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BEMORRHAGIAS 

Seguindo a ordem da apparição das hemor
rhagias, estudaremos: as hemorrhagias" da gra
videz, do trabalho, da dequitadura e as consecu
tivas ao parto. 

I.—Heiíiorrhagías da gravidez 

E importante a epoeha em que apparecem as 
hemorrhagias, não só por variarem as causas nos 
diversos períodos da gravidez, mas também para 
assentar nas indicações therapeuticas. É por isso 
que vamos estudar as hemorrhagias da gravidez 
em trcs períodos: durante os três primeiros Ine
zes, durante o 4.°, 5.o e 6.° mcz e nos três últi
mos mezes. 

Hemorrhagia dos três primeiros mezes. —Entre 
as varias causas productoras de hemorrhagia 
durante este período — metríte hemorrhagica, 
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inserção viciosa da placenta (segundo Lepage), 
etc., destacam-se, pela sua frequência e impor
tância, o aborto e a mola vesicular. 

HEMOREHAGTA DO ABORTO.—Em presença de 
uma mulher que, na epocha da actividade sexual, 
se apresente com hemorrhagia pelas vias genitaes, 
afastada a hypothèse d'uma menstruação, deve 
pensar-se n'uma hemorrhagia do aborto. Porém, 
no aborto, a hemorrhagia pôde dar-se emquanto 
o ovo está contido na cavidade uterina, ou quando 
já tem parcialmente sahido. D'ahi o estudarmos 
separadamente : 

l.o A ameaça do aborto a que se pôde obstar ou 
que vaé fatalmente seguir-se da expulsão do ovo ; 

2.o O aborto em evolução. 
Durante o primeiro mez da gravidez o dia

gnostico da hemorrhagia do aborto é difflcil, não 
só por se poder confundir pela forma e dimen-
s8es do utero com uma metrite parenehymatosa, 
mas também porque, á falta de symptomas da 
gravidez, se julgue tratar-se d'uma menstruação 
abundante. Esta hemorrhagia dura mais tempo 
que a menstruação, é acompanhada de mais coá
gulos e, ao examinar o sangue, podem encon
trasse retalhos da mucosa uterina. Devido á 
ignorância do aborto não ha repouso nem cui
dados antisepticos e as consequências, se por 
vezes são nullas, em outros casos são a origem 
de metrites ou de inflammações annexiaes. 

Se o aborto se dá no segundo mez, ainda pôde 
ser ignorado. Todavia o atrazo das regras, a 
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abundância da heraorrhagia e coágulos, a inten
sidade das contracções uterinas e dores lomba
res, juntos ao exame directo do utero, permittem 
estabelecer o diagnostico. Além d'isto obser
v a n c e já n'esta epocha, nauseas, vómitos, au
gmenta de sensibilidade e volume dos seios. 

Se o parteiro é chamado no começo do aborto 
pôde, pelo exame directo, reconhecer o utero 
gravido. Este apresenta-se mais volumoso, com 
o collo e parte inferior do corpo amollecidos, 
um estrangulamento separando a parte amolle-
cida do corpo do utero que é globuloso, e o ori
fício externo do collo entre-aberto. N'esta epocha 
pôde o aborto ser evitado e para isso recommen-
damos o repouso absoluto no leito e prescreve
mos calmantes. O mais empregado é o laudano 
e no caso de ameaça imminente as injecções 
subcutâneas de morphina. 

Se o aborto avança, *as contracções uterinas 
e a hemorrhagia continuam, a cavidade cervical 
do collo augmenta, devido ao desapparecimento 
do estrangulamento circular e o ovo é lançado 
contra o orifício externo, aonde permanece até 
que a dilatação do orifício seja suffleiente para 
lhe dar passagem. Sahido do utero pôde perma
necer na vagina mais ou menos tempo, cercado 
de coágulos. Após a sahida do embryâo, phase 
muito dolorosa e de hemorrhagia abundante, o 
collo fecha-se e são precisas novas contracções 
para descollar o resto do ovo e o expulsar. O 
tratamento é repouso no leito e cuidados anti-
septicos. 
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Ha casos em que a hemorrhagia é Ião abun
dante, que anemia rapidamente a doente, causa 
a syncope c pódc mesmo comprometter a vida. 
N'estas condições, estando o ovo ainda no utero 
e o orifício uterino apenas entre-aberto, só ha um 
meio de obstar á hemorrhagia: é o tampão va
ginal. Não podemos pensar na evacuação imme-
diata do utero, porque a dilatação rápida do collo 
é incompatível com o estado de fraqueza da 
doente, e a dilatação lenta por meio de lamina
rias exigiria muito tempo, durante o qual a he
morrhagia continuaria. O tampão só deve appli-
car-se depois de ter desembaraçado a vagina 
dos coágulos e a ter irrigado. 

Na applicação do tampão devemos empregar 
a maior quantidade do gaze possivel e para isso 
utilisai- bastante vaselina, afim de facilitar o es
corregamento. Depois do applicado mantem-se 
por uma atadura em T e deixa-se ficar durante 
seis horas, para o renovar se a hemorrhagia con
tinuar, ou para o retirar se as contracções ute
rinas desappareceram. Em geral o ovo encontra-se 
por detraz do tampão. Este tem pois um duplo 
papel: suspender a hemorrhagia e favorecer a 
expulsão do ovo. 

