o testemunho do l a d o ,
porque o cadáver não falia ?
O caso ó perfeitamente idêntico; nesta hypothosp, principal monta, a questão só podo sor resolvida pela soioncia.
Apurado o ineidonto da citação do Oruveilhior. vou tomar
om consideração a argumentação do nohro Senador pelo líio
Grande do Sul, no que me parece essencial ao meu ponto de
vista.
No pensamento de fazer de Rosalina-Maria um caso de
excepção do género xiphopago, em que occorresso a fusão
dos pericárdios, affirmou S. Kx. quo, nem todos os xiphopagos
são iguaes.
Permitta-me a liberdade do contrapor á proposição do
S. Kx. outra diametralmente contraria.
Todos os xiphopagos são iguaos, ou melhor om todos os
xiphopagos estão previstas as regras geraos o as excepções
possíveis nos estreitos limites dos princípios que presidem a
sua formação, e as excepções são sempre a favor da oporabilidade.
E estas proposições que adeanto foram já perfunctoriamente

abundantes o verbosos depoimentos accusam A polo assassinato
de li, praticado de um certo e determinado modo, com

demonstradas pelo próprio Senador pelo Rio Grande do Sul,

certas e determinadas eircumstíineias, e o oxamo do cadáver

quando aíllrmou ao Senado que todos os casos de xiphopagia registrados em sciencia, ainda os que lho parecem

protesta contra taes allogaç.õos, não só dando á morte causa
diffcrento daquolla que é indicada, mas desenhando com cores
diversas o quadro do acontecimento ; tomo a liberdade
de perguntar ao nobre. Senador polo Rio Grande do Sul:
proferirá S. Kx. os depoimentos individuaes, ás informações

constituir excepções, foram casos perfeitamente operáveis.
Vejamos.
Que facto citou S. Es..' o de Ko-nig, o qual, segundo disso,
é duvidoso, contestado. Não me parece que o seja; esta.
porém, não é a questão. Os quo o accoitara como real e ver-
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dadeiro accusam o successo da operação. O caso de Bohm, quo
(3in 1866

operou suas próprias íilhas. O caso de Maria-

Adelia.
O SR. RA MIRO BARCELLOS dá um aparte.
O SR. BARATA RIKEIRO — Perdoe-me o nobre Senador.
Eu precedi a enunciação do meu pensamento da seguinte
proposição geral: os casos de xiphopagia que se teem observado até hoje teem obedecido sempre aos mesmos princípios;
as excepções comprehendidas na regra geral representam os
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O SR. BARATA RIBEIRO — V. Ex. não podo considerar
assim. Convido-o a verilícar que todos os xiphopagos guardam
as linhas geraes de semelhança que os reúnem no mesmo
género teratologico.
Comparomol-os. Vamos do simples para o composto, abandonando o caso de Ko>nig, por não termos elementos seguros
para criticai-o.
Primeiro caso: o do Bõhm operado em 1866. Pela operação,

grãos mais singelos da união e os mais accessiveis á operação.

verificou-se a existência no pegma apenas de tecidos fibrosos
e vasos.

O SR. RAMIRO BARCELLOS — E como V. Ex. acceita ao

Segundo caso: o dos irmãos Siamezes, caso que atravessou

mesmo tempo semelhança e dissemelhança ?

a Europa, excitando a curiosidade publica, provocando vários e

O SR. BARATA. RIBEIRO — Certamente que sim; admitto

repetidos exames. Era um typo apparente de xiphopagia, e

a semelhança de todos nos termos geraes da classificação. A

não ora só apparente, ora real. A autopsia rovelou no pegma,
isto íi, na parte de união entre os dous corpos do monstro,

classificação é defeituosa ou arbitraria ou convencional, como
já disse, mas, não podemos prescindir delia; xiphopagia quer
dizer monstro formado de muitas partes unidas polo appendico xiphoide. Todos os monstros unidos do appendice xiphoide
para baixo até o umbigo, livres do umbigo para baixo e do appendice xiphoide para cima são xiphopagos.
As dilferenças entre cada indivíduo deste género estarão
necessariamente contidas na orbita destes princípios, emquanto
a sciencia não mandar o contrario; portanto, as desigualdades
dos indivíduos entre si devem sempre mantor-se dentro das
semelhanças quo confundem a todos em um mesmo typo. A
excepção que V. Ex. pretende incluir entre os xiphopagos
é um producto teratogenico que só existe na cabeça do Sr. professor Chapot.
O SR. RAMIRO BARCELLOS dá um aparte.

alóm de tecidos fibrosos, diverticulos do peritoneo e a parto
representada pelos fígados fundidos, notando-se que o tecido
destas vísceras estava apenas esboçado pelos seus caracteres,
o que demonstrava as alterações profundas que tinha sollrido
com o tempo.
Terceiro caso: o de Maria-Adolia, oporada por Biaudot e
Bugnion; pela operação o pela autopsia veriticou-se que só o
figado estava compromottido no pegma, nenhum outro órgão
da cavidade abdominal nem sua serosa foram comprohendidos
nelle, quer por fusão, quer por adherencia.
Passemos por alto o caso de Radica — Deodica, que nem foi
operado nem autopsiado, mas quo, seja dito de passagem, os
mais minuciosos exames collocam ao lado dos irmãos Siamezes
o de Maria-Adelia, isto é, incluem-n'o entre os xiphopagos,

Í6S
porcino está verificado que om nenhuma d a s duas se observou
inversão de vísceras, sendo ambas bem conformadas, o que, sc-
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O Sn. RASURO BARCKM.OS — Mas, si podo haver a divergência para menos, podo haver também para mais.

gundo a escola teratogenioa franceza, consiii.no caracter dis-

O SR. BARATA R ir, t; mo — Não pôde, não senhor, porque...

tinetivo para o diagnostico desso género, o cheguemos a

O SR. RAMIRO BARCELLOS— Porque ?

Rosalina-Maria, o caso brazileiro, nas quaes só v c r i l i r m i , com
;t, fulld ile inversffo das vísceras, a boa conformação de ambas, a
independência absoluta das cavidades thoraxicas entro as duas,
o a independência, a incommunicabilidado destas com as ca-

O SR. BARATA RIBEIRO — . . . porque n . seioncia não se
poderá sujeitar ao arbítrio de V. K x . . .
O SR. RAMIRO KARCF.UJOS—Não é arbítrio, é consequência
do quo V. Ex. diz.

vidades abdominaos, o que ou afíirmo, f u n d a d o nas operações

O Su. BARATA RIBEIRO—... porque desso modo não ha

que ambassofTroram e na autopsia de uma, delias, as melhores

sciencia, possível. Os casos podem divergir sempre dentro

pravas, as únicas provas com que se poderá argumentar.
Da analyso destes factos, os únicos, bom conhecidos, bem estu-

dos principios geraes estatuídos pela, sciencia, explicados de
accordo com a escola que se preferir.

dados, chegará S. Ex. á.seguinte conclusão : todos os xiphopagos

Conforme o typo que V. Ex. tomar para ponto de par-

são semelhantes, desde o caso do Bõlirn até o caso Chapot; e quo

tida, os casos poderão divergir para menos, ou para mais,

só proceda do simples para o composto, isto £, d'aquelle em que

sempre, porém, em limites rostriclos ; divergirão para menos,

o pegma era, c o n s t i t u í d o apenas por tecidos fibrosos o vasos,

si Y. Ex. considerar a fusão das vísceras e serosas abdominaes.

ou do composto para o simples, isto é, dos que apresentam

como exemplo typico da, monstruosidade formando uma serie

entro os elementos unitivos o fígado ou outros órgãos, todos

dahi para baixo até o caso de Bòhm, no qual as adhcroncias só

toem incornmunicaveis as cavidades thoraxicas entre si, como

eram constituídas por tecidos fibrosos o vagos; divergirão para

o são com as respectivas cavidades abdominaes; todos são

mais si V. Ex. partir {Tosto para aquollos. A divergência, porém,

viáveis; todos, no estado actual da cirurgia, são operáveis, com

não poderá ser arbitraria, desregrada, exactamente porque

as mais lisonjeiras esperanças de successo, quasi com certeza

deverá obedecer ás leis do teratogenia quo a regulam e o monstro

de êxito da operação !

xipliopago é, na, escala das monstruosidades, quem o diz não

O Su. RAMIRO BARCELLOS dá um aparte.

sou eu, é

O SR. BARATA RIBEIRO — A sciencia está se constituindo ;

o próprio professor Chapot, como consta do sua memória, 6

si por emquanto só possuo um archivo do seis, oito ou dez casos,

na escala das monstruosidades o mais singelo dos monstros

como pretende Y. Ex. quo destes tire ella conclusões diversas

duplos p.irallelos, aquelle no qual os moios de ligação são

das que lhe são fatalmente indicadas pela observação, dentro

menos Íntimos, mais simplicos, mais suporflciaos. Mareei

dos limites traçados pelos principios geraes de teratogenia ? l

Baudouin, referindo-se a este género de monstruosidades, a

Daroste, o antes de

mi m quem o repetiu foi
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xipliopagia, d i z : «Iam sahir dous jremnos, r> do reponte os

cina, e por médicos não menos notáveis, alguns dos quaes

ombryões approximam-so o sahe-nos urn monstro frustro,
rate » •— é o termo por ello empregado.

pertenciam também áquelle corpo docente superior do paiz.
Acto continuo a operação, o operador divulgou, por uma
memória que imprimiu, todas as circumstancias da operação,

Assim caracteriza olle a época em que se opera a collisão dos embryões; a approximação delles se realiza em
poriodo iidoantado da evolução ombryogeniea, na sua ultima

como todos os accidentes anatómicos que antes delia não

phase, do modo que só se podem fundir quando muito o
figado, quando menos a pello e alguns vasos.

apreciação da Academia Nacional de Medicina <i da Sociedade

eram conhecidos, levando

immodiatamonto taos factos á

do Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro.
Desses documentos — momoria escripta, e depoimento do

Por isso é que se encontra a igualdade em todos os factos
de xiphopagia que se teem observado até hoje, desde o caso
dos irmãos Siamezes até o das irmãs brazileiras Rosalina o

Dr. Álvaro Ramos o seus auxiliares, não consta a fusão
dos pericárdios, e o operador que deixou de annuncial-a, que

Maria, em nenhum dos quaos se notou a fusão dos pericárdios.

antes a contestou, nunca foi contradictado por nenhum dos

O SR. RAMIRO BARCELLOS — Observou-se em Rosalina n
Maria.

auxiliares que o tinha rodeado durante o acto operatório e
quo com elle o como elle puderam apreciar de msu todos os

O SR. BARATA RIBEIRO — V. Ex. aílirma ter-se obser-

factos anatómicos da monstruosidade, completando-se de tal

vado tal fusão em Rosalina e Maria, sem provas; com que

modo a observação do caso clinico.
Todos os cirurgiões c médicos que assistiram o Dr. Álvaro

argumentos fundamenta essa afíirmação ?

Ramos no acto operatório...
O SR. RAMIRO BARCELLOS — Mas, antes da operação, o

Deante do Senado, quando teve occasião de responder ao
meu primeiro discurso, V. Ex. só produziu um argumento
e foi o testemunho dos auxiliares da operação do Sr. professor
Chapot Prevost.

próprio Sr. Dr. Chapot estava convencido de que a connoxão
era só do fígado.
O SR. BARATA RIBEIRO — Perdòe-mo V. Ex., a objecção

Ha de me permittir o nobre Senador pelo Rio Grande do

não aproveita á sua contestação ; estou me referindo ao acto
cirúrgico do Dr. Álvaro Ramos. Antes desta operação, o Dr.

Sul que eu não acceite tal prova nem a considere digna do
figurar no debate. Em todo caso, o pola muita consideração

Chapot não estava convencido de cousa nenhuma, porque

que me merece S. Ex., replico contra com documentos de
igual valor.

nem siquer ao menos tinha tido a curiosidade de examinai-

Com effeito, Srs. Senadores, a operação praticada pelo

as xiphopagas, isto é, o que elle próprio declarou na memória quo lou ao Congresso de Medicina e de Cirurgia; depois
da operação do Dr. Álvaro Ramos, foi que elle se convenceu

Dr. Álvaro Ramos foi assistida por cirurgiões distinctissimos,
entre os quaes figuravam professores da Faculdade de Medi-
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fio qno a eonnoxão ora só d n f/r/nilo, o não foi ollo só que

O Si:. BAKATA R.IHKIUO — Não ê exacto ; tenho aqui e

só convoncou disso; ficaram igualmente convencidos o Dr-

lerei a seu tempo a memória do Dr. Álvaro Ramos ; por

Álvaro Ramos, todos os cirurgiões o módicos quo o ajudaram

cmquanto quero dar

na operação o quo viram com sons próprios olhos quo a união

hypothesc testemunhos individuacs, preferindo a estes o da

ora só do fígado ; todos os membros da Academia Nacional de

sciencia.

Medicina o os da Sociedade de Medicina o Cirurgia, que
ouviram oxpôr o caso, uma multidão emfira quo dopõe, parto
por ter examinado directamente as operadas, parte por ouvir

Si assim procedo, porém, não é porque receie o valor
de tal prova, porém, porque as testemunhas não poderão
inspirar confiança pelas considerações que vou addux.ir.

daquellos e do operador que a connoxão entre Rosalina o

( O Sr. Virgílio Daniasio falia dirigindo-se ao >SV. llamiro

Maria só era estabelecida pelos fígados fundidos ; que os
pericárdios não só não estavam fundidos, como nem siquer

as razões por quo não acceito nesta

Hnrcellos.)

O SR. BARATA RIBEIRO — Não é doutrina ; estou tratando

contíguos ou adherentos, bem como as pleuras, que

de apurar o valor dos depoentes, uma vez que se pretendo

eram completamento separadas. Estes depoimentos nunca foram

antepor testemunhas a provas scientificas.
O SR. VIRGÍLIO DAMAZIO — Perdão ; o quo eu dizia cm

estavam

contestados, nunca tiveram contradictoros; contra ollos nunca
se levantou uma só voz discordante, do modo que a operação
do Sr. Dr. Álvaro Ramos confirmou, em todos os seus pontos,

particular ao Sr. Ramiro era que a sciencia doutrina e não

os dados do toratogonia nos quaos assentava o diagnostico

testemunha.
O SR. BARATA RIBEIRO — Não estou apurando o quo a

da monstruosidade. Si quizosso, portanto, argumentar com

scioncia faz, estou discutindo o valor das testemunhas trazidas

depoimentos de testemunhas, ao depoimento dos quo assistiram

ao Senado; em todo caso, acceito a advertência de V. Ex. e

á operação do Sr. professor Chapot, allegados polo Sr. Senador,
opporia eu os dos quo assistiram á operação do Sr. Ur. Álvaro Ramos.

concordo com ella, completando-a.

O SR. RAMIRO BARCEIXOS — Mas V. Ex. viu que o Dr. Álvaro Ramos limitou-se a verificar a connexão dos fígados.
O SR. BARATA RIBEIRO — Releve-me V. Ex. que eu conteste essa afíirmação. Não se limitou tal. Verificou tudo quanto
interessava ao caso.
O SR. RASURO BARCEU.OS — Elle não foz a secção da
parte cartilaginosa.