Quando a gravidez está no terceiro^ mez já 
os symptomas do aborto são nítidos. E n'esta 
epocha que a retenção da placenta com as suas 
consequências começa a produzir-se. Estudamos 
aqui a hemorrhagia: 

l.o—Na ameaça do aborto; 
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2.0 — No aborto em evolução; 
3.0 —Na retenção da placenta após o aborto; 
4.o —Após s expulsão da placenta. 

l.o AMEAÇA DO ABORTO NO TERCEIRO MEZ DA 
OUAA7IDEZ.—N'esta epocha a gravidez é quasi 
sempre conhecida, poisque a mulher tem tido a 
menstruação supprimida, experimentado nauseas, 
vómitos, perturbações nervosas, augmcnto de vo
lume dos seios e do abdomen. A ameaça mani-
festa-se por dores lombares c abdominaes com 
marcha intermittente e por unia hernorrhagia 
acompanhada de retalhos amarellados ou ró
seos que representam uma fragmentação da 
caduca. 

A hernorrhagia apresenta caracteres variados: 
assim, umas vezes é contínua, durando até á 
paragem da ameaça ou até á expulsão do ovo, 
outras vezos é intermittente, vindo por crises 
espaçadas por horas ou mesmo dias. Estas hemor-
rhagias de repetição anemiam progressivamente 
a doente, creando assim uma situação emba
raçosa. A real difficuldade do parteiro consiste 
em saber se o aborto é inevitável ou não, porque 
a morte do feto ou a ruptura das membranas 
que tornam o aborto inevitável, é difficil n'esta 
epocha tão pouco avançada da gravidez. Assim, 
a auscultação nada nos dá, a percepção dos mo
vimentos activos raramente se nota n'esta epo
cha e o liquido amniótico pouco abundante, pôde, 
após a ruptura das membranas, passar desaper
cebido, principalmente se a hernorrhagia é abun-
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dante. Todavia o parteiro pode estabelecer a sua 
conducta pelo exame directo do utero e pela 
abundância da hemorrhagia. Assim, se as modifi
cações do collo são grandes, se a dilatação do 
orifício uterino é pronunciada, se o ovo esta in
troduzido n'este orifício o, ainda se a hemor
rhagia é abundante, o que nos mostra que o 
descollamento da placenta é extenso, o aborto 
é inevitável. A não ser n'este caso e quando a 
doente está sob a acção d'uma anemia profunda 
ou infecção, casos em que devemos facilitar o 
aborto, a conducta therapeutica ó contrarial-o e 
isto por meio do repouso e calmantes da con
tracção uterina, já mencionados. 

2.0 ABORTO EM EVOLUÇÃO. — Averiguado que 
o aborto e inevitável, este vae seguir a sua evo
lução, que n'esta epocha se faz em dous tempos 
—expulsão do feto e expulsão das secundinas. Sob 
a acção das contracções uterinas o feto é expel-
lido para o collo do utero e d'ahi para o exterior; 
mas devido á inabilidade do cordão, este parte-se, 
dando em resultado a retenção das secundinas. 
Depois da saída do feto o tíollo aperta-se e é 
necessário que novas contracções uterinas ap-
pareçam para facilitar o descollamento da pla
centa e a sua saída do utero, que é acompanhada 
de hemorrhagia. A saída da placenta faz-se em 
geral pouco tempo depois da saída do feto, mas 
ha casos em que passados seis horas ainda a 
placenta existe no utero — é o caso da retenção 
da placenta, 



23 
« 

1 A retenção da placenta pôde ser simples, ou 
acompanhada de hemorrhagia e infecção. Vamos 
pois estudar as 

3.0 HEMORRHAGIAS NA RETENÇÃO DA PLACENTA 
APÓS o ABORTO. — Estas hemorrhagias appare-
cem de diversas formas; em geral são de repe
tição e duradouras, apparecendo com intervallos 
irregulares e sendo a principio pequenas, mais 
tarde abundantes. A placenta é parcialmente 
descollada. Não ha dores uterinas nem estado 
febril, a não ser que a parte descollada da pla
centa venha ao contacto do orifício uterino e se 
infecte. N'estas hemorrhagias o repouso e as 
injecções a 48.° não dão resultado. O tratamento 
a applicar é a evacução do utero que se obtém 
com a curetagem digital, ou o tampão vaginal 
nos casos de anemia profunda. 

Para proceder â curetagem ha cuidados pre
liminares a cumprir : a evacuação do recto e da 
bexiga, as precauções antisepticas usuaes (do 
operador e da doente) e a anesthesia da doente 
que se deve obter na anemiada com o ether. 
Collocada a mulher na posição obstétrica, o ope
rador com a mão esquerda abaixa o utero tanto 
quanto possível para a pequena bacia e mantem-o 
n'essa posição; com a direita, previamente un
tada de vaselina e introduzida na vagina, vae á 
procura do collo. Dous casos se podem então 
dar: ou o orifício uterino está aberto, que é o 
usual, ou está fechado, o que é a excepção. 
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N'este caso fazemos a átlataçSo artificial do 
collo por meio dos dilatadores de Hegar. 

Aberto o collo, introduzimos um ou dous dedos 
(indicador e medio) no utero, e vamos à procura 
da placenta", afim de completar o descollamento 
por uma espécie de descorticaçâo. Feito isto pro
cedemos à extracção das secundinas, o que é re
lativamente fácil pelo processo de Budin — ex
pressão abdomino-vaginal. Este processo consiste 
em fazer pressões sobre as faces anterior e pos
terior do utero ao mesmo tempo. Para isto intro
duzimos o indicador e o medio no fundo de sacco 
posterior da vagina, fazendo pressão na parede 
posterior do utero, ao tempo que com a mão es
querda fazemos pressões sobre a parede ante
rior do utero atra vez a parede abdominal. 

A placenta, apanhada assim entre duas forças 
contrarias, é expulsa atravez o collo e a vagina 
para o exterior. 

Ha outro processo que consiste em trazer a 
placenta adiante do indicador introduzido no 
utero c recurvado em colchete, porém tem o 
contra de o dedo obstruir uma parte do collo. 
Quer n'uni, quer n'outro d'estes processos, ha 
casos em que as secundinas são tão volumosas 
que é necessário dividil-as dentro do utero para 
se poderem extrahir. 