Sim, senhor, é isto mesmo: a sciencia doutrina, servindo-se 'do acervo de factos que testemunha, para dellos tirar
leis geraes com applicação ás hypothesus do mesmo género.
Continuando no meu raciocínio e para, demonstrar que a
prova testemunhal, invocada pelo Sr. Senador pelo Rio Grande
do Sul, não podo sor acceita, pola suspoição das testemunhas,
pormitto-me o direito de recordar alguns factos.
Na memória do Sr. Dr. Chapot, lida ao Congresso de
Medicina e Cirurgia, encontra-se a noticia <1e uma descoberta
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ao S. Ex., no intuito de apurar os recursos de ascepsia que empregou para conjurar todas as probabilidades do infecção.
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ventara mascara, alguma nem se utilisára delia na operação.
De que não inventara se convencerá o Senado, verificando
pela presente estampa, publicada no n. 11, de sabbado 15
de março de 1899 do Central fur die gesammte medecin, que j;l

Não me reflro aos sete banhos e outros meios annunciados
pelos diários desta Capital e cuja noticia foi dada para o povo,
como o declarou o próprio Sr. professor Chapot, mas ao uso

ha mais de um anno ella era lembrada na Alio manha por Hu-

do umas mascaras de sua invenção, empregadas como meio

bner, discípulo do Mickulitz, tendo-se aperfeiçoado o mo-

do defesa do operado contra as barbas do operador. Eis o que

thorto, de modo que no n. 15, de 14 de abril de 1900, da mesma
revista, aconselhava-se o apparolho completo a que alludiu o

se lê a respeito na memória de S. Ex.:
« Estas mascaras, preciso dizer isto aos distinctos cirur-

Sr. Dr. Chapot, e que tem por fim proteger o operado, não só

giões que me ouvem, 6 talvez o melhor meio de se resolver

contra as barbas do operador como contra os cabellos, isto 6,

o problema da barba do operador » e passa S. Kx. a descre-

mascara e turbante de gase ; ois as revistas a que me refiro
com as respectivas estampas. (Passa aos Srs. Senadores as
revistas allemãs.)

vel-as, exaltando-lhes as vantagens o justificando o uso delias
e o modo do preparal-as.
Como se vê, o Sr. professor Chapot fez-se o descobridor de

O SR. RAMIRO BARCELLOS— Ha muita cousa neste terreno.
O SR. BARATA RIBEIRO—E os auxiliares do Sr. professor
fizeram em torno da publicação allemã o mais profundo silencio, para só poder assignalar, admirando, a prioridade
do Sr. Dr. Chapot no invento.

um processo especial para impedir a infecção dos operados
pelas barbas e bigodes do operador: o uso de mascaras de
gaze, justificando até o emprego delias na circumstancia de
ser a nossa bocca um covil de germens vivos.
,
O SR. RAMIRO BARCELLOS — E olle disse nisto uma fal-

O SR. RAMIRO BARCELLOS — Isto influo tão pouco sobre
o caso...

sidade ? Si S. Ex. declara que é falsidade, eu me compromotto

O SR. BARATA RIBEIRO — Não senhor, indue muito ; estou
demonstrando o que valem as testemunhas, para as quaes
V. líx. appollou, o isto prova que, polo monos, ollas não dizem

a trazer o microscópio e a produzir a prova disto.
O SR. BARATA RIBEIRO — A minha questão agora é outra ;
para a prova que vou dar, não ó necessário o microscó-

a verdade intoira, não dizem tudo que sabem, facto que
ficará de uma vez e por todas ratificado, si o Senado se

pio; a cousa será vista polo Senado, mesmo a olho n ú.
Todos os que assistiram á operação daquelle professor
concorreram para fazer crer aos que a viram de longe que
S. Ex. tinha realmente inventado um apparelho protector das
barbas do operador u que o usara durante o acto cirúrgico.

convencer por demonstração categórica, cabal e irrecusável

No emtanto, nada disso é verdade, nem o Sr. professor in-

bacteriológica, da qual se mostra sectário convencido.

de que o Sr. Dr. Chapot não tinha systema, nem juízo definitivo nem mesmo com relação a esto ponto — a questão
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O SR. RAMUIO BARCELLOS — Mas o Dr. Cliapot declarou
quo era descoberta delle ?

continuar n este terreno, pois pardo o seu tempo. Esta photographia que V. Ex. vê é de um curativo, não ó de uma

O SR. BARATA RIBEIRO — Verifique-o V. Ex. dos termos de

operação.

sua memória. A questão agora 6 mais importante ; occupo-mo

O SR. BARATA RIBEIRO — Que estou perdendo o meu

com a demonstração de que aquollo professor não tinha sys-

tempo e até o meu latim, sei ou, nem V. Ex. me conta novi-

toma, nem obedeceu a fórmula quo estabeleceu o apregoou

dade alguma com tal advertência; lembro-lho, porém, que a

como sendo por elle adoptada c isto com o mais completo se-

sua excusa não aproveita ao caso ; os sectários do methodo

gredo, no qual foram conniventes e cúmplices, seus auxiliares,

antisoptico exigem que o operador tome os mesmos cuidados

os depoentes da operação.

tanto no acto operatório como durante os curativos e a razão

O meu colloga só teve duas photographias para oxliibir ao
Senado, as quo bastaram para commovel-o; a mim, cuja

6 obvia. Pois não só poderá infeccionar um operado no momento do ser curado ?

missão é convoncol-o, serão necessárias maior numero delias.

Nosso curativo voem os Srs. Senadores que a incisão está

Eil-as. (O orador manda distribuir pelos Srs. Senadores diversas

a descoberto o, portanto, pelos pontos da sutura se poderia

photographias, representando phascs da operação e do curativo.)

dar a infecção. Ponhamos, porém, de lado esta photogra-

Delias só verifica que realmente o Sr. Dr. Chapot não acre-

phia; reparem os Srs. Senadores para uma outra; osta, por

ditava nas taes mascaras de dous inventores, não tinha sys-

exemplo : ( entrega depois de dscolher ) um grupo dos auxiliares

toma o quo foz uma operação antes para o povo do quo para a

do Sr. Dr. Chapot rodoa attento a mesa em que está uma das

sciencia.

operadas; um delles, conheço-o, é o Dr. Ernani Pinto, sem

Em uma dessas photographias, verificarão os Si's. Sena-

mascara como todos os outros, si bem quo de turbante, tem

dores, quo assiste ao trabalho uma senhora, usando um ehnilo

até no peito salpicos do sangue, que escapou dos vasos abertos.

preto de franjas, que faraó som duvida o papol de bastas madei-

Vejam outra: é o momento em que Maria teve um tal

xas, e não sei que se possa atlirmar que exista alli multidão

ameaço de syncope consequente á hemorrhagia de quo fallou

menos compacta do germens vivos, do que seja a que impuri-

o Dr. Chapot; a pobresinha está quasi a morrer; todos a rodeam

lica os nossos bigodes o barbas.

afflictos ; do grupo destaca-se um dos auxiliares da operação,

A photograpbia, Sr. Presidente,

é realmente traidora

no qual, ao que parece, a commoção do quadro esgotara todas

porque sua acção instantânea produz documento que perdura

as energias da alina e desenha-se angustiado pelo desespero,

C se pudera eternizar.

com as mãos juntas, na attitude supplice de quem invoca os

Õ SR. RAMIRO BARCELLOS — V. Ex. está laborando cm

poderes sobrenaturaes quo governam a vida e a morte, e os

um engano, que ha de permiti ir-me um aparte, afim de não

olhos levantados para o côo, exclamando, diz-ss: « Pelo amor de
4S4i
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Deus não deixem a menina morrer.» Fallasse ou estivesse

Soube alguém, perguntarei ao nobre Senador pelo Rio

calado, pouco importa ; o que importa 6 que o Senado veja
que esse, como todos, nesta como em todas as photographias,

Grande do Sul, que o Sr. Dr. Chapot não tivesse usado as

está sem mascara ; o que importa é que o Senado saiba que
todos esses auxiliares do Sr. professor Chapot depuzeramcom

mascaras de que se disse inventor e que tão ardentemente
aconselhara ?

o seu silencio, corroborando a afflrmacão delle de ter usado

O u v i u a l f / u e m de qualquer de seus auxiliares uma só
p.ilavra de protesto contra a veracidade daquelle annuucio ?

durante a operação do umas mascaras para conjurar os perigos

Como quer o Sr. relator deste projecto de lei que o Seriado

possíveis das barbas e bigodes do operador ; são, portanto, tes-

confira ao depoimento de taes testemunhas preferencia sobre

temunhas falsas !

ii da sciencia ?

Só houve, senhores, um momento em que o Sr. professor

Xfio foi a propósito deste mosmo facto que o Sr. Dr. Dias

Cliapot, está comolToito mascarado por completo (escolhendo c

do Barros declarara ter dado Intencionalmente tubos sujos

entregando aos Senadores) : eis a photographia ; representa o

para a collocta dos líquidos encontrados em Maria, com o

Sr. Dr. Chapot vestido para ser photographado e correr

intuito de impedir oxames posteriores?

mundo ; nesse momento, não havia o mais remoto perigo do
infecção; uma das operadas está deitada o coberta ; S. Ex.

O SR. RAMIRO BARCELLOS — O Sr. Dr. Dias do Barros negou
que tivesse dito tal cousa.

conta-lho o pulso, de ponto em branco, antisepticanlente vestido

O Sn. BARATA R I K K I R O — Ku sei que olle negou, mas

de mascara, turbante o amplo avental ; ao lado contempla o

também sei que elhi disse, e, afflrmando-o, teulio certeza do

quadro commovonto uma senhora, meditando em que, sob
aquella mascara todo mundo adivinhará a physionomia do ca-

que affirmo. Tenho em meu poder v.iri.-n r a n a s de collegas,

ridoso Sr. Dr. Chapot !

cujas reputações esl.ão acima de suspeita, que o aUirmam
categoricamente ; h'riuam-u'as os Drs. Feijó Júnior, Benicio de

O SR. RAMIRO BARCELLOS — Maria não teve hemorrhagia,
quem teve foi Rosalina.
O SR. BARATA RIBEIRO — Pordôo-me ; Maria teve hemorrhagia, quando o Sr. Dr. Chapot cortou-lhe um ramo

Abreu, Carvalho de Azevedo, Álvaro Ramos, Hygino de Mi-

da mamaria interna; elle 6 quem o diz.

Srs. ftettntlorcis. )

O SR. RAMIRO BARCELLOS — Foi Rosalina.
UM SR. SENADOR — Foram ambas.
O SR. BARATA RIBEIRO — Maria teve hemorrhagia que
inundou o campo operatório.

randa, Magalhães, Augusto Brandão e Vieira Souto ; todos
afflrmam a mesma cous.i, poderá V. K*, lel-as, o que evito
fazer para não fatigai 1 o Senado. (Eiúreya as cartas aos
Km todas formuloi a mesma pergunta ; tomo ao acaso a
que dirigi ao Dr. Fernando Magalhães, porque este collega,
fazondo parto do Congresso, interveiu na discussão do caso das
xiphopagas. Kis os termos da minha pergunta, :
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« Exm. Sr. Dr. Fernando Magalhães. — Tendo V. Ex.
assistido ao Congresso de Medicina e Cirurgia e tomado parto
na discussão a propósito do caso das xiphopagas, peco-lhe
que mo declaro junto a esta, autorizando-me a fazer de sua
declaração o uso que me convier, si ó ou não verdade ter
declarado o Sr. Dr. Dias de Barros, em plena sessão, que «por
malignidade dera os tubos sujos ( tubos om que deviam ser
collectados os liquidos encontrados no cadáver, com o propósito
de impedir exames posteriores ».
Eis a resposta : « Presente a sessão do Congresso Medico, em que se discutiu o caso das xiphopagas e tendo nelle
tomado parte, respondo á carta do V. Ex. com a seguinte
declaração :
O Exm. Sr. Dr. Dias de Barros, tomando a palavra e reforindo-se aos liquidos retirados da autopsia de Maria, declarou
que, por espirito de malignidade, entregara aos peritos os
tubos sem os cuidados do aceio necessários para collocta dos
mesmos liquidos.
Foi o que todos ouviram, o o informo a V. Ex. »
No mesmo sentido responderam — Foijó Júnior, Benicio
do Abreu, Carvalho Azevedo, Álvaro Ramos, Hygino, Augusto
Brandão c Vieira Souto.
O SR. RAMIRO BARCELLOS —O Dr. Vieira Souto diz que não.
O SR. BARATA RIBEIRO—Perdoo-me; o Dr. Vieira Souto
não diz que —não — d i z apenas que não ouviu o Dr. Dias de
Barros declarar quo consentira em que os peritos tomassem
os tubos sujos — de propósito.
O SR. RAMIRO BARCELLOS — Diz que ouviu o Dr. Dias do
Barros declarar que deixara, que não ora de sua competência,

n
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que estava impedido o deixaria quo a policia se servisse de
vasos não esterilizados. E' muito diíforente do fornecer propositalmento.
O SR. BARATA R I R E I R O — Q u e m naquella nonjunctura
poderia ter maior interesso na operação do quo o Sr. Dr.
Dias de Barros'?
O SR. RAMIRO BARCELLOS — Não tinha nada'com verifica—
|
cão da policia ; não podia estar corrigindo, dizendo : faça deste
ou daquello modo.
O SR. BARATA RIBEIRO — Como não ? Si foi o Dr. Dias de
Barros que, em nome do Dr. Chapot, requereu e leu quesitos
para se additarom aos da policia, o nolles perguntava-se si
tinha havido imperícia, si tinha havido imprudência na operação, e qual a causa da morto de Maria? Pois, seria indilíbrenlo aoDr. Chapot ou ao Dr. Dias do Barros quo só pudesse
provar quo não houvera infecção ?
Como não, si o Dr. Dias do Barros dizia ter o mais vivo
interesso em salvar o mostre daquello naufrágio ?
O SR. RAMIRO BARCELLOS — Não tinha autoridade para
determinar á policia que fizesse deste ou daquello modo ; os
módicos da policia deviam saber o que estavam fazendo.
O SR. BARATA RIBEIRO — A questão não ô do autoridade,
ê do moralidade; quando fosse certo que faltasse ao Sr.
Dr. Dias de Barros autoridade para intervir, não lho fiiltava
direito de protestar contra actos da policia quo compromettessom um exame quo a ello se, devia, afigurar indispensável;
demais, pordòo-mo V. Ex., ou sói também um pouquinho do
medicina legal, tanto quanto mo ó indispensável para zelar
poios meus direitos.
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O Sr. Dr. Dias de Barros tinha autoridade, como todo e

Ellos, Sr. Priisidont.'!, fi/.oram o e;ibnl;il d;i. contradiria do

qualquer cidadão, para intervir naquolla diligencia. E' ainda
questão da qual appello de m i n h a competência para a dos
homens do direito que me escutam.

nobre Senador, que em todo o sou discurso nem siquor só referiu

O Sr. Ur. Dias de Barros, como qualquer cidadão que estivesse presente â autopsia, tinlri autoridade, isto é, dircilo
'de requerer as diligencias quo lhe parecessem necessárias,

pagas, de invenção do Sr. professor Chapot para acobertar o
sou erro.

como o deposito das peçis que julgasse conveniente e os

estar discutindo no Sonado questão do classificação.

exames que a sou juízo fossem indispensáveis para esclarecimento da verdade.

á questão da classificação, questão da maior importância neste
caso, o r nom ao monos procurou justificar as taos toraco-xipho-

O Si;. UA.MIRO BARCELLOS — Eu não tenho interesso do
O Sn. BARATA RIHKIKO — Pois ou tenho; o Sonado ha do mo
desculpar; quem trouxe a quentão do t,oriit.ogoni;i, pa,r;i, o Senado

O SR. RAMIRO BARCELLOS dá um aparte.

não fui ou, iiã.o I n n l i o tal responsabilidade. Mas, si da- classifi-

O SR. BARATA R I B K I U O — A questão é a seguinte : tinha

cação dependo a oporabilidado dossos casos, e si o Pudor Legis-

ou não o Sr. Dr. Dias do Barros o maior interesso scientiftco
naquella autopsia? Não lia duvida quo sim; logo, não podia

lativo parinittiu-se o diroito de julgar de operações, a questão da
classificação não pôde deixar de ser discutida aqui.

nem devia conssntir, e, si o foz, só o foz de má fé, em sacri-

Soria o mesmo que exigir-se dos nobres Senadores pola Bahia

ficar á incompotoncia do perito chimico da policia e á sua
desídia, o interesse do seu grande mestre ; sou dever moral, o

opor Alagoas que prescindissem da goographia para discutir a

não quero dizer scientiflco, ora salval-o, correndo até sosinho
os azares de todos os perigos.

iiiontos são indispensáveis para elucidar esto caso, os do tora-

Deante de taes factos, Sr. Presidente, perguntarei qual
possa ser o valor do depoimento dos auxiliares do Sr. Dr. Chapjt
Prevost para deporem sobro a existência do pericárdio como
complicação teratogenica da monstruosidade, quando contra

questão do Acre, porque seria fazer sciencia. Si taes conhocitologia o teratogonia o são para decidir naquellc. Não posso
prescindir dolles, combatendo o parecer do nobre Sonador,
como S. Ex. dolles não devia prescindir para dofondol-o. Não
sou culpado do ter a questão vindo ao Sonado ; elucidando-a
como posso, obedeço a instinctos da minha natureza, que por

tal facto protestam, não só os princípios goraos da sciencia,
como a observação ?

via de regra recusa homenagens a notabilidades feitas por de-

Ha de mo permittir o nobre Sonador que eu prescinda de
tal elemento de prova, quando baseio a minha'demonstração nos
dados que a sciencia fornece; ha do me permittir quo os dispenso,
quando não necessito recorrer a ellos, falhos o insubsistentes.

ração deante do merecimento real; tenho instinctiva aversão a
estas creações artiflciaes, que, passado o tempo e por selecção

creto, com tanta altivez como se humilha cm respeitosa admi-

natin.il, só confundem na turba-multa das mediocridados petulantes !

184

185

Quem fez classificação não fui eu, foi o Sr. professor Cliapot
o com elio o Poder Legislativo. Quem disse quo as meninas
oram xiphopagas foi o Sr. Dr. Cliapot e os Srs. Deputados; quem

metros para cima, em direcção á linha mediana do ligamento,

facilidade do exame, prolonguei ainda a incisão de 3 a 4 centísendo forçado a seccionar as cartilagens quo uniam entre si as

Dr. Cliapot; quem disse quo os corações eram absolutamente

sétimas costellas esquerda de Rosalina e direita de Maria ; nessa
secção foi também comprchendida a inserção lateral esquerda

distinctos o estavam separados cada um contido na sua respe-

do diaphragma do Rosalina, na cartilagem que unia os dous

ctiva cavidade pericardica, foi o Sr. Dr. Cliapot!

appendices xiphoydes.»

disso que os pericárdios delias estavam separados foi,o Sr.

O SR. RAMIRO BARCELLOS dá um aparto.

Não poderá haver nada de mais claro, nem de mais positivo.

O SR. BARATA RIBEIRO—Perdôe-mo; a memória do Sr. Dr.

O Sr. Dr. Ramos cortou a inserção do diaphragma de uma das

Cliapot foi oscripta depois da operação do Dr. Álvaro Ramos.

meninas, logo este estava inserido do lado delia ; portanto,

O SR. RAMIRO BARCELLOS — Eu estou dizendo que, depois

existia, não estava fundido, logo as cavidades thoraxicas estavam separadas, logo os pericárdios não podiam estar fun-

da operação do Dr. Álvaro Ramos, todos, inclusivo o Dr. Cliapot,
declararam quo ora caso de xiphopagia ; mas, quo durante a
operação veriflcou-so que o diagnostico era incompleto.

didos.
Estes factos tornain-so mais evidentes do seguinte trecho:

O SR. BARATA RIBEIRO — Esta questão parece que já devia

« Por esta abertura obsorvou-so francamente o fundo do

estar liquidada ; no cmtanto, V. Ex. volta sompre a ella nos
mosmos termos. Perdoe-me V. Ex. que ainda uma voz o conteste. Da operação do Dr. Álvaro Ramos, não se concluiu quo

lacco plcural costo — diaphragmatico esquerdo do Rosalina e,

o diagnostico de xiphopagia tivesse sido incompleto, pelo contrario, verificou-se quo ello era perfeitamente exacto. Tenho
aqui a doscripção d'aquella operação.

lovando-se a mão pela face inferior do diaphragma, sontia-se
facilmente o choque cardíaco em direcção ao lado esquerdo de
Rosalina, o que me veiu provar não ter o coração voltado para a,
direita, como suspeitava, pela sua obscuridade d auscultação do
lado esquerdo e ausência completa do cheque da ponta. »

No Senado não ha, ponso, especialistas, mas os Srs. Sena-

Verifiquem os Srs. Senadores que depois da operação do

dores dispõem da necessária illustração para podorem decidir

Dr. Álvaro Ramos o diagnostico não repousou só na interpre-

no caso, com juizo perfeitamente assentado. Peço permissão
para ler o tópico que se refere a esto ponto :
« Procurando explorar a parto superior da incisão, diz o

dos factos ; tratava-se de um caso de xiphopigia com fusão do

Dr. Álvaro Ramos, descobri logo, através o delgadissimo e
transparente paritoneo, a coloração escura dos fígados em parte
encobertos pelas cartilagens das 0a e 7a costollas. Para maior

tação do phonomonos subjectivos, porém, na obsorvação directa
fígado, som nenhuma outra complicação ; pleuras c pericárdios
estavam nos respectivos logares o completamente separados.
O SR. RAMIRO BARCELLOS — Eu hei de ler no Senado o que
disso o Dr. Álvaro Ramos.
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O SR. BARATA K I B K I R O — Pois o que acabo do ler é a memória do Sr. Dr. Á l v a r o Ramos.
O SR. RAMIRO BARCELLOS — Eis aqui suas palavras. (Lê.)
O SR. BARATA RIBKIRO — V. Ex. está lendo a mesma memória que eu. porém, publicada no Brasil Medico, e em ponto
di florente, sem relação com o caso. Estou lendo para provar ao
Senado e ao nobre Senador polo Rio Grande do Sul quo a fusão
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O SR. BARATA R I B K I R O — E V. Ex. entende quo a pratica cirúrgica dispensa conhecimentos de anatomia elementar,
e que a anatomia com que só t i n h a rio jogar naquella occasião
ora elementar! Que o fosso, a questão não é do sarem ignorantes. ..
O SR. VIRGÍLIO DAMAZIO— E'.

ou não fusão dos pericárdios, que é a questão importante o ca-

O SR. BARATA RIBEIRO — Pois si r, soja; a questão é das
condições em que estavam collocados para prestarem um tes-

pital neste caso...

temunho fidedigno ; para isso é quo elles não tinham a compe-

UM SR. SIONAUOR — E' a questão capital ?...
O SR. BARATA RIBKIRO — E', sim, senhor, porque envolve
u 1 c a, questão do diagnostico teratologico ; estou procurando
provar quo a fusão ou não fusão dos pericárdios não só resolvo
por depoimentos de quem quer que seja, porém, por princípios

tência moral, como provei, ainda que queiram que tivessem
competência scientiíica, que eu contesto.
E de que não a tinham tem o Sonado provas na memória
do Sr. Dr. Chapot. Com offeito, lê-se nella que S. Ex. entregara
Rosalina aos cuidados dos seus auxiliares, para dedicar-se de

do sciencia o pela observação dos factos, e quo a operação do

corpo o alma a Maria, cuja vida perigava; nesse ínterim,

Sr. Dr. Álvaro Ramos poz em evidencia que elles não estavam

desprendo-se um dos pontos do figado de Rosalina e o sangue

fundidos.

esguicha cm ondas.
Maria estava a morrer de syncopo, com um pulso fugitivo
que não voltava, apozar de ropatidas tracções rythmicas da

E que valem os dopo i mentos dos auxiliares do Sr. professor
Chapot'? Os Srs. Senadores poderão imaginar o quo seria o
sconitrio lúgubre em quo se desdobrou a operação do RosMina
e Maria ! O Dr. Cliapot estava rodeado de, moços, alguns

língua, diz o Sr. Dr. Cliapot; a situação, portanto, era angustio-

intolligentos o instruídos, mas todos som antecedentes clínicos,
nem scientificos para arcarem com a responsabilidade do tão

confiada Rosalina, aterrados com o perigo da hemorrhagia que
a ameaçava, e não se sentindo com capacidade, esta é que é a

grave caso.
O SR. RAMIRO BAKCKLLOS — Alguns são collegas de V. Ex.

verdade, para arrostarem a responsabilidade do caso, appellaram para o Sr. Dr. Cliapot nestes termos : « Sr. doutor, acho

na Faculdade de Medicina.
O SR. BARATA RIBEIRO — Que importa isto ?

bom o senhor vir aqui.» E o Sr. professor Cliapot, sem se lembrar qus sacrificava a celebridade e infallibilidade do seu processo de hemostasia hepática, descreve a situação inesperada e

O SR. VIRGÍLIO HVMA/.IO — Seriam incompetentes na pratica por soreiu ignorantes em anatomia elementar ?

sa, era aíHiotissima. Apozar disso, os auxiliares aos quaes fora

surprehendente cm que só viu, na seguinte synthese, tão elo-
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quente quão verdadeira «vi-me deanle do uma hemorrhagia
com a respeitabilidade das hemorrhagias do fígado ».
Pergunto ao Senado: si o Sr. Dr. Chapot Prevost tivesse
a seu lado um collega que lhe inspirasse confiança, com quom
pudesse contar para occorrcr aos perigos que sobreviossom...

Discurso pronunciado na sessão de 13 fle setembro 4e 1900

O Su. PRESIDENTE — Devo prevenir ao nobre Senador que a
hora já está dada.

O Sr. l{.-ii-:i(.íi Ribeiro — Apurava ou, hontom,

O SR. BARATA RIBEIRO — K estou tão fatigado que real-

Sr. Presidente, a capacidade dos depoentes invocados pelo

mente ...
O SR. PRESIDENTE — V. Ex. ficará com a palavra para

nobre Senador pelo Rio Grande do Sul, quando fui interrompido
pela hora.

amanhã.
O SR. BARATA RIBEIRO — Agradeço a V. Ex., hojo sor-me-liia

do Sr. Dr. Vieira Souto, proferida pelo iilustre Sr. Senador de

impossível continuar.
O SR. LAURO MÚLLER — Esse escrúpulo a quo V. Ex. alludiu era natural em um ajudante.
O SR. BARATA RIBEIRO — Então, um ajudante, do chefe do
trafego, por exemplo, em viagem com o director, deve deixar

Nesse momento impressionava o Senado a leitura da carta
entre as que distribui, parecendo-lhe poder conlrapôl-a ás
minhas affirmações. Vou apagar da memória dos Srs. Senadores a impressão de contradicção que, porventura, deixasse
aquolle documento, o quo õ mais apparento do que real.

quo um trem doscarrilo podendo evital-o, porque 6 ajudante ?

Peço ao Senado quo tolere a fatigante leitura das cartas
que aqui oxhibi o á qual eu o quiz poupar. Os termos, em quo

E o certo é que o ajudante deixaria descarrilar Rosalina para

estabeleci a questão, foram os mesmos, somente nas minhas

a sepultura, si o Sr. professor Chapot não a acudisse abandonando Maria aos azares do perigo que a ameaçava!
O SR. LAURO MÍÍU.ER — Quem chama o chofe em um caso
destes não ajuda a descarrilar, ajuda a encarrilar.

cartas assignalava ou não a circumstancia de ter sido o collega
a quem a dirigia presidente de alguma sessão do Congresso, ou
a de haver tomado parto na discussão do caso das xiphopagas.
Hontem li ao Senado a minha carta, bem como a resposta

O SR. BARATA RIBEIRO — Mas é que naquelle caso para encarrilar por um lado, descarrilava polo outro ; para acudir a

de um dos collegas ; hoje limitar-me-hei a ler as respostas dos

Rosalina, abandonava-se Maria e Maria ostava prestes a morrer.

que o Sr. Dr. Dias de Barros declarara no Congresso de Medicina e Cirurgia ter dado, por malignidade, os tubos em que
se devia recolher os líquidos de Maria, sujos, para impedir
exames posteriores ? »

O SR. RAMIHO BARCELLOS—Tratarei deste ponto, quando
lallar outra voz.
O SR. PRESIDENTE — Fica a discussão adiada pela hora.

outros, pois a pergunta ó sempre a mesma: «E 1 ou não verdade
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Eis a resposta: (Lendo) Escreveu o illustre professor
Peijó:

191
Nos seguintes termos interveiu na questão o Dr. Nogueira

Congresso de Cirurgia e Medicina, em que se discutia a

Pinto :
« Em resposta á vossa carta de 9 do corrente, cumpre-me
declarar-vos que, presente á sessão do Congresso de Medicina

questão das xiphopagas, ouvi o Sr.'-Dr. Dias de Barros dizer

e Cirurgia, em a qual se discutia a memória apresentada pelo

que, por malignidade, dera os tubos sujos para acondiciona,mento dos líquidos encontrados em Maria o que deviam ser

professor Chapot Provost sobre a intervenção nas xipliopagas,

« A' sua pergunta respondo que, assistindo â sessão do

íinalysados. »
O professor Bonicio do Abreu respondeu nos seguintes
termos:
« Respondendo á carta do V. Ex., com data de 7 do corrente
confirmo o asserto de V. Ex., relativamente ao juizo emittido
pelo Sr. professor Dias de Barros, na sessão do Congresso de
Medicina e Cirurgia, quando se discutia a operação das xipJioPaçias; o facto foi publico e notoriamente apreciado, produzindo
até estranheza, como a mim aconteceu. »
Esclareceu o Dr. Augusto Brandão:
« Em resposta & carta retro de V. Ex., tenho a declarar a

ouvi o professor Dias do Barros, proclamando a incapacidade
dos médicos legistas da policia em matéria de autopsia, proferir
ter, malignamente, fornecido tubos sujos para a colheita dos
l í q u i d o s retirados do cadáver, os quaos posteriormente seriam
submettidos a exame microscópico.»
O Dr. Celestino Vicente escrevou-me :
« A' pergunta que nesta me faz respondo : Sim ; é verdade. »
O Dr. Hygino Miranda esclareceu o caso com as seguintes
palavras:
« Em resposta á carta junta, na qual V. Ex. tem infeliz-

V. Ex. ser absolutamente exacto e verídico ò tópico relativo ao

mente necessidade de appellar para o meu testemunho, tenho
a declarar, em bom da verdade, ser absolutamente exacta a

Sr. Dr. Dias de Barros, quando no Congresso de Medicina e Ci-

phrase que V. Ex. attribue ao Dr. Dias de Barros, no Congresso

rurgia procurou, mas debalde, justificar a conducta do Dr.

de Medicina e de Cirurgia de 1900.»
Eis as palavras do Dr. Álvaro Ramos:
« Krn resposta á vossa carta junta, cumpre-mo declarar

Chapot na operação das xiphopagas. »
Eis como se exprimiu o Dr. Carvalho Azevedo :
« Em resposta ií vossa carta, datada de 7 do corrente, digo
que, assistindo a uma sessão do 4° Congresso Medico Brazileiro,
sessão em que se discutiu o caso das xiphopagas, ouvi o Dr. Dias
.de Barros dizer que> por malignidade, havia dado tubos sujos
para que recolhessem os líquidos encontrados no cadáver do
Maria e que deviam ser depois examinados. »

que assisti, na qualidade de secretario, á 3a sossão da secção de
cirurgia do 4° Congresso liraziloiro do Medicina e Cirurgia, em
que o Sr. Dr. Dias de Barros declarou que, por malignidade,
dera, sujos os frascos destinados a recolher líquidos encontra
dos no cadáver da menor Maria. »
Finalmente, as palavras do Dr. Vieira Souto:
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« Em resposta á carta que V. Ex. só dignou endereçar-me om
8 do corrente, cabe-me dizer-lhe que 6 verdade ter o Sr. Dr.
Dias do Barres declarado, em sessão do Congresso Medico, o
quando se discutia o caso das xiphopagas, que de propósito dei-

Não pôde figurar em scioncia o testemunho pessoal, tanto
mais neste caso em que as testemunhas não só oram suspeitas,
mas está provado quo não toem capacidade para depor, porque
om mais do uma circumstancia deixaram do dizei* a verdade.

xara que os peritos se utilizassem de tubos sujos ao recolherem

Pediria, por isso, muito cncarecidamonte ao illustre Senador

os líquidos oxtrahidos do cadáver de Maria, afim de impedir

polo Rio Grande do Sul, o Sr. relator deste projecto de lei, que

se prestassem estes a exames posteriores. Não posso, porém,

excluísse do debate os testemunhos individuaes porque...

aílirimr, tenha clle usado das palavras—pormalignidade.»
Fecho o inquérito—e ahi fica um concurso de depoimentos

O SR. RAMIHO BARCELLOS — Não é possível.
O SR. BARATA RIBEIRO — E' possível ; pois, si temos o teste-

dês apaixonados, desinteressados, com que se demonstra a in-

munho da sciencia, para que deslocar a questão para o terreno

capacidade das testemunhas invocadas pelo nobre Senador polo

do testemunho possoal, tão escabroso.

Rio Grande do Sul. Pois, si em facto de ordem secundaria, um
dos mais responsáveis de entre os auxiliares do Sr. Dr. Chapot
procurou evitar quo só apurasse a verdade, será crivei que,
chamado a depor sobro a existência do pericárdio, como sobro
o ter sido a incisão dollo casual ou não, contradictasso a palavra
do operador, si tanto fosse necessário, para render homenagem
á verdade ?
Diga-o quem quizor, ninguém o pensará.
Ainda verifica o Senado não ser contradictorio com os outros
o depoimento prestado pelo Dr. Vieira Souto ; ollo não ouviu o

O SR. RAMIRO BARCELLOS — Todos os actos humanos estão
mais ou monos sujeitos a isso.
O SR. BARATA RIBKIRO — Mas a respeito de todos os actos
humanos o julgamento não se baseia só no testemunho individual
do quem quer que seja.
O SR. RARMIO BARCELLOS— Só e exclusivamente não, nem
disse isto.
O SR. BARATA RIBEIRO — Funda-se principalmente nas circuinstancias do facto.