Ainda ha um outro processo para a extracção 
das secundinas—ó o emprego de pinças, mas 
que tem o inconveniente de ser perigoso, visto ex
por á perfuração do utero e além d'isso ser infiel, 



28 

Extrahida a placenta, introduzimos de novo 
o dedo no utero para verificar se ainda resta 
qualquer fragmento. No caso de estar vasio, fa
zemos uma injecçSo intra-uterina e, se houver 
infecção, procedemos á escovagem que deve ser 
seguida de tampão no caso de hemorrhagia. 

As hemorrhagias na retenção da placenta nem 
sempre sâo duradouras e de repetição; algumas 
vezes, após uma retenção que data de dias, ap-
parece bruscamente uma hemorrhagia extrema
mente abundante, acompanhada de dores e que 
em muito pouco tempo causa a syncope e põe 
em perigo a vida da doente. Com esta hemor
rhagia a placenta é descollada e arrastada para 
o exterior. A hémostase produz-se expontanea-
mente após a saída da placenta. A condueta a 
seguir refere-se pois ao estado geral. Colloca-se 
a doente em immobilidade, na posição horisontal, 
ou melhor, com a cabeça mais baixa que o corpo. 
Enrolam-se nos membros ataduras afim de levar 
o sangue para a cabeça. Fazem-se injecções de 
ether, cafeina ou soro artificial na parede abdo
minal, nas coxas, ou na região deltoidêa. 

Nos casos desesperados fazemos injecções in-
tra-venosas de soro, escolhendo de preferencia 
as pregas do cotovelo. 

4.0 HEMORRHAGIAS APÓS A EXPULSÃO DA PLA
CENTA.— Estas hemorrhagias não se produzem 
quando o utero está sâo e completamente vasio. 
Acontece, porém, julgar-se que a expulsão ou 
extracçSo foi completa e ficarem no utero restos 
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da placenta ou da caduca que vao produzir he-
morrhagias, pouco abundantes, mas que se repe
tem e podem causar uma anemia séria. 

Estas hemorrhagias, por vezes, nao cedem áo 
repouso, injecções quentes, ergotina, e somos então 
obrigados a proceder á curetagem digital e escor 
vagem, depois de ter feito a dilatação artificial 
do collo. 

MOLA VESICULAR.—A degenerescência kystica 
das villosidades choriaes é rara. Em geral é 
expulsa do segundo ao sexto mez. Em regra 
manifesta-se no segundo ou terceiro mez por uma 
hemorrhagia brusca, mais ou menos periodica, 
pouco abundante, sem dores uterinas, e seguida 
d'um corrimento seroso ou sero-sanguinolento 
abundante, persistente e fétido. Estas hemorrha
gias podem anemiar a doente. O diagnostico é 
difficil, visto haver varias causas de hemorrhagia 
de repetição. Todavia ha alguns signaes que 
permittem fazer o diagnostico : augmente» insólito 
de volume do utero, que se effectua no segundo, 
terceiro ou quarto mez, attingindo as dimensões 
do utero de termo-, appariçâo de bosseladuras 
molles na superficie externa do utero, que se 
podem reconhecer pela palpação; expulsão es
pontânea de vesículas no meio de coágulos e 
sangue. Este symptoma, que é pathognomonic 
da mola, falta geralmente durante a gravidez, 
apparecendo só no momento da expulsão da mola. 
A condueta do parteiro é: sustentar o estado geral 
da doente, repouso, injecções quentes e o tampão, 
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Expulsa a mola, o que em geral se faz es<-
pontaneamente, a hemorrhagia pára, a nao ser 
que dentro do utero tenham ficado restos. N'este 
caso pratíca-se a curetagem digital, que deve 
ser feita com cuidado, em vista da friabilidade 
da parede uterina expor ás perfurações. Este 
modo de proceder tem a vantagem de sustar a 
hemorrhagia e a infecção imminente. 

HEMORRHAGES DA METRITE COMPLICANDO A 
GRAVIDEZ.—Como na mola vesicular, a conse
quência frequente da metrite, complicando a gra
videz, é o aborto. A origem d'estas metrites é 
em geral de natureza infecciosa, sobretudo go-
norrheica ou puerperal. N'estas metrites a he
morrhagia apparece bruscamente, ou é precedida 
de podromos; repete-se durante alguns dias até 
que as contracções expulsem o ovo. Estas he-
morrhagias de repetição podem causar uma ane
mia profunda. O tratamento a seguir é o já 
mencionado: injecções quentes, tampão e eva
cuação do utero. 

Algumas vezes, pelo exame directo do utero 
em caso de hemorrhagia, vamos encontrar po-
lypos mucosos, o que nos explica a hemorrhagia 
e as contracções uterinas. O que temos a fazer 
é tiral-os, quer por torsáo, quer por secção do 
pedículo. 

Ha ainda hemorrhagias devidas a ulcera
ções e fissuras do collo, que só pelo exame di
recto se podem explicar, 
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Segundo Lepage, a inserção viciosa da pla
centa pôde ser origem de heraorrhagias durante 
o .terceiro mez. Como, porém, estas heraorrhagias 
se encontram de preferencia nos três últimos 
mezes, n'essa altura faremos a sua descripção. 

Hemorrhagias do quarto, quinto e sexto mez da 
gravidez.—As causas da hcmorrhagia durante 
este periodo sáo as que se observam no terceiro 
mez da gravidez, ás quaes se junta no 5.» e 6.0 
mez o descollamento da placenta normalmente 
inserida. O estudo d'esta causa de hcmorrhagia 
vae ser feito no ultimo periodo da gravidez, 
por ser n'essa epocha que 6 mais frequente. 

O que dissemos a propósito das hemorrhagias 
do terceiro mez da gravidez pôde applicar-se ás 
do periodo que actualmente nos occupa. Temos, 
porém, que fazer algumas observações. 

Na ameaça do aborto durante o terceiro mez, 
vimos que era embaraçoso saber se este era ou 
náo inevitável. Nao acontece isto n'este periodo, 
porque podemos, com facilidade, apreciar o es
tado das membranas e praticar a auscultação. 
Ficamos assim de posse de symptoraas preciosos 
para fundamentarmos o diagnostico. N'este pe
riodo o feto apresenta-se, em geral, de pelve, de 
sorte que a expulsão é demorada; nao devemos, 
entretanto, intervir, porque cila effectua se pelos 
esforços naturaes. Uma complicação que, n'esta 
altura, poucas vezes se vê, é a hemorrhagia por 
retenção da placenta. É isto devido a que se a 
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dequitadura se nao dá espontaneamente durante 
as duas primeiras horas que seguem a expulsão do 
feto, se costuma praticar a dequitadura artificial. 

Hemorrhagia dos três uitimos mezes da gravidez. 
— As causas mais frequentes da hemorrhagia nos 
três últimos mezes de gravidez sao: 

l.o—Ruptura do seio circular da placenta; 
2.0 —O descollamento da placenta normal

mente inserida; 
3.o—Varizes vulvares; 
4.0—Inserção viciosa da placenta. 

RUPTURA DO SEIO CIRCULAR DA PLACENTA. — 
Circumdando o disco placentario, existe um canal 
venoso de paredes muito frágeis, chamado seio 
circular da placenta, ou grande veia coronária. 

Como causas productoras da ruptura d'esta 
veia, citam-se: o esforço, as quedas, os accesses 
de tosse, as tracções exercidas pelas membranas 
no caso de inserção viciosa de placenta, etc. 

A hemorrhagia que então se observa e que 
pôde dar-se, quer com uma inserção viciosa da 
placenta quer com uma placenta normalmente 
inserida, é, em geral, pouco intensa, mas em al
guns casos bastante duradoura para acarretar 
a anemia. Esta hemorrhagia, que costuma parar 
espontaneamente, é d'uni diagnostico diffieil que, 
em regra, se faz por exclusão. 

Assim, abstrahindo do caso em que uma 
hemorrhagia uterina, por ruptura do seio cir
cular é complicada com uma hemorrhagia por 



30 

descollamento da placenta, prévia, condição que 
geralmente se diagnostica, eliminadas ainda, por 
diagnostico as hypotheses de hemorrhagia por 
descollamento da placenta normalmente inserida 
por varizes vulvares e por tumores do collo, é 
na ruptura da grande veia coronária que de
vemos pensar. 

O tratamento depende da epocha da gravidez. 
No sétimo ou oitavo mez devemos deixar conti
nuar a gravidez, afim do feto ter mais probabili
dades de vida e, n'esse caso, contentamo-nos com* 
o repouso, injecções quentes e mesmo o tampão, 
nos casos graves. Se as hemorrhagias se repetem 
ou apparecem no nono mez, provocamos o parto. 
Para isso dilatamos o collo uterino, se ainda não 
está dilatado, e rasgamos largamente as mem
branas. 

DESCOLLAMENTO DA PLACENTA NORMALMENTE 
INSERIDA. — Desde o quarto mez da gravidez até 
ao parto pôde dar-se o descollamento da placenta 
que é sempre acompanhado de hemorrhagia. 
Esta pôde ser interna, externa ou mixta. Como 
causas de descollamento citam-se: os trauma
tismos internos ou externos, a tuberculose, o pa
ludismo, endometrite, albuminuria, etc. 

Durante o trabalho, como causas occasionaes, 
encontram-se: a brevidade do cordão, a apre
sentação de pelve e o parto gemellar. 

Do quarto ao sexto mez as hemorrhagias são, 
em geral, externas ou mixtas, e uma causa das 
mais frequentes de aborto. Podem comtudo, ex-
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cepcionalmente, fazer-se entre a parede uterina 
e a placenta, isto é; ser internas. N'este caso, se 
na região do utero em que se inserem os cotyle-
dónes ha atonia, a hemorrhagia interna é muito 
abundante e traduz-se por um augmenta rápido 
de volume do utero e morte da doente, se nâo 
se intervém rápida e promptamente. 

E, porém, nos três últimos mezes da gravidez 
que o descollamento da placenta normalmente 
inserida, se encontra mais frequentemente. A 
hemorrhagia é muitas vezes mixta e de grande 
abundância. 

No caso presente a mulher, após um trau
matismo ou uma emoção, experimenta brusca
mente uma dôr abdominal intensa que se localisa 
no fundo ou nas partes superiores do utero ; esta 
dôr augmenta pela palpação. Ao toque, en contra-se 
sangue liquido ou coagulado no collo entre-aberto. 

Se a hemorrhagia é exclusivamente interna, 
achamos então o quadro clinico da syncope por 
hemorrhagia interna. Todavia examinando o ven
tre colhemos symptomas de grande valor: au
gmenta rápido do volume do utero, dureza grande 
da parede uterina, algumas vezes a presença 
d'uma massa molle e pastosa, devida á accumu-
laçâo de coágulos ao nivel do descolamento pla-
centario, difficuldades da palpação fetal, alte
ração e mesmo desappariçâo dos ruidos cardíacos 
fetaes. 