Dr. Dias de Barros dizer que dera tubos sujos por malignidade,

Ora, si o lacto está rodeado do uni certo numero do circumstancias de valor absoluto, para um certo e determinado juízo,

ouvira-o declarar quo de propósito deixara que os peritos da po-

como allogar a existência de um lacto estranho o até contradi-

licia se utilizassem de tubos sujos.

ctorio com o provado por esse concurso de elementos, só
porque esse facto, diz-se, é demonstrado por testemunhos

Passemos adeante ; quem quizer procure o encontrará a differença de intenção immoral entro as duas phrases.
Está, portanto, demonstrada a minha afflrmação e, até que
por melhores provas seja contestada e invalidada, ficará de pé
na integridade de todo o seu valor.

individuaos!
O SR. RAMIRO BARCELLOS — E' porque as provas ou testemunhos da sciencia não depõem contra o testemunho dos indivíduos.
4S44
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O SR. BAR.VT.V RIBKIRO—Perdòe-me; isto não ó exacto. Tortos

Assim, pois, temos o facto dos irmãos Siamezes, só autopsiado,

o< testemunhos c, toda-; as cireumstancias dopõom contra o teste-

em cujo pogma encontrou-se o fígado, caracterizado de mudo

munho i n d i v i d u a l invocado por V. Kx. Ora, estou convencido do

a não poder ser eonloslado, segundo Uosprés, e ainda, segundo a

que, «nti-o estas circumstancias unia das de maior valorou noto-

allirmação de Hiaudet e Bugnion, apostar de só se terem encon-

riedade ('• a, concordância entro o facto braziloiro o os anteriores

trado delle vestígios, o que levou os aulopsiadores a reclamarem

operados e autopsiados. K, recorrendo-se á sciencia neste ponto

exame microscópico ; e o facto de Maria-Adelia, operado e au-

de vista, oncontram-so dons 1ypos: um de, tacto operado c atiio-

topsiado, idêntico áquolle.

psiado e uni de factos só autopsiados.

Alem destes, só registra a sciencia a observarão de liólim, da

O facto só autopsiado reza que o pogma do monstro ora
constituído por tecido fibroso e por vasos (foi o lacto dos irmãos
Siamozos) com vestígios do libado. Si me occorrer, direi o que
penso a ta l respeito.

constituído por tecido fibroso e vasos.
Ora, estabelecendo-se urna progressão entro estes casos
chega-se a concluir que ellos estão incluídos nos limites das

Note-se que os irmãos Siamozos foram autopsiados aos
tiO annos de, idade, quando

qual não existem detalhes, mas cujo pogma, sabo-so, ora apenas

tal era

a distancia que o s

previsões scientiíicas, previsões aliás feitas desde o tempo de
\elaton q u a n d o a toratogonia, não havia, realizado os progressos

separava do naseimenlo que lhes era 1'a.eil roa.lizar todas as

com que se e n r i q u e c e u hoje, nem a cirurgia tinha devassado

funcções da vida publica, como da particular, isto é, da vida

os horizontes a que depois a t f i n g i u .

eo família.
Esta circumstancia, a distensão do pogma com o correr do

as cavidades abdominaosdo umbigo para cima até o appe.ndiee

tempo, facilitando os movimentos dos indivíduos, ô corroborada

xiphoide ; q u e nessa, nniàopoderà.o fundir-se ouadhorir as serosas

por Mareei liadouin que, observando Radioa-Uuodioa aos três

dosdoiis venlre.s, as vísceras, principalmente o ligado, o estômago

annos, adverte que já nessa ida.de cilas se podiam sentar lado

o o intestino, podendo dar-se a.té o caso de ter sido a fusão in-

a l a d o , sem constrangimento, facto que orientando a . s c i e n c i a ,

testinal tão completa que o i n t e s t i n o em givinde parte se reduza

deve traçar o rumo á intervenção cirúrgica.

a um só tubo para os dons corpos unidos.

A observação de Marcol Radouin ó resultado som duvida da

Kst.es factos todos estabelecem que na xiphopagia só se tinem

O caso braziloiro está p o r f o i l a m o n l e ite. aceordo com os es-

comparação estabelecida por esse autor entro o facto observado

trangeiros, e o do Radica-Duodica, ao que parece da doscripcào

por elle em Bruxollas, o de Radica e Duodica, e o tratado pelos

do Marcol Badouin, não fará excepção a regra.

médicos suissos. cujo trabalho foi publicado na Revista Médica da

O Sn. l í . v M i i t o HARCHU.OS — V. Kx. que rejeitou aattforidade

Suissa. Romana., caso operado com pouco mais de três meZes de

de CrtlVeillior acabou de a citar porque é elle o ú n i c o que se referiu ao caso da fusão dojejitno.

idade.
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OSu. U A U A T A liiiiKiuo — Perdoo-mo; não estou accoitaudo a

Km Maria-Adolia, como nos irmãos Sianiozos, as cavidades
abdominaes só se u n i a m pola fusão dos fígados. Uma das 1110-

autoridade do Cruveillior...
O SR. RAMIRO KUICKI.LOS — Acabado admittir a fusão intes-

ninas siiccumbiu do homorrhagia hepática, a outra do poritonite.

tinal, quo ócitada por olle.
O Su. BAH.VTA RuiKiito — Está V. Ex. enganado. O quo estou

O SR. RAMIRO BARCELOS d!í um aparto.

admiuindo é a autoridade da teratogoniu; o que estou citando

O SR. BARATA RJDKTRO— V. Kx. não tom o ilimito do con-

são as relações teratologenicas da formação dos monstrosjduplos

cluir por probabilidades, quando o trabalho minucioso, com-

parallolos. Naxiphopagia é possível, dizom-n'o todos os autores,

pleto, detalhado a rospoito daquollas meninas, trabalho que

desde a fusão dos fígados até a, dos estômagos e a dos intestinos,

aqui tonho, roforo-so á causa do morto do cada uma das opo-

além da fusão do poritonoo, de modo a constituírem as duas cavi-

radas. Uma succumbiu a homorrhagia hepática, a outra a pori-

dades como que uma só. Que mo importa a mim quo no caminho
da toratogonia, no limite dos seus princípios,

de suas pro-

visões, só encontre a autopsia doscripta por Cruveillior na sua
obra publicada em 1847 í Poise isto invocar a autoridade de Cruveillior ? Poisao contrario na base consi ituida por estes princípios
sciontificos, corroborados pela observação, não se poderá definitivamente assentar o juízo ilo que, em xiphopagia não lia, porque
não podo haver, fusão do pericárdio !'.
Para que, porém, o honrado Senador não penso que tenho
vacillagões de espirito, quo me perturbam duvidas, do agora
em deante não lallaroi mais em fusão intestinal para não incidir
no perigo de citar a autoridade de Gruveillier em mataria de
teràtogenia.
O SR. RA.MIKO KARCKIXOS dá um aparte.
U SR. BARATA RIHKJRO — Polo amor do Dous ! Estes são os
factos.
Vê-se que, si das provisões sciontificas se passa á observação dos factos, umas c outros se confundem, constituindo
corpo de doutrina .

tonito.
K note, V. Kx. quo a operação só foz om 18N2, quando a cirurgia não tinha ainda realizado o assombroso progresso do intervonçõos abdominaos, com que hojo enriquece os avchivos da
scioncia e, soja dito de passagem, os operadores do Maria-Adolia
não fizeram rumor, limitaram-so a entregar á scioncia a observação do caso que o acaso lhes confiara.
Confronte o nobre, Senador os três casos autopsiados e operados— o que dizem elles ? Que havia somente a união das cavidades abdominaos ; que nestas a maior didiculdado ora a fusão
dos fígados, única víscera que estava fundida.
O que diz a observação do Dr. Álvaro Ramos '? Diz que só
havia fusão dos fígados.
O Sr. Senador pelo Rio Grande do Sul citou hontem a memória do Dr. Álvaro Ramos, mas não concluiu a citação o por
isso talvez fizesse nascer, nos espíritos dos que o ouviram, duvidas sobro o facto de se tor verificado ou não a separação
completa das cavidades thoracicas entre si e destas com as cavidades abdominaos.
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vez que deveria estar convencido tia coimminicayão das cavi-

A verdade, porém, (i que da memória do Dr. Á l v a r o líamos

dades thoraxicas entre si.

só verifica ter ficado perfeita o complotamentc elucidada osta

O SR . RAMIRO BARCELLOS — Mas o diagnostico foi accoito

questão, sondo que suas observações foram confirmadas pelo
próprio Sr. professor Chapot Provost, que escreveu depois

unanimemente.
O SR. BARATA RIBEIRO— Pordôo-me ; agora não se trata
mais do diagnostico, mas sim da observação objectiva ;é o dia-

dollo o invocou o concurso do sau testemunho.
O nobre Senador pelo Rio Grande do Sul e o Senado hão de
acivitai' a laparotomia exploradora do Dr. Ramos como do-

gnostico foi to d'' VÍSH, deante das cavidades abdominaes abertas,
apalpando as vísceras, sentindo...
O SR. RAMIRO BARCEI,T,OS -- Estou de accordo com

cumento scientifieo, uma vê/ que a elle prestou IV' o Sr. professor Chapot e delle, aproveitou-se como bússola na, temerosa
empreza de operar as xiphopagas.

V.Ex.
O SR. BARATA RIRUIRO — Vou mostrar que o accordo de

O SR. RAMIRO BARCELT.OS— Não tenho feito outra cousa
O SR. BARATA RIREIRO — A questão não é de procedimento,

V. Ex. não é tão completo; mas, como ia di/.endo, apalpando as
vísceras, sentindo o palpitar do coração, marcando os mo-

a questão é da doscripeão feita por ello. Ora, foi depois da

vimentos da respiração pelas oscillações dos fundos de sacco

operação do Dr. Ramos que o Sr. professor Chapot, convencido
de que só uma víscera estava fundida naqnelle monstro — o

pleural. Logo, o diagnostico que o Sr. Dr. Chapot Prevost formulou em communicação á Sociedade de. Medicina e Cirurgia

fígado— resolveu trabalhos oxperimentaos no sentido de des-

foi o resultado não só de exames através das cavidades fecha da s,

cobrir um processo que o garantisse contra a liemorrhagia liepa.tica, tão certo e s t a v a de que era o fígado o único órgão que

da interpretação de ftictos physicos e physiologicos aferidos

teria a cortar, e foi ainda depois de concluídos taes estudos que
examinou as meninas xiphopagas e communicou á Sociedade de

aberto, da observação directa.
O SR. RAMIRO BARCELLOS — Não pessoal, através do exame

Medicina e Cirurgia seus trabalhos, dos quaes já dei conhecimento ao Senado, concluindo por considerar o caso perfeitamente operavel !

do Dr. Álvaro Ramos.
O SR. BARATA RIBEIRO— De modo que o Sr. Dr. Chapot não
aventurou um diagnostico, deduziu-o do exame directo das vis-

Ora, é fora de d u v i d a que, si o Sr. professor Chapot suspeitasse que encontraria no pegma daquolle monstro não só o ligado

eeras, como si o tivesse assentado cm uma autopsia.
O SR. RAMIRO KARCKLLOS — Pordòo-mo ; pela própria de-

mas até o pericárdio, não se abalançaria a julgar o caso perfeitamente operavel, além do mais, porque não poderia suspeitar

claração do Dr. Álvaro Ramos...
O SR. BARATA RIBEIRO — Peço a V. Kx. que não me interrompa : tenho por habito não tomar compromissos a que não

sinão pôr em prova o procedimento do Dr. Álvaro Ramos.

pelas leis geraos, mas do exame das cavidades do ventre

que não occorressem fusões de outras vísceras ou serosas, uma

,

300

SOI

posso satisfazer ; só em nome dos que tomei perante o Senado

phragma (lê Rosalina na cartilagem que uniu os dous appcndices

aqui estou agora, com o coração profundamente ferido.
De modo que, pelo diagnostico do Dr. Chapot, feito depois

xiphoides. »

da operação do Dr. Álvaro Ramos, isto é, de visw, com as vís-

górica o positiva do Sr. Dr. Álvaro Ramos, para que eu esti-

ceras a descoberto...

vesse autorizado a garanti r que de modo algum se poderia dar

O SR. RA.MIRO RARCEU,OS —Através do exame alheio.
O SR. BARATA RIBEIRO— Através do exame alheio, que foi
feito por todos os «cientistas desta Capital; através do exame
alheio, que foi discutido em todos os grémios scientiiicos
desta torra ; através do exarne alheio, que foi mandado

Bastar-me-hia, Srs. Senadoros, esta única afllrmação cate-

a união dos pericárdios.
Por onde se faria tal união'! Pois si o diaphragma tem suas
inserções no appendice xiphoido, adennte, si não é sinão uma
extensão, um prolongamento, uma formação do mesoderma, que
concorre para a formação da camada fibrosa do poricardio, ao

para a Europa e não teve até hoje a mais ligeira contestação

nível da ponta- do coração, como se poderia prolongar o pori-

•siquer...

cardio do um dos corpos para intrincar-se, para unir-se, para

O SR. RAMIRO HARCEU.OS — Está a declaração do Dr. Álvaro Ramos. Vou lel-a.
O SR. BARATA RIBEIRO—Perdòo-mo V. Ex. Eu também
tenho aqui essas informações, que foram ao mesmo tempo publicadas no Brazil Medico,
Neste folheto, é a memória publicada pelo Dr. Álvaro
Ramos sobre a operação por elle praticada, á pagina 6, descrevendo elle a exploração que procurou fazer, diz :

fundir-se com o do outro, si adoante encontrava como barreira
invencível a parede constituída pelas cartilagens costaes e pelo
appendice xiphoido, si encontrava a resistência offerecída pelas
inserções dos pilares anteriores do diaphragma ? !
O Sr. Dr. Álvaro Ramos foi além, do raodo a satisfazer
neste particular os mais exigentes. Veja-se o que olle diz:
«Por essa abertura, o augmonto da incisão a que jã se
referiu, observou-se franoamontn o fundo do sacco pleural

« Procurando explorar a parte superior da incisão, descobri

costo-diaphragmatico esquerdo de Rosalina e, levando-se a

logo, através o dolgadissimo e transparente poritoneo, a co-

mão pela face inferior do diaphragma, sentia-se 1'acilmen'te

loração escura dos ligados, em parte encobertos pelas carti-

o choque cardíaco em direcção ao lado esquerdo do Ho-

lagens da 6a e 7a costellas. Para maior facilidade do exame,

salina... »

prolonguei ainda a incisão do três a quatro centímetros para

Poço ao Senado que reflicta sobro esta afflrmação quo es-

cima, em direcção á linha mediana do ligamento, sendo for-

clarece aquolla ectopia cardíaca, a quo S. Ex. se reforiu hontom

çado a seccionar as cartilagens que uniam entre si as sol imas

o quo se explicaria por outras circumstancias quo não aquollas

costellas esquerda de Rosalina o direita de Maria ; nesta secção

que S. Kx. allegou. ( Continuando a leitura ) « ...o que mo veiu

foi lambem compreliendiilu a inserçffo lateral esquerda t/o aia-

provar nã,o ter o coração voltado para a direita, como suspeitava
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PI'/II .<«« óbsc-wiiiiiili' i' fnnouitação tio lado esquento o ausência,

para saberem q u e e.-ía disposição que. foi voriíieada, em líosa-

completa do choque da ponta. »

lina e Maria é a disposição normal. O diaphragma, como seu

O SR. RAMIRO BARCEU,OS — A sua interpretação é que não

nome indica, f. nm plano fibro-muscular que intercepta as duas

ó exacta ; ello não snntiu o choquo da ponta do coração ; sentiu

c a v i d a d e s thoraxicas e abdominal, fechando-as; logo abaixo

o choque do coração através do diaphragma.

dello está o flgadn.

O SR. BARATA RIBEIRO — Como assim?!... pois si ollo diz

Consoquentomonto, vorinYou-so r!e ri.m. verificou-se apal-

i[iie augmontou a incisão do três a, quatro cent.imetros, que para

pando que em Rosalina-Maria, o ligado, o coração e as pleuras

augmontal-a oomprehondou a inserção do diaphragma, (|iui.

conservavam suas respectivas posições normaes.

por esta abertura, observava-se francamente o fundo do sacco

K este é o testemunho também da autopsia, que eu posso

pleura,!' costo-diaphragrna, o que, levando-so a mão pela face

oíForocer aos Srs. Senadores, corroborando perfeita e categori-

inferior do diftphragm%j sentia-se o choque cardíaco, como é

camente os princípios do teratogenia, assim como a historia do

que V. Kx. diz, quo não ó choque da ponta, do coração, que ó o

todos os monstros deste género que seteem operado e autopsiado,

choque do coração ? ! Deste modo não 6 possível argumen-

e cujas autopsias e operações- constituem a riqueza dos the-

tar-se. ..

souros da, sciencia.

O SR. RAMIRO BARCKI,I,OS— E' o quo está ahi escripto.

Si com estes elementos, com estos dados quo a, sciencia, es-

O SR. BARATA RIBEIRO— ... prova-se quo é meio-dia o

tabeleço e a observação corrobora, o nobre Sr. Senador pelo Rio

V. Kx. aflirma que a luz quo esclareço a torra não ô. a do sol!

(irando do Sul não se quizor convencer, força será confessar que

O SR. RAMIRO BARCELLOS dá um aparte.

nada, o convencerá ; S. Kx. oppõeá prova n, rosi.4o.neia da sua

O SR. BARATA RIBEIRO — Peço a V. Kx. quo me deixo
ler ; a V. Ex. não aproveitará a leitura, mas, talvez aproveito

vontade.
Supponha, porém, que os pericárdios estivessem unidos, já

aos Srs. Senadores. K quem sabe a situação especial quo lhes

que nisto insiste o nobro Senador, e vou provar-lho que a in-

deparará, alttda o destino, em que tenham de .julgai 1 um caso

\eni.-ao desta hypothese não melhora as condições db Sr.

do xiphopagia, e um operador de xiphopagas. ( Lendo, j

Dr, Chapot. Com elfeito, dada a intorcnrrencia de tal compli-

« Logo abaixo dos diaphragmas achavam-se os fígados unidos

cação, qual deveria ser a resolaçSo do operador ?

pelos lobos esquerdos, que pareciam formai* um só corpo,

Peço ao nobro Senador pelo Rio Grande do Sul que me por-

comrnum aos dous fígados, munidos cada um, do sua vesícula
biliar, ote., o te. »

mitta invocar sua opinião na solução desta duvida.
Quando S. Ex. respondeu ao meu primeiro discurso a

« Logo abaixo dos diaphragmas achavam-se os fígados. > Os

propósito do valorizar a ascepsia, lembrou a attitudo de Nelaton

Srs. Senadores conhocom do anatomia quanto basto, presumo.

recuando da operação dos irmãos Siamezes, por não poder
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contar com êxito da operação uttenías ,-is complic;ições quo
occorriam sempre na laparotomia.
Era, Nolaton que recuava, elle o astro do primeira grandeza do sou tempo no mundo cirúrgico, e do grandeza tal que
ainda hoje o mundo caminha illuminado pela sua luz.
Pois bom ; porque, recuou Nelaton, ello que fizera um diagnostico quasi preciso dos laços orgânicos que prendiam entre
si Chang-Hong, porque ?
O SR. U A M I U O BARCELLOS — Porque não existiam os meios
de que a scioncia hoje dispõe ; não existia o processo para obter-so a hemostasia do figado.
O SR. BARATA RIBEIRO — Sim, senhor ; é isto mesmo. Não
existiam os recursos da ascepsia que pormittem com certa
segurança a entrada das mãos do cirurgião na cavidade abdominal ; notando o nobre Senador que só esta circumstancia
estabeleço uma difteronoa radical o profunda entre as operações
praticadas em hypothescs como esta o as que obedecem a
outras indicações, porque o próprio Nolaton, que recuou neste
caso, faria laparotomias e operações tão graves como esta, em
situações pathologicas desesperadas, quando com a operação
jogava a própria salvação do doente.
Prova isto que não basta que o cirurgião esteja premunido
contra uma espécie de perigo, quando trata de fazor uma
operação que deve ficar comprehendida absolutamente nos limites do uma operação de complacência.
Vamos, porém, adeante. Nelaton recuou, porque não estava armado de processos para praticar a hepatotomia, garantido contra, a liomorrhagia, como não estava para praticar a
laparotomia, protegido contra a infecção que tanto o assustava.
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Quer isto dizer, portanto, Sr. Presidente, que quando um
cirurgião, por notável quo seja, tão notável como Nelaton, eixo
em torno do qual só inovou a cirurgia do sou tempo, recua
por presumir perigos que não podorá conjurar, por não dispor
do moios com que possa garantir a sobrevivência dos indivíduos, nessa hypothose, sãos, fortes o bom constituídos, physiologicamente independentes, quo lho voem pedir, não quo os
•
curo ou os salvo de uma moléstia que lhes amoaça a vida, mas
unicamente quo interrompa, corto, destrua o laço fatal com
que erradamente os uniu a natureza; quando um Nelaton
recua, si qualquer outro encontrar, não só os ligados unidos,
não só os intestinos confundidos, não só os poritonoos adlierontos, figados, intestinos, peritonoos contra os quaes a actualidade protege o operador, mas os pericárdios fundidos em um
só, ponto de apoio e envolucro protector do coração, devo
recuar, parque não possue ainda hoje meio com quo possa incisal-o com garantia para a vida do operado !
O SK. RAMIHO BARCELLOS— Não apoiado ; pericárdio não
é coração.
O Sn. HAKATA UIHEIKO — Tenho tanta certeza quo a minha
argumentação 6 absolutamente lógica, como tenho que V. Ex.
upe/.ar do seu talento não sor;i capuz do refntal-a com vantagem. O quo responde V. Kx. ?
O Su. RAMIHO BARCEIXOS — Já respondi.
O Su. BARATA RIUIOIRO—V. Ex. respondo com a hypotlieso
phantastica que figurou protondondo quo si hoje se operam outras
serosas, o pcritoneo e a pleura, tem-se também o direito de operar o pericárdio, e terminou o seu raciocinio com a seguinte
declaração « si estivessem reunidos as corações então, sim».

soe
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Vou argumentar com as próprias palavras do S. Kx.

A proposição do S. Kx. é insustentável e será o nobre Senador quem mo dará razão, sináo vejamos ; apezar de todos

As serosas são histologicamcnto de composição muito mais

os recursos de que dispõe a scioncia moderna para precaver-sc

delicada e mais susceptível do que o músculo e si a paridade

contra os perigos das laparotomias, fará S. Kx. todas as lapa-

do tecido é que o guia na indicarão operatória, si porque só

rotomias ?

E agora, perguntarei eu, por que então sim ?

opera no poritoneo o na pleura entendo V. Kx. que só pôde
operar no pericárdio, perguntarei porque, hoje, que se corta
desde os músculos da cabeça até os do pescoço ; desde os do
pescoço até os do thorax ; desdo os do thorax ato os do
ventre ; desde os do ventre até os dos membros, porque se

Xão fará.
O SR. RAMIRO BARCELLOS — Não sói o que V. Kx. chama
todas <is laparotomias. E' preciso que figuro o caso.
O SR. BARATA RIBEIRO — K' tão claro.
Pergunto si V. Kx. terminará todas as laparotomias que

não lia do cortar no coração que também ê um músculo !
O SR. RAMIKO H.VRCKLLOS — Daroi resposta om occasião

i i ver encetado '!

ropicia.

das dilliciildailos insuperáveis do caso ; aqui adhorencias ir-

Certamente que não. S. Kx. recuará muitas vozes deante

para- cural-o ? Si o seu argumento a paríbus ô apresentável

remediáveis pela natureza dos órgãos quo compromcttem;
alli complicações invencíveis pela própria natureza da lesão
que indicou a operação e, no emlanto, quando se vão praticar

e convincente, será o caso de propor o corto do um sacco aneu-

uma laparotomia a indicação operatória se discute entro a

rismatico para coscl-o depois ?

morto irremediável pela moléstia, e a salvação possível ou

O SR. BARATA RIBEIRO — O nobre Senador polo l í i < >
( I r a n d o do Sul terá jã por ventura cortado algum aneurisma

O Su. RAMIRO BARCKI.I.OS— Pois si V. Kx. encontra a

provável pela operação ; o porque não chegará o cirurgião

parede do sacco degenerada lia do cortar uma pnrto v deixar
a outra.

ao liiu nos casos que acabei de figurar? porque compromeUoria

O SR. KARATA R I U K I I Í O — Seria o caso do fazer a rosecção
do vaso. Nós quando... (Desculpe-me V. K x . ter escapado o

immodiatamonto a vida do doente, e elle não tem o direito
de diminuil-a nem de uma hora siquer !
No omtanto, lazer laparotomias 6 operar em serosa !

nós, corrijo em tempo ), quando o cirurgião encontra um vaso

Não, Sr. Presidente, a argumentação do nobro Senador não

lesado, cosc-o.
Não ; a proposição do nobre Senador não é verdadeira;
porque se tom cortado outras serosas, nenhum cirurgiã o está,

lho aproveita a defesa, porque só opera om serosas, ninguém

autorizado a cortar o pericárdio, e eu estou deixando passar
em julgado que o pericárdio seja só uma soros-ía qilaildo não o1,

O SR. BARATA Huujino — Esta não é a hypothese ; não
se trata de pericárdios já lesados, mas do pericárdios sãoa ; a

lia que tenha direito do operar em pericárdios sãos ! não e não !
O SR. RAMIRO BARCULLOS dá um aparte.
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phrase do Sr. Dr. Chapot Ibi oscripta para emocionar o povo ;

quando está gravemente compromettido por moléstia, de outro

oil-a, já me referi a cila:

modo irremediável! Fez bem o Sr. professor Chapot, Sr. Pre-

« Nesta época, em quo se sutura o pericárdio e até o

s i d e n t e , de suturai 1 o pericárdio, unia vez que imprudentemente o havia cortado !

myocardio aecidontalmentc aberto...»
Quando li esta phrase, Sr. Presidente, perguntei a mini

Quer V. Kx. a prova eloquente, palpitante, irrecusável de,

mesmo si cila não exprimiria, uns desses movimentos de con-

que não lho sobrava coragem para incisar propositalmonto

sciência involuntários e convenci-me da independência da

o pericárdio si o tivesse visto ? ! Quereis a prova, Srs. Sena-

consciência o da razão, independência que chega até os limites

dores '( "Kil-a : Por seis longos dias Maria agonizou, morrendo

extremos em que a consciência se revolta contra a vontade que

aos poucos, aos progressos da asphyxia que. lho poz fim â

a razão domina.

vida ! Pois bem, senhores, não ha hoje cirurgião digno desse

Assim expliquei a mini mesmo aquelle impulso do vollio

nome que nesta situação desesperada não deva tentar salvar

Gallileu a que ainda hontem se reibriu desta tribuna o nobro

o seu doente abrindo-lhe o pericárdio, esgotando-o, lavando-o,

Senador pelo Rio Grande do Sul, erguendo-se contra a vontade

drenando-o até e, no emtanto, o Sr. Dr. Chapot, que tinha

que o ajoelhara á abjurar do suas convicções para protestar

deante de si um pericárdio já aberto e mal costurado; elie

por cilas, illuminado pelas fogueiras inquisitoriaes que ha-

a quem não deviam ser desconhecidos os trabalhos do Torrier

viam de desenhar-lhe a estatura através dos séculos!

e tantos outros, deixou-so quedar na mais absoluta immobilidade

E' isto mesmo; a consciência tem destes movimentos
1

impulsivos; foi ella que arrastou o St , professor Chapot á

e assistiu á morte de sua doente, limitando-se a faeer-lhe in-

conlissão constante daquelia phrase ; o que S. Jix. declarou ao

jecções hypodermicas e lavagens intestinaes !
Querem melhor prova do quo não teria o Sr. professor

Congresso deante do qual fallou é que não ha hoje cirurgião

Chapot coragem para propositalmente incisar um pericárdio

que não suture o pericárdio u até o imjocardio accidentalmcnte

são do que esta, a do faltar-lhe ousadia para descoser um

abertos; e isto é verdade ; o que isto prova, porém, Sr. Presi-

pericárdio doente, um pericárdio em suppuracão !

dente, é que a cirurgia tenta por todos os processos a seu al-

O SR. RAMIUO HAUCKIJ.OS dá um aparte.

cance disputar a vida á morte, limitando-lhe os passos, arran-

O SK. BAKATA RIHKIKO — Perdoe-me ; nesta situação

cando-lhe das garras as victimas; o que isto prova é que

tratar-se-hia de um doente fatalmente condemnado á morte, a

estamos em um período de verdadeiro progresso scientifico e

operação seria uma esperança, não havia nenhuma outra do

é por isso que hoje não se duvida abrir, através da parede

salvação !

thoraxica, caminho para chegar até o pericárdio e cosel-o

O illustro Senador pelo Rio Grande do Sul excede-me em

quando elle tenha sido accidentalmente aborto, para euval-o

talentos e sabor, mas deve estar corto que a convicção alenta
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até os mais Ir.ieos nas unis tenazes resistências ; sobra-mo

U SK. IvAMiiui BAKCELLOS—Destrua.

calma, para na') desviar-me do meu ponto do vista, a p e / i r

O Su. 1ÍAHATA RIBEIRO — Mas já destrui do

modo quo

das i n t Tritnçòes de .S. lix., parando quando lor necessário para

V. Kx. não pôde reconstruir. Kstou mostrando a V. K x . : o

voltai' ao mesmo ponto do partida.

Sr. professor Chapot declarou que incisara o pericárdio.

(j Si;, RAMIKO BARCEU.OS—Nem pretendo semelhante
cousa.
O SK. BARATA RiiiKiKo —AIlirmo que o Dr. Chapot não uru,

O SK. RAMIRO HAKCKLLOS dá um aparto.
O SR. HAKATA RUÍEÍRO—Kllc não podia deixar do estar
convencido.

capaz do penetrar no pericárdio intencionalmente, o tanto quo

O SR. RAMIRO BARCELI.OS — Na opinião do V. Kx.

não teve coragem de abril-opara t o n t a r salvar sua doente, na

U SR. KAHATA RIBEIRO — N a opinião de todo o mundo.

única hypothoso em que a sciencia moderna aconselha o autoriza,

U SR.RAMIRO BAKCKLLOS — Pois ou garanto a V. Kx. que

tão ;arrojada opera.rão, a do pericarditi; oxsudativa, p u r u l e n t a

e s l i u i convencido do quo a menina Maria não morreu do pe-

infecciosa.

ricardite.

U SK. RAMIKO KAKCHI.I.OS dá um aparto.
O SK. BARATA RIBEIRO— Não podia deixar de ser, e ollo
disso quo íbi, está aqui na memória delle.

O SR. KAHATA RIBEIRO — Pois admira-mo a opinião singularmente divergente do V. Kx. ! Até o Dr. Krnani Pinto, perito do Dr. Chapot, convoncou-so que Maria succumbira a uma

K' para V. Kx. ver como os depoimentos individuaes são

pericardite. K si o operador, tendo incisado o pericárdio <; a

falhos o quanto ó inconvonienti! trazol-os á discussão, expon-

pleura, notou que a sua operada apresentava com temperatura

do-os á apreciações, que nem sempre poderão ser agradáveis.

elevada e irregular (i:i respirações c 17.'i pulsações por minuto,

O SR. R A M I U O BAROKI.LOS—Testemunho individual do 10

que diagnostico deveria 1'a/ei'í! Peco a V. Kx. quo consulte a

collogas que assistiram á oporayáo o que devem ser, pelo

respeito os illu4ros Senadores polo Paraná e pala Bahia, que

menos, tão honestos como V. Kx.

agora me ouvem, distincios prolissionaes, os Srs. Drs. Krazilio

o Si;. ISAIÍ.VTA R I I I K I K O — A questão não ó do honestidade.
Já contrapuz a essas K) testemunhas outras tantas que assis-

da Luz o Arthur Rios, que e-stavam então longe e viam a,
d o e n t e a través dos boletins, que diagnostico fariam?

tiram á o]vra<;fto do Dr. Álvaro Ramos e quo dizem absoluta-

O SR. RAMIRO BARCJOLLOS dá um aparte.

mente o contrario, o ossos doveni ser, pelo monos, tão honestos

O SR. BARATA R I H K I R O — Kllo ha,\ia, incisado o pericárdio

como V. Kx.
Já disso ã V. Kx. quo om mais de uma situarão, o situações
menos <^Tavos do que osta. o testemunho individual valo pouco,
mesmo muito pouco.

e cortado a pleura em uma extensão do quatro a cinco centímetros.
O SR. R A M I U O BAiiciou.os —- Mas.a (|iioHtão se dou pela
pleura.
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(J Sn. KAUATA RIIJIOIKO — Por que escolhe V. Kx. a pleura '.
O Sn. R A M I K O BAKCKF.LOS • - Porque lá, entrou immediatamentear.

o Sn. IJAKA.TA RIBEIRO — E por que não entrou no pericárdio ?

e Obedecendo á sua, resolução i n a b a l á v e l de, separal-as ainda,
que tivesse de cort ir-llies o coração, de soparal-as, ainda que
entro as duas eollocasse o abysmo de uma sepultura, afastando
Rosallna para melhor dirigir o seu golpe, arrastou a extremidade inferior do storno do Maria para fora, collocando no

Desculpe o nobre Senador que o não acompanhe nessa

caminho da lamina cortante do seu bisturi, encoberto pelas

discussão de liypothoses pliantasticas ; o próprio Dr. Cliapot en«
carregou-se do explicar o caso.

insersõos do dlaphragma, n, extremidade inferior do pericárdio

O Sn. RAMIUO BARCELLOS — Ksta é uma liypothese real.

de Maita, que nossa oeeasião foi conjunetamento cortada com o
appondico xiphoide o insorsõos tondinosas daquolle músculo.