O prognostico varia para a mae e para o feto 
nos différentes casos. Assim, se a hemorrhagia é 
abundante para se reflectir sobre o estado geral 
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da mâe, a morte do feto é a regra! Para a mâe 
o prognostico depende da hèmorrhagia e da in
fecção. A hèmorrhagia pôde, quando abundante, 
produzir a anemia aguda ou mesmo a morte. A 
infecção produz-se assim: alguns coágulos ou 
mesmo sangue, passando entre a parede uterina 
e a placenta, vécm ao orificio uterino e ahi se 
infectam, indo pôr-se depois em contacto com o_ 
foco hemorrhagico. 

O tratamento varia segundo o estado geral 
da doente. Se este é bom, contentamo-nos com a 
antisepsia; se a mulher está em estado de ane
mia aguda, applicamos o tratamento já citado. 
Quanto ao tratamento local consiste no emprego 
do tampão combinado com a compressão do abdo
men, e nos casos desesperados proceder á dila
tação do collo e ruptura das membranas, afim de 
evacuar o utero. 

VARIZES VULVARES. — A S varizes vulvares são 
muito frequentes durante a gravidez. Nem todas 
teem gravidade. Umas, se bem que por vezes 
attinjam um volume notável, não produzem he-
morrhagias, visto nao se darem n'ellas rupturas: 
são as varizes que existem debaixo da pelle dos 
grandes lábios e do monte de Venus. As outras 
rompem-se, ciando hemorrhngias, e estas são as 
que existem debaixo da mucosa vulvar. 

Entre as causas de ruptura merecem princi
palmente menção, pela sua frequência, os trau
matismos da vulva, choques, coitos e coçaduras 
provocadas pelo prurido vulvar. 
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N'estas hemorrhagias, o sangue escorre li
quido, som coágulos, por vezes em jacto, e a 
abundância pôde ser tal que a vida da doente 
corra perigo. 

E de grande importância, por causa do tra
tamento, fazer o diagnostico das varizes vulva
res; porque se, desconhecendo as varizes, attri-
buirmos a hemorrhagia a uma inserção viciosa 
da placenta podemos ir praticar o tampão, com 
o qual nada temos a lucrar, mas sim tudo a per
der. É por isto que nunca elevemos despresar o 
exame do canal vaginal, aonde, por vezes, va
mos encontrar tumefacções de tamanho variável, 
sangrando. 

O tratamento consiste em fazer a compressão 
local, laqueação ou pinçagem. 

Dissemos acima que o tampão ia prejudicar 
a doente e realmente assim succède, porque a 
parte do tampão que fica superior á variz, difi
cultando a circulação do sangue venoso, favo
rece o augmento da hemorrhagia. 

INSERÇÃO VICIOSA DA PLACENTA.—Por inser
ção viciosa da placenta, ou segundo alguns au-
ctores placenta prévia, entende-se a inserção da 
placenta no segmento inferior do utero. Comtudo 
reserva-se para as variedades parciaes e totaes 
da placenta viciosa o nome de placentas pré
vias. 

A inserção viciosa da placenta decompõe-se 
em algumas variedades, que são: inserção late
ral, marginal, parietal e total ou central. Ha 

3 
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inserção lateral, quando o lado da placenta mais 
proximo do oriíicio interno do collo uterino fica 
a um ou mais centímetros d'esté orifício; a in
serção chama-se marginal, se o disco placentario 
toca por um ponto da sua circumferencia o ori
fício interno do collo. N'estes casos o orifício in
terno do collo é coberto pelas membranas do ovo 
que passam era cima d'elle como uma ponte. Sáo 
estas variedades que, com muito mais frequência, 
se observam durante a gravidez. 

As variedades parciaes e centraes quasi que 
só se observam no parto. 

Na inserção parcial, uma parte do disco pla
centario cobre, também em parte, o orifício in
terno, de sorte que este na sua totalidade é co
berto por membranas e cotyledoncs. 

A variedade total ou central é aquella em 
que toda a área do collo, dilatado ou náo, é co
berta exclusivamente pela placenta. Estas varie
dades de inserção placentaria podem transíbr-
mar-se umas nas outras, sob a influencia das 
contracções uterinas da gravidez e principal
mente do trabalho. Assim, se n'uma inserção 
marginal as contracções uterinas provocam o 
descollamento da parte da placenta visinha do 
orifício uterino, acontece que após o apagamento 
e durante a dilatação do collo uma parte da 
placenta vem cobrir parcialmente a área do ori
fício dilatado, transformando pois uma inserção 
marginal em parcial. Egualmente se nota a trans
formação d'uma variedade parcial em central, e 
o conhecimento d'estas transformações é impor-
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tante porque, como facilmente se vê, a gravidade 
do prognostico varia. 

A etiologia da inserção viciosa da placenta 
é ainda pouco conhecida. Entretanto tem-se no
tado que é mais frequente nas multiparas que 
nas primiparas, o que talvez seja devido a n'el-
lsa se observarem muito mais vezes as endo
metrites. Citam-se também os myomas, as defor
mações do utero, principalmente quando a trompa 
se abre abaixo do seu logar de eleição e ainda 
a gravidez gemellar com placentas isoladas. 

Kaltenbach e Hofmeier teem defendido uma 
theoria, segundo a qual a inserção da placenta 
sobre o segmento inferior resultaria de que a 
porção inferior da placenta reflectida, do chorion 
velloso, nao se atrophiava; pouco a pouco esta 
lingueta da placenta viria applicar-se ao nivel 
do segmento inferior sobre uma porção da parede 
uterina, na qual se nao desenvolve desde o prin
cipio. 

Clinicamente, durante a gravidez, é a hemor-
rhagia que chama a attençilo do parteiro para a 
existência d'uma inserção viciosa. 

Estas hemorrhagias apparecem em qualquer 
epocha da gravidez, mas é nos três últimos mezes 
que a sua frequência é maior. Quando se dâo nos 
primeiros mezes a sua consequência é o aborto. 
O que nos explica a frequência da hcmorrhagia 
nos três últimos mezes, é o desenvolvimento do 
utero, que n'esta epocha se faz á custa do se
gmento inferior. 