O SR. BARATA RIBEIRO — Si, Sr. Presidente, o facto do Ro-

Ksta parece-jne a hypothoso que t r a d u z a realidade dos

salina e Maria está de accordo com todos os outros operados

factos. Xão será possível, do accordo com os princípios de

e autopsiados; si a observação do l)r. Álvaro Ramos, muitas

loratogonia e com os dados da observação deste caso, ter outra,

vezos invocada polo D r. Cliapot Provost, é um documento do

concepção sobre aquello accidonto cirúrgico!

valor seientilico, o tanto o é que até ho.jo nunca soíVrou a
menor contestação, so-gue-so que Rosalina o Maria era um caso
de xipliopagia.

As cavidades pleuriticas,tanto como as poricardicas daqiiollos dous corpos eram separadas, estavam independentes.
E tanto é assim que, segundo a narrativa do Sr. Dr. Cliapot,

Em taos condições, ainda que o Sr. professor Cliapot Prevosfc

em uma febre infecciosa de Rosalina, olla chegou a ter 40° do

quizesso encontrar o pericárdio, e pelo modo mais delicado e

temperatura sem que o coração de Maria soffresso nem siquor

alltectuoso o mandasse convidar a comparecer no seu campo

perturbações de rithmo.

operatório para ter a delicia de trahil-o nesta entrevista e

K como descobriu o pericárdio o Sr. professor Cliapot, na

incisai-o, ollo não poderia comparecei- a cila porque encontra-

sobresalto do ver quasi a morrer a sua operada, como ? pela,

ria fechadas todas as portas de .salada da sua posição normal,

onda de liquido que se movia de um para outro ás oscillações

formando-lhe barreira indestructivol; adcante, as eostellas e o

cadenciadas do coração, diz ello. Deixo passar sem reparo que,

appomlico xiphoide ; em baixoo diaphragmacom os seus pilares

dada ÍL syncope de Maria, tão profunda que o pulso não queria

anteriores normalmente inseridos naquelle.

roltnr, apesar das tracções ri/thmicas feitas ria linrjua, como re-

O pericárdio, Sr. Presidente, foi incisado, casualmente no

lata o professor Cliapot, é diflicil conceber que força,, por

momento em que o operador alllicto pelos perigos que ameaçavam a vida da operada consequentes da hemorrhagia, quiz

parte delia, impulsava o tal liquido, si o coração devia, estar

l i b e r l a l - a dos laços cartilaginosos que a, prendiam a l i o s a l i n a ,

o facto, o contestal-o, invocando, agora sim, a autoridade de

q u a s i parado, si não parado de todo, pá rã, em absoluto, contestar
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("ruvoillier, o não só dollo mas a do todos os anatomistas, a do

iheso t r a t a r - s o - h i n <!o um estado pathologico gra vissimo, a hy-

todos os physiologistas, do todos os pathologistas e anatomo-

dro-pericardite o quo, ligurada ella, o primeiro crime do ope-

pathologistas, que, accordes, affirmam, o quo também afflr-

rador, crime indisculpavel, seria ter pretendido operar, ler

inarão todos os liomons do mediana instrucção o com capa-

chloroformizado. o que equivalia a assassinar o doente 1

cidade para reflectir, que no poricardio não ha liquido capnz do
formar essa onda quo se mova ás pancadas do coração.

Sr. Presidente, examinei até agora n questão, partindo do
prosupposto do quo as xiphopagas deviam ser submeti idas

E não será necessário que eu fatigue a altonção do Senado

a uma operarão sangrenta: no e n t r e t a n t o , esta qimsiào é con-

com as m ú l t i p l a s citações q u e trago a q u i (apontando para livros

trovorfida como sempre, a i n d a lio.jo. apozar dos progressos da

e documentos) para provar-lho que não lia liquido no pericárdio

cirurgia moderna, o a, razão é obvia. Sejam quaos forem os

quo só mova como a columna do um nivel; para isso bastar-

recursos da a c t u a l i d a d e , não ha, cirurgião q no si; possa con-

mo-ha citar a opinião do nobre Senador polo Rio Orando do Sul,

siderar absolutamente garantido do porigos, e não lia como

quo ainda hontom repetiu doante do Senado que a quantidade

contestar-se que em casos como este a sobrevivência dos ope-

do serosidade do pericárdio é mínima, sorvo apenas para faci-

rados é a condição exigível da operação.

litar o escorregamento das falhas serosas. Em abono deste

Assim sendo, não é do admirar, antes perfeitamente se,

asserto bastará recordar com todos os cardio-pathologistas

j u s t i f i c a a opinião de alguns cirurgiões quo eontra-indicam

as syncopos graves de quo são acommottidos os doentes vi-

as operações sangrentas, proferindo actuar sysiomaticamonto

ctimas de hemorrhagias pericardioas à menor quantidade de

sobro os elementos do pogma para, determinando profundas

sangue que em sua oavida.de se derrama.

alterações de dogonoraçfio regressiva dos tecidos, removerem

O SR. RAMIRO BARCELOS — Chega a supportar até 500
grammas do liquido.

por completo os perigos da operação, que por u l t i m o se reduzirá a, simples incisão de tecidos fibrosos.

O SR. BARATA RIBEIRO— Pordoo-me o nobre Senador, isto

Nesse sentido tenho eommigo um documento importante,

não é argumentar do boa fé. Eu posso ter alguma violência

que peço permissão ao nobre Senador para ler. Si S. Ex. per-

na minha palavra, porque cm gorai sinto a paixão das minhas

miltir...

convicções, mas não se poderá descobrir nellas o artificio do

O SR. RAMIRO B A K C I X I . O S — \ao sei qual é o documento.

sophisma, nem o subterfúgio arguto da insídia. Argumento

O Si:. 1 S A R A T A l!ii!i;ii!o — Si V. Ex. permitte. eu o lerei.

com sinceridade ! Por que ha do o nobre Senador invocar em

Quero oppôr á opinião do nobre Senador polo Rio ( i r a n d o d.)

beneficio da defesa que' pretende para semelhante absurdo o

Sul, o illustro relator deste projecto de lei, a opinião de um

caso de haverem pericárdios que supportam até 500 grammas

clinico notável, do um c l i n i c o quo falia em nome dos sous

de liquido í S. Ex. contestará porventura quo nesta hypo-

27 annos do observação e do estudo, o quo assenta sobre estes
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O monumento de sua lama; quero oppòr a opinião do nobre,
Senador á opinião do meu illustro colloga o Sr. I)r. Ramiro
Baroellos.
O SR. RAMIRO BARCELLOS—Consinto nesta leitura, mas
peeo a V. líx. i|iio attonda aos termos e á época da carta á que
allude.
O SR. HAHATA RIIHOIRO — Como V. Ex. consentiu vou
l'; i z tu1 conhecer a opinião do V. Ex. ao Senado.
'
O SR. RAMIRO BARCEU.OS — V. Kx. vae esperar um
pouco. Esta carta foi escripta antes de verificada*a laparotomia exploradora feita pelo Dr. Álvaro Ramos.
O SR. BARATA RIBEIRO — K' isto mesmo ; ainda bem quo
V. Kx. invoca aquella oração como origem do esclarecimentos.
O SR. RAMIRO BARCETJ.OS— Ku não sabia, como ninguém
sabia, o quo estava lá dentro. Não conllecia, como o Dr. Álvaro
Ramos, um processo seguro para hemostasia do fígado e então
dei minlia opinião sobre, o caso nos termos em que está escripta a carta que V. Ex. agora pôde ler.
O SR. BARATA RIBEIRO — A questão quo se discutia...
O SR. RAMIRO BARCUU.OS —Não sou um emperrado nem
tenho presumpções. Depois da laparotomia, o depois do ter o
Sr. Dr. Cliapot Prevost apresentado seu processo de hemostasia segurado fígado, concordei que a operação se fizesse.
Assim procedem todos quo não teom orgulho nem vaidade.
O SR. BARATA RIBEIRO— Não discuto a questão neste
terreno. Não procuro inquerir, nem trato do sabor ou discutir si se podo hoje operar casos do xiphopagia simplesmente
porque existem processos do ascopsia que guarani em os porigos de laparotomias e outros em que haja fusão do fígado
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porque a srioneia possua processos de sutura, hepática que garantam o operador contra os perigos da hemorrhagia ; não
estou discutindo a operação om confronto com os progressos
da scienoia, isso é já questão tratada por mim, e não o faço
porque, sejam quaes forem ollos a respeito desta como do todas
as operações, se poderá dizer quo, si na, actualidade as probabilidades de êxito são muito maiores do quo oram antes,
não haverá cirurgião quo possa aílirmar com certeza o resultado delias, seja qual for sua gravidade, si tiver sempre
* *
vivo no espirito o conselho decorrente das palavras do sábio
Yelpoau, a que ainda hontom V. Ex. se referia, lembrando
«quo um golpe dado na pello ê a porta aberta para a
sepultura ».
Sob a impressão deste principio, verdade que deverá
guiar sempre todo o cirurgião de sobre-aviso contra a cilada
de complicações, cuja origem escapa ás mais prudentes e
cautelosas previsões, pergunto: pódo-se operar xiphopagas
por processos sangrentos? deve-so operar xiphopagas? No caso
de perigos que occorram zombando de todas as cautelas, de
toda a perícia, poder-se-ha o cirurgião justificar, aliegando
que se deixou seduzir pela, esperança do separar dons indivíduos, até si tanto o fossem, inúteis no ponto do vista social,
sulistituindo-os por dous indivíduos úteis, ou ainda menos, por
utilizar desses dous indivíduos um com sacrifício completo do
outro quo tiver succumbido? Esta é a questão.
A carta do illustro profissional o Sr. Dr. Ramiro Barcollos,
cujos conceitos faço meus, ò1 o tiro do honra contra a immoralidade do semelhante attontado, o tem por si a opinião do cirurgiões notáveis, está de pleno accordo com as dos mais com-
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pctontcs, julgando a questão no ponto do vista dos progressos

Que, importa, que o Dr. Álvaro liamos não tivesse fojio

da sciencia.
O SR. RAMIRO BARCELLOS — Na occasião não tinha havido

ainda sua laparotomia, que não se conhecesse ainda que havia
fusão dos figados ? !
Si, quando todas as experiências, todas as observações,

a operação exploradora do Dr. Á l v a r o Ramos.
O SR. BARATA RIBEIRO — O argumento é contra Y. Ex. o

todos os processos e exames faziam presumir que a operação

contra a operação do SP. Dr. Ohapot Prnvost. Antes daquella
oporacão a srioncia dispunha dos mesmos recursos que dopoi>.

consistia gòmcnlc na laparotomia, S. Ex. não era p a r t i d á r i o
delia, será que a admittisso. quando se descobrisse a fusão dos

e, si a operação demonstrou que o caso podia oflorecer sur-

fígados" cuja exclusão actuara no espirito do illustro Visconde

prozas ao oporador, soguo-so que a prudência aconselharia a
não intervir em uma situação tão imperscrutável'que a i n d a ,

do Saboia, para indicar a laparotomia por ter esta operação
em seu favor os progressos que lhe garantem o êxito i e se

depois do todns as explorações, poderia, ter segredos que

pó dera pensar quo a lovasse a effeito si além dos fígados en

escapassem a ollas, que por ollas não tivessem sido devassados.

contrasso fundidos os pericárdios? !

1

ir

Não, ninguém o pensará, ninguém o crerá !

Depois daquella oporacão, as meninas sahiram com vida

Para valorizar a opinião do notável clinico o Dr. Ramiro

o si a questão da separação delias girasse unicamente, em

Barcellos, pouco importa que, se tivesse leito ou não a operação
ilo Dr. Álvaro Ramos. Polo contrario, ella tom, para o meu

torno da laparotomia,, ollas teriam sido separadas.
Surgiu, porém, no campo das dificuldades a fusão dos

ponto fie vista, a, mais alta, significação, exactamente por ter sido

fígados e, a,pezar dos múltiplos processos que já existiam para

formulada antes daquella operação, quando, para todos quantos
tinham examinado Rosalina e Maria,, a separação delias ora, um

a sutura daquolla glândula, não houvo quem se animasse a
incisíU-a, esporando melhores tempos, porque na previsão dosia
(iiliiculilado não tinha havido quem indicasse a operação.

facto auspiciado pelas mais lisonjeiras esperanças, pois dependia

sivo o illustro Visconde de Saboia. cuja opinião li ao Se-

de uma simples laparotomia.
Pois bem, é nessa occasião, quando se presumia, esta extrema simplicidade do caso, que S. Ex. pronunciou-se con tra

nado, presumindo que a operação se, reduziria somente a uma

operação ; ouça o Senado; é uma opinião de alto valor que

laparotomia sem accidontos, aconsolhavam-n'a por excluírem
de entre suas diffleuldades a fusão ou adhoroncias do vísceras,
foi nesta occasião, que o illustro Sr. Harniro l-iarcellos, collocando-so no ponto de vista moral desta questão, opinou sobre o
caso e contra a operação.

deve ficar registrada nos archivos desta discussão. Eil-a :
« R i o de J a n e i r o , 20 de junho de 1899. Meu caro collegn.