A hemorrhagia apparece gertilmente sem causa 
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apreciável, estando a mulher sentada ou deitada; 
pôde também dar-se após um choque brusco, 
uma queda ou esforço. Esta hemorrhagia sobre
vem bruscamente, pôde ser d'uma grande abun
dância e pára espontaneamente. E raro que a 
primeira seja mortal. Outras vezes a hemor
rhagia não é muito abundante, mas dura muito 
tempo e pôde produzir uma anemia aguda. Algum 
tempo depois d'esta primeira hemorrhagia ap-
parece uma segunda, também brusca, que em 
geral é mais grave, e assim suecessivameute. É 
por causa d'estas hemorrhagias de repetição e 
de gravidade crescente que o diagnostico se 
impõe. 

Porém, a que sâo devidas estas hemorrhagias? 
A duas causas: o descollamento da placenta e a 
laceração da grande veia coronária. Varias theo-
rias se teem apresentado para explicar este des
collamento da placenta que, segundo uns, é de
vido á falta de parallelismo entre o desenvolvi
mento da placenta e o do segmento inferior do 
utero no fim da gravidez; para outros é produ
zido pelo desenvolvimento rápido da placenta e 
uma congestão periodica que se dá todos os 
mezes. 

Para Pinard o desenvolvimento é devido á 
desigualdade de pressão a que as contracções 
uterinas expõem a peripheria do ovo. 

Produzido o descollamento dá-se a hemor
rhagia, porque os vasos uterinos ficam abertos. 
É sabido que os vasos da parede uterina sáo 
cercados por fibras musculares em annel, que 
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contrahindo-se fecham os vasos e fazem a hé
mostase. Porém, para que assim procedam, é ne
cessário que a contracção uterina seja levada ao 
máximo, o que apenas se observa após a eva
cuação do utero. 

Dizemos o mesmo da ruptura da grande veia 
coronária, pois que sendo esta alimentada pelos 
vasos da parede uterina, é necessário fazermos 
a hémostase d'estes para obstarmos á hemor-
rhagia da veia. 

Para estabelecermos o diagnostico d'estas he-
morrhagias, as particularidades de apparecerem 
bruscamente c serem indolentes durante a gra
videz (no parto silo dolorosas) não bastam; e 
necessário fazer o exame directo. 

Averiguado que a hemorrhagia vem do utero, 
vamos estudar alguns pontos de valor para o 
diagnostico. O feto é bastantes vezes movei no 
liquido amniótico que é normal ou exaggerado; 
quando a cabeça está para baiso, fica acima do 
estreito superior e é desviada para uma das 
fossas iliacas. Esta falta de accommodação ó de
vida á presença da placenta no segmento inferior 
e concorre para que as apresentações de espádua 
e pelve sejam mais frequentes do que nas pla
centas normaes. 

Ao toque o collo é mais ou menos permeável, 
a parede do segmento inferior é espessa na re
gião aonde se insere a placenta, e a parte que 
apenas é tapetada pelas membranas é bastante 
delgada para que permitta distinguir as diffé
rentes particularidades da apresentação, 
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Introduzindo o dedo no orifício interno, com 
o que devemos ter o máximo cuidado para não 
determinar uma hemorrhagia ou auginental-a se 
já existe, chegamos ao contacto das membranas 
ou da placenta, segundo a variedade de inserção 
viciosa. Se o orifício interno é coberto pelas mem
branas, estas estão mais espessas o mais tomen-
tosas que no estado normal; não se devem, pois, 
confundir com a placenta. Convém examinar com 
a maxima nitidez possível a variedade de inserção, 
porque o prognostico varia, auguientando de gra
vidade da primeira á quarta. 

O prognostico para a mãe é mau, porque as 
hemorrhagias, se não forem abundantes, são re
petidas e por consequência produzem uma ane
mia considerável. Além d'isto podem complicar-se 
d'infecçao, quer porque os coagulas se infectem, 
ou porque os germens sépticos sejam introduzidos 
pela intervenção, ou ainda pela ruptura das 
membranas, natural ou artificialmente feita. Uma 
outra causa que, obscurece o prognostico é a 
introducçâo do ar nas veias pelos orifícios dos 
seios uterinos na zona do descollamento placen-
tario, porque, pôde produzir a morto súbita. 

O prognostico para o feto é ainda mais obs
curo; o descollamento da placenta supprime uma 
superfície de hematose de extensão variável; a 
compressão Tio cordão faz-se facilmente por pro-
cidoncia, laterocidencia, ou circular, visto a sua 
inserção ser visinha do orifício cervical. As in
tervenções são ainda perigosas, porque dilace
rando as villosidades choricaes, expõem o feto a. 



39 

hemorrhagias; e, por ultimo, o parto fazendo-se 
muitas vezes antes do termo concorre para a 
fraqueza congenital. 

Nao existe tratamento propliylatico da in
serção viciosa da placenta, exceptuando o caso 
em que, na multipara, tenha havido nas gravi
dezes anteriores, symptomas de inserção viciosa 
e em que a mucosa uterina é doente; devemos 
então tratar o utero antes d'elle se tornar gra
vido. Ha ainda conselhos a dar e que são: evitar 
jornadas e principalmente viagens em caminho 
de ferro. 

Dada, porém, a inserção viciosa e appare-
cendo hemorrhagia temos que sustar esta, e para 
isso vamos encontrar por vezes difficuldades 
grandes. Assim, sabemos que a hemorrhagia pôde 
apparecer durante os primeiros mezes da gravi
dez, estando o collo ainda fechado, e por conse
quência nao podemos immediatamente evacuar 
o utero, meio pelo qual a hémostase se faria. 
Apesar d'isto nao devemos ir de opinião anteci
pada provocar o aborto; bem basta que este se 
dê, quando a hemorrhagia fôr abundante, a ponto 
de ameaçar a vida da mfie. Devemos pois, como 
tratamento, aconselhar o repouso completo na 
cama e fazer injecções vaginaes quentes. 

Mas é no ultimo periodo da gravidez que 
mais vezes a hemorrhagia apparece, e n'esta 
epocha ainda varias considerações nos emba
raçam. Sem duvida que a vida da mãe é sempre 
mais preciosa, mas isto não quer dizer que va
mos sacrificar o filho, e, portanto, nao devemos 
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esperar que as repetidas hemorrhagias a anemiem 
para só então operar. Cora isto nada havia a 
lucrar, pois que nâo só o filho, já de si enfraque
cido, tinha a experimentar uma serie de causas 
que lhe diminuem as probabilidades de vida, como 
sejam a asphyxia consecutiva ao descollamento 
placcntario e os traumatismos devidos â inter
venção, mas também porque, do lado da mãe, a 
therapeutica será tanta mais efficaz quanto mais 
forte cila estiver. Comtudo ha bastantes casos 
em que a hemorrhagia tem sido pequena e em que 
tem parado, sem que a saúde da mae tenha sido 
compromettida; ó en Ião que, sendo o filho vivo, 
convém deixar proseguir a gravidez, com o que 
elle pôde aproveitar muito, principalmente se a 
gravidez é de sete ou oito mezes. É também esta 
a razão porque vamos estudar o tratamento a se
guir no sétimo e oitavo mez para depois o estu
darmos no nono. 

HliMORRHAGIA POH INSERÇÃO VICIOSA DURANTE 
o SÉTIMO E OITAVO MEZ. —Temos que distinguir 
as hemorrhagias pequenas das abundantes, por
que a condueta á seguir é différente. 

Supponhamos que uma hemorrhagia pequena 
apparece pela primeira vez n'uma mulher gra
vida de sete ou oito mezes o que pelo diagnos
tico se reconhece tratar-se d'uma inserção viciosa. 
Esta hemorrhagia pára espontaneamente ou, se 
o feto é vivo, pelo repouso e injecções quentes 
a fazemos ceder. Mas já sabemos, pelo diagnos
tico feito, que esta hemorrhagia vae ser seguida 
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d'outras, de gravidade crescente e que appare-
cem n'um tempo indeterminado. Precisamos pois 
de prevenir a parturiente da gravidade da sua 
situação, com o fim de, ou entrar n'um hospital, 
aonde de repente lhe prestem os soccorros que 
a sua situação exige, ou instruir alguma pessoa 
visinha da doente para praticar o tampão ou 
fazer uma irrigação quente, no caso de hemor-
rhagia, até à chegada do medico. 

Em face d'um caso d'estes, ou ainda quando 
seja a primeira hemorrhagia, mas abundante, a 
intervenção activa impoe-se, nao se podendo já 
contemporisar. Para isso começamos por diagnos
ticar a apresentação e em seguida, pelo toque, 
vêr s%as membranas são accessiveis. Se o forem, 
é evidente que se trata d'uma inserção parietal 
ou marginal. Averiguado isto, vamos romper as 
membranas, quer com um instrumento chamado 
fura-membranas, quer mesmo com uma simples 
agulha de meia, previamente passada pela lâm
pada. Para isto levamos o index esquerdo ao 
contacto das membranas e ao longo d'elle faze
mos caminhar o instrumento. Uma vez feita a 
abertura, introduzimos ahi o dedo rasgando as 
membranas o mais completamente possivel. O 
resultado é o corrimento do liquido amniótico e, 
dentro em pouco, a retracção da parede uterina 
que leva o feto para a parte cervical do utero. 

O descollamento deixa de proseguir, porque 
a tracção feita pelas membranas sobre a pla
centa é supprimida e a hemorrhagia que motivou 
a nossa intervenção vae ser combatida pela com-
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pressão directa que o feto vem fazer na sua 
nova posição. Para que esta compressão seja 
efficaz, é necessário que a região fetal seja forte
mente applicada sobre a superfície sangrante, 
mas este resultado só se obtein, .quando o liquido 
amniótico tem saído em abundância, as con
tracções uterinas, que lançaram o feto para a 
regi&o cervical, siïo enérgicas c a apresentação é 
favorável. Sc a apresentação é cephalica o en-
cravamento'da cabeça, que n'esta epoclia 6 pouco 
desenvolvida, faz-se com facilidade, a nao ser 
que haja aperto da bacia, o então esta parte dura 
comprimindo a placenta, contra a parede uterina, 
faz a hémostase. 

Quando a apresentação é de pelve, praticamos 
o methodo de Braxton-Hicks que dá excellentes 
resultados. Para isso fazemos também a ruptura 
das membranas, após o que se dá o encrava
mento e a compressão da superficie sangrante; 
mas como a pelve é menos dura que a cabeça 
a compressíio nao seria por cgual proveitosa, se 
a apresentação de pelve nao fosse completa, o 
que em geral acontece. 

O methodo de Braxton-Hicks consiste em, 
depois de abertas as membranas, introduzir um 
ou dous dedos no utero, se o collo os admittir, 
pesquisar um pó, deflectir o membro completa
mente, e trazer este pé á vulva. Por esta forma 
nâo só fazemos a hémostase, pela compressão 
forte da placenta descollada, mas também pro
vocamos as contracções uterinas e por conse
quência o parto, 
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Supponhamos agora que pela palpação temos 
reconhecido tratar-se d'uma apresentação trans
versal. O nosso dever é então começar por recti
ficar a attitude do feto e para isso procedemos á 
versão por manobras externas ou mixtas. No caso 
de versão por manobras externas as manipu
lações são aqui, em geral facilitadas, não só por 
se tratar quasi sempre de multipares nas quaes 
a parede uterina tem muito menos tonicidade, 
mas também porque, sendo muitas vezes o liquido 
amniótico exaggerado, a evolução 6 favorecida. 
Pela versão devemos tentar obter uma apresen
tação cephalica, mas se nâo fôr possível, conten-
tar-nos-hemos com a apresentação de pelve. Em 
seguida fixamos o feto na nova posição com o 
auxilio d'um ajudante, emquanto furamos as 
membranas. 