Foi nesta occasião, isto é, quando todos os cirurgiões, inclu-

Agradecendo-vos o amável convite com que me proporcionastes
o ensejo de examinai' o interessante caso de xiphopagia, das
meninas Rosalina o Maria, venho desempenhar-me do compro-
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misso tomado de enviar-vos por escripto as idéas quo se mi-

mento da linha do união, iria dia a dia restringindo a circulação

surgissem relativamente a unia tontat-iva de separação para a

quolbsse commum, determinando emttm uma separação gradual

felicidade das duas creaturinhas.
« Do exame diverso dos tncidos quo formam a ponte do união

obtida passo a passo e som perigo.
« Os tecidos sem importância para o caso operatório, pelle,

entre as duas irmãs o da observação das bem executadas photographias radiographicas quo me fizestes observar, como também

tecido cellular e algum fibroso, quo me parece existir na ponte.

das varias provas physiologicas a que tendes sujeitado as xiphopagas, resulta a plena convicção de que os dons organismos toem

muito se adelgaçariam sob a, compressão. Esta deveria ser estabelecida da ligação cartilaginosa existente na parte superior
para baixo, não compreliendendo aquella. Para o ellbito ima-

uma completa independência funccional.

ginei o instrumento, cujo desenho, em ligeiro rascunho, junto

«No emtanto, no momento ora quo se cogita'de tentar a
separação por processo operatório, não são descabidas algumas

vos envio.
« Pedindo-vos desculpado mal alinhavado desta exposição,

duvidas em relação a possíveis adhoroncias, ou melhor, ligações
em continuidade de tecidos, entre as túnicas das paredes osto-

cujo ti m apenas consiste em corresponder á vossa delicadeza e

macaes, Ou entre os lóbulos de spigel dos respectivos fígados.
« São, a meu ver, estas as duas únicas difllculdades sérias que

não tem protenções a levar luz a uma questão em quo mais
competentes faltaram, subscrevo-me com muita consideração.
Vosso collega admirador, línmirn tíarcellos. »

poderiam diflicultar a operação a bisturi e tornal-a mesmo sum-

Eis o apparolho (ntettrandoum desenho) realmente engenhoso

mamonte perigosa, exigindo meticuloso e vagaroso trabalho de

imaginado por S. Kx.
Como vê o Senado, acartadoSr.br. Ramiro Barcollos aproveita a opinião quo sustento contra a do nobre Senador pelo Rio

dissecção.
« Acho, todavia, que a operação deve sor tentada, não immediatamente, mas depois do emprego do um artifício que, no
fim do algum tempo, possa collocar a região em condições mais
favoráveis ao bom oxito operatório.
« Refiro-me á compressão gradual e mothodica exercida

Grande do Sul, illustre relator deste projecto do lei.
S. líx. convonceu-s.' plenamente, adquiriu a certeza poios
exames quo fez, pulas investigações physiologicas do que (ove
conhecimento e pelas radiographias que observou, quo Rosalina

sobre o rnpjie da ponto de ligação.
« Mesmo no caso das adherencias referidas existirem, a
compressão ninho gradnnl c, cuidadosamente estabelecida e,

e Maria eram organismos autónomos e independentes ; deste
ponto de partida, opinou pela intervenção, entretanto, como

vigiada e, exactamente applicada no ponto exacto do limite, médio

túnicas dos estômagos e dos lobos do spigel, duas únicas dilíicul-

a que tenho dado o nome de raphe, pola impressão quo nos dá a

dades sérias, diz S. Ex., peço a attenção do Senado — duas
únicas dilliculdades sérias que poderiam dillicultai- a operação e

plioiogra.phia radiographica, produziria, o gradual adelgaça-

seria possivel quo houvessem adherencias em continuidade das
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tornal-á siu nulamente perigosa — portanto : l", S. ívi. não sus-

Não, S. K x . não os insisaria porque nunca, ninguém os i n -

peitou num podia suspeitar, laço-lhe esta justiça, cm home-

cisou e não ha quem deixe de considera,!'o pericárdio o tioli MI;

nagem a sua instrucção, quo podessem havei

1

fusões dos peri-

IIIIII/ITI! do organismo, na phr.fo de, Mareei Hadouin, porque,

cárdios ; si", pousou quo as adhoroncias em continuidade dos

Sr. P r e s i d e n t e , tão i n i i i n is são a < relações do coração como

estômagos o dos fígados, dificultando a operação, tornariam-na

sou onvoluero sero-fibroso, que ferir uni éloíar profundamente

sitminamenteperigosa epoi' isso, pousando quo se dovia intervir,

o outro !

oppunha-se aos processos de separação immediata do dissoeçã.o

Kstáesgotado o assumpto, Sr. Presidente ; operar xiphopagas

á bisturi e aconselhava um apparellio que actuasse sobre os te-

ó o mafs complexo dos problemas que se pódoollbrooor ao cirur-

cidos, determinando um processo regressivo dolles, quo os I r a n s • *
formasse em tecido fibroso, vencendo-se de tal modo todos o--

g i ã o , porquanto a solução dollo não se debato só no campo vas-

perigos da operação.

biologia, mas no terreno da moral profissional ! Não se t r a t a

Deante do perigo de fusão dos estômagos c, dos ligados, era

tíssimo dos progressos da cirurgia moderna, aos impulso* da
nesta, hypotlieso de operar doentes, mas do r e s t i t u i r orga-

prudente, opinava S. Kx., ir vagarosamente, lentamente, con-

nismos vivos, autónomos, independentes, á integridade de suas

fiando do tempo a segurança do golpe cirúrgico para que a ope-

fiinccõos sociaes !

ração do monstro fosse certa e fácil, podendo-se levar ao coração

K' por isso quo ainda entro os intervencionistas terão

da desgraçada mãe daquollas infelizes a grande alegria de vel-as

sompra vantagem os quo, rendendo homenagem ã vida do sons

vivas o completamente separadas!

semelhantes, sacrifiquem-lhe estultas ambições do gloria menu*

Verifica o Senado que, como ou disse, em nada só altera o

scientiticas do quo apparatosas !

v a l o r da opinião do Ur. llamiro Harcollos o ter sido Hla for-

K' por isso que ao operar xiphopagas todo o mundo se de-

mulada antes da operação do I)r. Á l v a r o Ramos ; aquella ope-

verá recordar do ponderado conselho do illustre Sr. Ur. U a m i r o

ração só serviu pá rã confirma l-a ; depois delia, razão de sobra

Barcollos, em que pozo a opinião anti-scientilica do nobre Se-

teria S. Kx. para clamai' «eu bem disse <pte podia haver fitsfí» ilns

nador pelo U i o ( i r a n d o do Sul !

fujinlos e (p(e preferível seria que se interviesse por mu /ovxv.v.^j
de contjjrcssito ijradual, lenia e Mct/todiva ».
E si a previsão da união dos fígados o fazia rocilar, não só
tom o direito do presumir quo S. Kx. desse outro conselho no

Antes de terminar, Sr. Presidente!, quero explicar uma
phrase minha que mereceu reparos do illustre Sr. relator deste
projecto de lei, provocando-lho por vezes o menoscabo do um
sorriso irónico. Declarei que estava emancipado da Kuropa.

caso de suspeitar que estivessem fundidos os pericárdios e meilos

Realmente não sou colono da K u r o p a em matéria de

q ilo audaciosa e erradamente os incisasse, si tentando a, operação

sciencia, estou emancipado delia. Ksta phra,so, porém, deve-se

os encontrasse doaiite de si !

entende.r no bom sentido; lá, como aqui, ha também sábios de
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carregação ; dcstos sábios leitos ás pressas, fabricados por decretos ! Sábios de sabedoria levo que surdem para espanto dos
tjuo estudam sem se sabor como, e que, verdade ê que se diga...
desapparceem logo ao cessar o ruído de empreitada que os

os principiou com quo legislou para o mundo e para os soculos

apregoa!

que hão de vir, oferecendo ao futuro as bases de novas construcçõos!
Estes homens excepcionaes, os sábios, nada teom do com-

Ainda não ha muito, tive provas disso. Da citação de uma

mum com os outros, roproducções sediças do typos vulgares,
notabilidadcs do carregação quo apparecem como desapparc-

leitura colhi nomes do uns autores cujas opiniões interessava-me
conhecer em assumpto de minha predilecção: encommjndoi as

eem, pelo ofleito de verdadeiras crises no movimento intellectual' dos povos. São como quo produclos de uma fermen-

respectivas obras para Europa, pelo livreiro com quem man-

tação por elementos de morbidez social!
"

«i

tenho taes transacções ; imagino-se a minha surpresa ao receber

E' desses que mo declaro emancipado, ainda mesmo quo

dolle um memoranduin com a seguinte observação: « Los au-

sejam da Europa. Dos outros, não só não mo emancipo, como
sou cultor apaixonado até a idolatria, jurando nos seus dogmas,

i-ours lá ne sont pás connus. » Não eram conhecidos os homens
e estavam citados!...
Kisabi sábios que nem do livreiros são conhecidos ! Já se

inspirando-mo nas suas obras, guiando-mo pola sua moral!
( Mvilo bem ; muito bem,)

vò que tenho motivos para declarar-mo emancipado da Europa,
o que não quer dizer que o esteja da sciencia, nem que repudio

ORDEM DO DIA

a autoridade dos sous apóstolos consagrados pola admiração do
mundo.

Subvenção ao Dr. Chapot Prévost

O SK. RAMIRO HARCELLOS— li' que V. Kx. esquece do que
toda a sciencia vem de Já.
O SR. BARATA Rinmuo — Não esqueço cousa nenhuma ; já
expliquei o meu pensamento. A scioncia, engana-se o nobre So1111 dor, não vem só da Europa, vem de todo mundo para todo
mundo; não õ o producto do unia época, pelo contrario, nasce
do trabalho e da controvérsia de todas as gerações ! O próprio
Pastour, que V. Ex. citou, representa esta soinma do esforços
das gerações através dos séculos ; o seu grande valor, o seu
valor extraordinário foi exactamente este, o de deduzir do
acervo que representa o esforço da sciencia de todos os tempos,

Continua em 2a discussão, com o Énbatítutivo oflorccido
pola maioria da Commitóão do Finanças, o artigo único da
proposição da Camará dos Deputados, n. 151, do 1900, concedendo ao Dr. Eduardo Chapot Prévost a subvenção do 40:()i)f)s,
como recompensa nacional, para subsidio à sua viagom á
Europa, afim de expor perante os eongresios da cirurgia em
Berlim o em Pari/ os resultados da operação nas meninas
xiphopagas, representando alli oííicialmcnte o Brazil.
O Sr. Ramii-p JBarcellos (para uma explicação
pessoal) — Em referencia a uma carta sua lida pelo orador antecedente, como prova da sua opposiçãoà separação das xiphopagas,
48-14
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diz que essa carta foi dirigida ao Dr. Ramos, que o consultara

occasião tive quando se tratava "de effectuar a votação de um
assumpto considerado pela Mesa de interesso pessoal e que a

sobro a operação.
Escreveu-a com as informações e observações então havidas
e com as suas próprias observações, propondo como medida prudente a compressão gradual. Os argumentos em que baseou os
seus discursos neste debate, procedem de conhecimentos ulteriores e nos trabalhos e nos estudos quo fez sobre a hemostasia
do fígado o Sr. Dr. Chapot Prevost.
O Dr. Ramos não attendeu ás suas observações e ao seu con, •
solho o tanto que interveiu cirurgicamente.
Assim, essa carta lida pelo Sr. Senador pelo Districto Federal, em vez de ser contraria ao orador, antes lhe ó favorável.
Ninguém mais pedindo a palavra, encerra-so a discussão,
ficando a votação adiada por falta do quorum.
ORDEM DO DIA
Votação de matérias cuja discussão flcou encerrada
Votação, em 2a discussão da proposição da Camará dos
Deputados, u. 31, de 1900, concedendo ao Dr. Eduardo Chapot
Prevost a subvenção de 40:000$, como recompensa nacional,
para subsidio á sua viagem á Europa, afira de expor perante os
Congressos de Cirurgia em Berlim e era Pariz os resultados da
operação nas meninas xiphopagas, representando alli officialmente o Brazil.
E'annunciada a votação secreta doart. Io do substitutivo
offerecido pela Commissão de Finanças.
O Sr. Barata Ribeiro (pela ordem ) —Sr.
Presidente, passa-me pelo espirito a duvida que já em outra

mira não parecia assim.
Tanto quanto entendo do regimento do Senado, comprehendo que as votações por escrutínio secreto dizem respeito a
decidir sobre questões de interesse pessoal.
Ora, parece que as questões de interesse pessoal ficam perfeitamente definidas pela intervenção de um indivíduo. E, si
a questão que agora se agita refere-se a um indivíduo, é pelo
mào habito, mão habito que infelizmente vão fazendo carreira
entre nós, de se fazerem leis de caracter pessoal.
Eu não sei, porém, que o Sr. Dr. Chapot ou alguém por
elle requeresse um prémio para elle; sei que a Camará dos
Deputados, por uma declaração de caracter legislativo, concedeu um prémio para aquelle cidadão.
E', portanto, uma resolução de caracter geral ; attinge a
corto u determinado indivíduo, pelo máo veso, pelo máo sestro,
pelo defeito que, por desgraça nossa, se vae radicando nos
nossos hábitos, e defeito que se assiguala principalmente, para
infortúnio da Republica, n'esse regimen, de se fazerem leis de
caracter pessoal.
Mas não me parece que esta esteja neste caso.
Penso que não está ; e eu, em quem esta urna (apontando a urna do escrutínio secreto) produz uma impressão dolorosissima, porque cada vez qua a vejo transitar pelo recinto do
Senado, parece-me quo vojo passar o esquife da dignidade nacional, não posso deixar do levantar a questão agora, para que
V. Ex., com a sua autoridade, e o Senado resolvam si, a questão
ó do caracter individual ou si ó de caracter geral, e, na
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primeira hypothese, si o escrutínio deve ser, portanto, secreto,
na sogunila si deve ser sujeito ás regras geraes dos es-
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cogitar quem seja este — quem. E foi exactamente por ver que o
Senado tinha feito, naquella occasião, da applioaçfio da lei nina
questão du índole individual quo, sobresaltado naquelle momento,

crutínios.
O Si-. I»i*osi(loiito — Observo ao honrado Senador

resolvi pedir explicações à Mesa si uma outra vezs urgisse a

que casos idênticos teem sido votados já polo Senado por escrutínio secreto, como ainda ha tempos aconteceu com pré-

hypothese que me provocasse estes reparos.
Esta hypothese occorreu neste momento: pi>ra rnim não

mios a estudantes que adquiriram o direito em virtude de lei.

se trata ainda de uma lei de caracter individual, visto quo o

Somente quando se trata de pagamentos a determinada
pessoa, ó que a votação tem sido symbolica, e isto porque estes
pagamentos são pedidos por mensagem presidencial.
Assim, a Mesa não tem competência para alterar o modo
de votar.
O SR. BARATA RIBEIRO — V . Ex. mo dará ainda a palavra pela ordem ?
O SR. PRESIDENTE — S i m , senhor.
O Sr. Bnratn Ribeiro (pela ordem)— Kr.

Sr. Drv Chapot não requereu o prémio ( apoiados) o não me
consta que alguém por elle o tivesse requerido.
Foi ô 'tongrcsso Legislativo quo tomou a deliberação do
dar-lh'o ; é um acto de caracter geral.
Amanhã, o Congresso Legislativo poderá deliberar dar
prémio a outros indivíduos que iizeram operações mais ou monos
importantes do que aquella ; não é esta a questão agora.
Não mo parece que seja este caso occurrente comparável

Presidente, eu me referi exactamente ao facto a que V. Ex.

aos outros de, quo trata o Regimento do Senado.
E si ha uma votação anterior, na qual se fez a manifes-

alludiu. Acho que este facto incido absolutamente em um des-

tação do pensamento do Senado por escrutínio secreto, não devo

regramento do Regimento.

prevalecer a doutrina, desde quo o Senado reconhece-a como

Com effeito, si se trata do uma lei geral, que estatuiu
prémios para certos e determinados indivíduos, em certas e
determinadas condições, não sei como se faz da votação desta
lei uma votação de caracter individual.
E' a applicação de uma lei, e certamente a lei havia de
attingir a um indivíduo, porque ella foi feita para attingir
indivíduos; que o indivíduo se chame A, B ou C, a lei ó innominada, a lei não é individual, a lei é de caracter geral.
E é perfeitamente bam concebido pelo Poder Legislativo
dar um prémio a quem tiver merecimento para obtel-o, sem

errada, nem ser mantida para por ella pautar esta alta corporação o seu procedimento.
O Sr. Vicente AIo.cli.atl o — Sr. Presidente,
acho de todo procedentes as razões externadas pelo honrado
Senador pelo Districto Federal contra a votação por escrutínio
secreto no caso occurrente.
E nem siquer aproveitaria á solução da questão o facto
citado por V. Ex., de já só ter votado por escrutínio secreto
uni credito relativo à concessão de prémio a um estudante,
porque nesse caso podia ter havido requerimento da parto in-
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teressada, solicitando do Congresso esse credito, e no caso
de que se trata absolutamente não houve requerimento, o

illustro-amigo, ás questões de interesse individual, quer sejam

Sr. Chapot Prévost nada roquereu ao Congresso ; não ha inter-

de iniciativa própria do Congresso, quer sejam por solicitação

esse pessoal algum ligado á votação da proposição que veio

ou requerimentos de partes.

da Camará dos Deputados e que foi adoptada pela Commissão

Ora, creio que basta ler o próprio contexto da proposição
impressa no boletim da ordem do dia dos nossos trabalhos,
para só comprehender que a votação por escrutínio secreto

de Finanças do Senado.
Nestas condições, penso que a votação deve ser symbolica.
E' esta a minha opinião, e neste ponto acompanho o noJJro So-

Mas a lei da Casa refero-se, como bom ponderou o meu

nador pelo Districto Federal.
O Sr. Presidente — A Mesa não pôde* tomar a si

neste. assumpto desnatura e amesquinlia a resolução do Congresso Nacional. (Muitos apoiados.)
• f
Leio aqui, Sr. Presidente, e é o assumpto da ordem do

a responsabilidade de mudar o modo da votação.

dia, a votação em 2a discussão da proposição da Camará dos

Na própria ordem do dia de hoje, os nobres Senadores encontrarão a proposição relativa ao Sr. Serzedello Corroa, quo
ninguém poderá negar que seja uma questão puramente pessoal;
entretanto o Sr. Serzedello Corrêa nada requereu.
A Mesa, porém, por si não pôde alterar o modo da vo-

Deputados, concedendo ao Dr. Chapot Prévost a subvenção do
40:000$ como recompensa nacional, etc.
« Recompensa nacional » assignala um dos actos mais sólemnes que podem ser praticados pelo Congresso de uma Nação.
f Muito bem . )

O Si-, Q. Rocfiyuva ' — Sr. Presidente, a questão

Não se. falia aqui em interesse individual, nem em interesse
de uma corporação, não se falia em nome de nenhum desses

é puramente de ordem regimental, e trata-se, no caso occur-

interesses, falla-se em nome da Nação Brazileira ; ó uma recom-

rente, de verificar si a proposição em debate deve ser submet-

pensa nacional — bem ou mal, esta não ó a questão.

tação ; não tem competência para isso.

tida a votos symbolicamente ou por escrutínio secreto.
Acompanho o meu illustre amigo representante do Districto Federal, nas observações feitas contra o systoma adoptado

A expressão da proposição, formulada por este modo, dá o
caracter mais solomne que ella pôde ter ; ó por iniciativa

das votações secretas ; mas, obedecendo ao Regimento, tenho-me

do próprio Congresso ; ó em nome da Nação Brazileira que se
vae conceder este prémio, esta recompensa.

subrnettido, desde que foi adoptado, a este regimen, embora

Como, pois, considerar-se uma matéria de interesse indi-

a contragosto, tenho»me submettido àquillo qua constituo a

vidual, onde a votação dova ser por escrutínio secreto ?!
Subordiiio-me, em todo caso, à deliberação da Mesa ; mas,

lei da Casa.

como V. Ex. o disse, permitia que, sem oflonder o rigor com
1

Este discurso não foi revisto pelo orador.

que a Mesa costuma proceder, eu appelle do constrangimento
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pessoal do V. Ex., não direi da sua opinião para a opinião do
Senado, pedindo a V. Es., em requerimonto verbal, quo o consulte si considera esta questão do interesse individual ou si,
como penso, uma questão de interesse collectivo da sociedade
brazileira.
Por esta forma o Senado deliberará como entender, adoptando o regimen de votação symbolica, ou do escrutínio secreto.
( Muito bem. )
.•
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ralisados, por toda parte, ó favorável ao escrutínio secreto
contra o escrutínio publico.
,
Por toda parte o escrutínio publico tem sido sempre o
viveiro da corrupção e da dependência de voto.
Foi por elle que se principiou na Inglaterra, fui por ello que
se começou nos paizes saxonios.
Mas o bom senso, a experiência, o conhecimento da huma-

O Sr. Ituy líai-lbosíi ' — Peço licença, Sr. Pre-

nidade.tf.iquelles povos demonstrou que a liberdade estava por
toda a parta essencialmente associada ao escrutínio secreto.

sidente, para fazer também algumas considerações soljre o ponto
em questão.

De maneira quo hoje, em todos aquelles paizes onde o governo popular é uma realidade o voto do povo, onde as insti-

Começo por dizer quo para mini c indifferento a solução adoptada pelo Senado, porque meu voto ó a favor do
projecto.

tuirões representativas não são essa mentira de que nos con-

Eu não participo, senhores, da impressão que tem o honrado
Senador pelo Districto Federal, nom o nobre Senador polo Estado

stituímos um grande exemplo, em toda parte a garantia da
moral, a garantia da eíloctividade do voto, a garantia da solomnidade do governo representativo é o escrutínio secreto.
A Inglatorra começou pelo voto symbolico ; o cidadão ma-

do Rio do Janeiro, a respeito do escrutínio secreto.
Tem-se estabelecido entre nós, infelizmente, uma corrente

nifestava sou voto levantando a mão nos comícios populares;

desfavorável ao caracter dessa maneira de votar, corrente de-

sentativas até o século actual.
Quando o desenvolvimento da corrupção convenceu os legisla-

vida em grande parte á influencia de opiuiõos de uma. escola,
cujo fundamento não quoro discutir.
O SK. MORAES BARUOS — Escola do vivor ás claras.
0 SR. RUY BARBOSA — Perdoe-mo V. Ux., eu não quero
discutir a philosophia onde essa prevenção tem a sua base.
Devo simplesmente assignalar um facto: é que essa opinião
ó excepcional no mundo político moderno ; ò quo, pelo contrario,
a corrente das idóas libamos, nos paizes mais liberaes e mais mo-

era deste modo que se elegiam as primeiras assombleas repre-

dores inglozes da necessidade de considerar pliilosophicamento,
humana o liberalmente o assumpto, foi na Inglatora substituído o escrutínio publico paio escrutínio secreto.
Após a Inglaterra soguiram-so todos os pai/sós saxonios,
na Europa, na America e na Austrália..
De modo que o escrutínio absolutamente secreto ó hoje a
condição essencial, por oxcellencia, do governo representativo.
Não se trata hoje de voltar ao escrutínio publico, Sr. Pre-

1

Não foi revisto pelo orador.

sidente ; trata-se, pelo contrario, do tornar o sigilo do escrutínio
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um sibilo tão absoluto, do tornar uello o segredo uma couta

da preferencia do voto sigilar ao voto publico resulte o

tão impenetrável, que seja humanamente impossível tornar

menor amesquinhamento, a menor diminuição de autoridade de

devassavel o voto do eleitor.

qualquer das votações desta Casa.

De maneira que, por meio de systemas mecânicos, por meio
de apparelhos, de combinações, mais ou menos engenhosas na
Inglaterra e nos paizes inglezes, e em toda a parte do mundo,

Por esse lado, não comproheudo a impugnação a que a
maioria em debate seja resolvida pelo escrutínio secreto.
Si ó uma recompensa nacional, si ó um acto nacional o

nos outros paizes que procuram chegar á mesma moralidade

que nós exercemos conferindo esta recompensa, não ó menos

em governo representativo, se tem entendido que a conrtição es-

nacionaf-quo outro acto, que outra funcção exercida por este

sencial nesse regimen, a sua origem, ó o sigilo do voto.
• •
Não ó justa, portanto, esta preoccupação, osta prevenção

Congresso, com a mesma solemnidada, c»m o mesmo caracter
• ,
de elevação, em cuja altura devem pairar sempre as delibe-

philosophica, cuja respeitabilidade não contesto, não discuto,

rações do Congresso republicano.

mas não é justa, deante dos factos, dos exemplos, da au-

Eu, portanto, Sr. Presidente, entendo que as idéas do hon-

toridade dos grandes paizes contemporâneos, osta prevenção

rado Senador, representante do Districto Federal, tendem antes

contra o escrutínio secreto.

a uma reforma regimental do que para uma modificação, no

Graças a elle se tem levado a propagação do escrutínio
publico dos comícios populares aos tribuuaes de justiça popular,

momento em que estamos, das tradições da Casa. (Apoiados. )

Jury, onde a extincção do sigilo do voto não pôde significar,

digno das nossas deliberações; como motivo para alterar as tra-

não significará jamais sinão na intenção dos que decretam, ao

dições regimentaes da Casa, não me parecem bastante fundadas.
Em todo caso, faço simplesmente, por desencargo do con-

menos nos resultados necessários da reforma, não significará

Como matéria de reforma regimental, seria objecto muito

jamais sinão a influencia, sobre o espirito dos juizes, das causas
perturbadoras da serenidade da justiça.

sciência, estas observações e em defesa o reivindicação do um

Si, portanto, Sr. Presidente, nas origens do governo re-

beração que o Senado resolva tomar, tanto mais quanto o meu
voto já está publico, e ó favorável ao projecto.
O !Sr. Presidente — Eu já disso ao Senado que a

presentativo, si, portanto, nas grandes assembléas populares, si'
portanto, nos Tribunaes de Justiça, si, ainda, nos grandes corpos
representativos, o sigilo, como no Senado americano, onde

principio liberal, mais do que como objecção a qualquer deli-

da íuncção parlamentar ou da funcrão representativa, não com-

Mesa, sujeitando esto projecto á votação por escrutínio secreto,
não faz mais do que seguir os precedentes já adoptados.
Toiavia, absolutamente não se julga magoada nem em
difliculdades sujeitando o pedido do nobre Senador pulo llio do

preheudo, perdoem meus nobres amigos, não oomprchondo que

Janeiro á decisão do Senado.

teve origem a instituição das sessões secretas, se considera uma
garantia do moralidade, de liberdade, de escrúpulo, no exercicio
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SUBVENÇÃO AO DR. CIIAPOT PREVOST

O SR. GOMES DE CASTRO — A Mesa que decida.
O SR. PRESIDENTE — O que a Mesa quo.r ó que o Senado

Entra em 3a discussão, com o substitutivo approvado em

íique certo de que ella cumprirá o Regimento, como ó do seu

2a, a proposição da Camará dos Deputados, n. 31, de 1900, con-

dever, ato quo o Senado resolva.
Portanto, apenas transfere de si para o Senado a respon-

cedendo ao Dr. EJuarilo Chapot Prévosta subvenção de 40:000$,

sabilidade de uma solução...
O SK. GOMES DE CASTRO— Pois faz mal; resolva a Mesa

como recompensa nacional, para subsidio á sua viagem á Europa,
afim de expor perante os congressos de cirurgia em Berlim e
em Pariz os resultados da operação nas meninas xiphopagas,
rcprese.rffando alli oficialmente o Brazil.

por si; isto é uma garantia.
O Sn. PRESIDENTE-—... tanto mais quanto daqui em pouco ver, •
se-hia ern didiculdado, tendo de sujeitar á votação o projecto re-

•
° A
pessoal) — Sr. Presidente, não desejo que fique consagrada

lativo ao Sr. Sorzedello Corrêa, que tombem não requereu o

com o meu silencio nos archivos do Senado a increpação que mo

favor.
Esse projecto ó matéria puramente do interesso indi-

foz o illustre Sr. Senador pelo Rio Grande do Sul, nobre relator
da Commissão de Finanças, de me ter utilizado, na discussão deste
caso, de um documento de ordem particular.

vidual.
O Si-. Q. líoctiyuva (pela ontem)— Retiro o inou

'• O SP. Uíjis':tS!i Kiboii'0 (para uma explicação

E' certo que já no discurso de S. Ex. eu tinha o melhor

requerimento, para não collocar a V. Ex. ou a Mesa na

motivo de minha defesa; uma vez que por occasião de exhibir

contingência, ou na diíflculdade que V. Kx. nos annuucia.

ao Senado cartas de clínicos notáveis, de operadores distinctos,

Acredito, como o meu illustre amigo, quo o assumpto é
mais próprio de uma reforma regimental e nossa occasião, si

elle aberto a propósito da observação das meninas xiphopagas,

acaso ella vier á tela da discussão, tomarei a liberdade de

S. Ex. pediu-m'as emprestadas para, em momento opportuno,

oppôr ás considerações do meu illustro amigo as reflexões quo

argumentar também com ellas, defendendo a opinião que sustentava.

determinaram o meu pro/mnciarnonlo.
Posto a votos, é approvado o art. 1° do substitutivo, em
escrutínio secreto, por 31 votos contra 13.
Posto a votos, ó approvado o art. 2°.
E' a proposição, assim emendada, adoptada para passar cá
3" discussão.

dirigidas ao Sr. Dr. Álvaro liamos, no inquérito seientifico por

Imagine portanto o Senado a surpresa quo experimentei
vondo-me accusado de fazer uso de um documento do caracter
particular, quando a carta que apresentava era'discussão era assignada exactamente pelo illustre relator da Commissão, agindo
como cirurgião notável que é.
Apezar disso, e porque pensa que ninguém tem o direito de,
siqugr, invocar a permissão do escriptor de uma carta de índole
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particular para usal-a no momeuto de litígio, entenili dever
oppôr á increpação que me foi feita, uma nota com a qual
delino positivamente o direito em que estava, não só eu, mas
quem quer que fosso que se referisse a este caso, de usar de todos
os documentos concernentes a elle, quando se tratasse de
discutil-o.
A carta que apresentei ao Senado não é uma carta particular .
O Sr. Dr. Álvaro Ramos instituiu um inquérito scientifíco
cm torno dnquelle caso notavol, e nesse propósito foz uma circular
impressa, como o Senado pôde verificar ( mostrando a circulai-),
e a essa circular responderam todos os clínicos, todos os operadores, todos os cirurgiões, emfim, todos os scientistas que se
quizeram occupar deste assumpto.
Desde que elle dava este cunho publico áquelle estudo,
desde que se tratava de um inquérito scientiflco, entendo que
podia aproveitar-me dos testemunhos, perante o Senado, quando
se discutia o caso, do mesmo modo que delles aproveitei-me
quando se discutiu a questão em grémios scientiflcos.
Não me aproveitei, portanto, de uma carta particular.
A accusação doeu-me, porque penso que ninguém tem o
direito de utilizar-se de instrumentos dessa natureza.
Trata-se de cartas impressas, embora as respostas sejam
manuscriptas. S. Ex. provavelmente recobeu-a pela mesma
forma; foi sobre ella que versaram as respostas de todos os cirurgiões.
E' possível que a um ou outro a pergunta fosse até formulada verbalmente, como foi, por exemplo, a mim. Em diversas
conferencias que tive com o Dr. Álvaro Ramos, a propósito desse
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caso, recebi delle a communicação de ter escripto esta circular ; e elle traduziu-me verbalmente todas as queatões
scieatificas que julgava opportuno sujeitar á opinião de seus
confrades.
Não tive ocoasião de responder-lhe, exactamente por estar
occupado no exame, no.estudo desse caso, para o qual fui por
elle convidado para auxilial-o; mas sei que alguns responderam
na própria carta impressa.
\ Parece-me quo fica provado ao Senado que não mo, utilizei
de irnia cílrta de índole particular ; ó um processo scientifico;
o testemunho deste processo ó para convencer a respeito da
verdade; o desde que só trata de convencer a respeito da verdade,
eu tinha o direito, com permissão do autor do inquérito, de aproveitar-me, na occasião em que me parecesse opportuno, em
qualquer quo fosse a tribuna, desse testemunho.
O Si*. I2n.mii-o Barcellos f para uma explicação
pessoal) — Duas palavras apenas, Sr. Presidente, mesmo
porque estou doente, e não posso demorar-me na tribuna.
Quando disse em aparto ao illustro collega que não era permittido servir-se de documento particular eu não referi-me a sua
pessoa, porque não tinha escripto a carta a S. Ex. e sim ao
Dr. Álvaro Ramos.
Eu não recebi circular impressa do Dr. Álvaro Ramos;
recebi uma carta de seu próprio punho, convidando-me.
Mas, isto é indifferente ; não ha duvida que, si a intenção
do Sr. Dr. Álvaro Ramos era fazer uma collecta de opiniões no
terreno scientifico, para argumentar sobre o caso (na carta que
me escreveu não declarava, mas pôde-se subentender), nenhum
mal havia nisto.
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Mas, tratando-se do uma polemica, em que parecia ao illustre
Senador que a minha carta podia ser contradictoria com a affir-
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Poslo a votos, é approvado em escrutínio secreto por 23 votos contra 15 o substitutivo, que já o havia sido «m 2".

mação que eu tinha trazido á tribuna, já o caso era outro; era

Posta a votos, é a proposição assim emendada approvada

usar da resposta que eu tinha dado ao Dr. Álvaro Ramos, sem

em 3a discussão, e sendo adoptada, vae ser devolvida à Camará

meu consentimento, como arma contra mim na tribuna.

dos Deputados, indo antes á Commissão do Redacção.

Foi neste sentido que dei o aparte.
Entretanto, nenhum mal produziu, porquo a carta não está
em contradicçãocom o que eu disse aqui; pôde peccarrçala falta
do luzes, porque nenhuma trouxe sobro o assumpto, visto
a minha incompetência

(não apoiados), mas nenhum mal

foz.
Pensei, Sr. Presidente, quo o incidente não tivesse a importância que o meu collega lhe quiz dar. Agora eu explico o motivo por que disse que S. S., uma vez que não estava autorizado
por mim, não podia fornecer esta carta ao meu collega para
servir de arma de combato contra mim, tanto mais quanto o Sr.
Dr. Álvaro Ramos não tinha commigo polemica do ordem alguma.
Felizmente, Sr. Presidente, no caso, a .minha carta nada
provou, pois ficou provado que eu, na tribuna, não commetti
nenhuma deslealdade.
Disse e repito: o Sr. Dr. Álvaro Ramos, sem por mim estar
autorizado...
O SR. JOÃO CORDEIRO — Apoiado.
O SR. RAMIRO BARCELLOS — . . . não podia fazer o uso que
fez da minha carta.
Nada mais tenho a dizer, Sr. Presidente, porque não quero
interromper as votações.
Ninguém mais pedindo a palavra, encerra-se a discusseão.
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