O trabalho ulterior é egual ao que já descre
vemos para as apresentações cephalica ou de 
pelve. 

Em vez da versão externa, podemos empregar 
a versão por manobras mixtas e que consiste 
em introduzir um ou dous dedos no utero para 
repellir a região lateral que se apresenta, em
quanto que com a outra mão fazemos manipu
lações sobre a parede abdominal para levar a 
cabeça do feto ao fundo do utero. Depois empre
gamos o methodo de Braxton-Hicks. 

Ha casos em que a ruptura das membranas 
e o methodo de Braxton-Hicks não dão grandes 
resultados; assim pôde acontecer que a com
pressão pela cabeça ou pelve nâo pare a hemor-
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rhagia ou que a suspenda para reapparecer em 
pouco tempo; e, por vezes ainda, não consegui
mos abaixar o pé para executar a manobra de 
Braxton-Hicks. 

Então temos um recurso no balão de 

CIIAMPETIER DE RIBES.—Este balão previa
mente desinfectado e enrolado sobre si mesmo é, 

. por meio d'uma pinça especial, introduzido atra-
vez o collo uterino e laceração das membranas 
entre o feto e a placenta. Devc-sc ter o máximo 
cuidado n'esta collocação, porque se ficar entre 
o balão o a placenta alguma parte fetal, o fim 
que temos em vista é prejudicado. Averiguada a 
boa collocação do balão, abrimos a pinça e in
jectamos agua quente por meio do tubo de que 
é munido. Em seguida fechamos a torneira do 
tubo, tiramos a pinça e, por meio de tracções 
leves e prudentes, abaixamos o balão até á pla
centa. O resultado não se faz esperar; a hemor-
rhagia desapparcce, dão-se as contracções ute
rinas e o parto produz-se rapidamente. 

Mas nem tudo são vantagens no balão do 
Champetier de Ribes, pois que a sua desinfecção 
é difficil, estraga-sc facilmente, pela sua massa 
volumosa na cavidade uterina, desloca a parte 
fetal, causando muitas vezes apresentações de 
espádua, e expõe o feto ás procidencias, o que 
se no caso que nos occupa não tem importância, 
visto o feto ser sacrificado o olharmos só a salvar 
a.mãe, ha outros em que devemos aspirar á sal
vação do filho. 
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Supponhamos agora que nos encontramos em 
face d'uma gravida de sete ou oito mezes com o 
feto vivo e o orifício interno do collo coberto de 
eotyledones placentarias. 

O prognostico c muito mais grave, porque as 
hemorrhagias fatalmente vão apparecer. 

O collo não pôde apagar-se nem dilatar-se, 
sem que se dê o descollamento d'alguns eotyle
dones; d'ahi hemorrhagias que põem a vida da 
mãe e do feto em perigo. Por outro lado as mem
branas não são accessiveis ao dedo do parteiro, 
senão depois do descollamento d'uma parte da 
placenta que também se traduz por heraorrhagia. 
Egualmcnte temos que entrar em consideração 
com a variedade de placenta viciosa, porque na 
placenta central ou completa o prognostico é 
muito mais grave do que na variedade parcial. 
Portanto o diagnostico da variedade de placenta 
prévia impõe-se, e para isso temos que, se a pla
centa é parcial, introduzindo o dedo nos fundos 
de saco vaginaes encontramos um em que se 
percebe nitidamente a apresentação, emquanto 
que no diametralmente opposto sentimos como 
que uma almofada interpondo-se entre o feto e o 
dedo que toca. Além d'isto, na variedade parcial 
o collo é em geral desviado para o lado em que 
existe o maior numero do eotyledones, o que se 
explica pela difficuldade que experimenta o collo, 
do lado da placenta, a distender-sc, emquanto 
que a distensão se effectua com facilidade do 
lado das membranas. Na variedade total as sen
sações obtidas pelo toque são as mesmas em 
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toda a superficie do collo e este nâo é desviado. 
Além d'isto, ainda a variedade parcial é muito 
mais frequente que a central. 

Feito o diagnostico de placenta prévia, que 
fazer no caso de hemorrhagia? O repouso e as 
injecções quentes nâo bastam; é necessário re
correr ao tampão vaginal, começando pelo' collo 
do utero. Porém, tendo nós feito o tampão, po
demos ficar tranquillos por ter feito uma boa 
prática therapeutica? Aqui se dividem as opi
niões. Segundo uns, devemos contentar-nos com 
o tampão, pois actuando mais energicamente va
mos augmentai- a hemorrhagia; segundo outros, 
devemos fazer o tampão, afim de haver tempo 
de preparar tudo o que seja preciso na inter
venção. Para estes seria condemnavel a nSo in
tervenção, porque iríamos expor o futuro da 
doente ao acaso e na intervenção ulterior actua
ríamos em condições muito mais desfavoráveis, 
pois que em logar da doente suficientemente ro
busta que a principio tínhamos, tratamos agora 
d'uma mulher extremamente enfraquecida pelas 
repetidas hemorrhagias. 

Tal é o modo de vêr da maior parte dos au-
ctores. 

Decidida a intervenção, temos deveres preli
minares a cumprir. Conservando sempre o tam
pão vamos preparar a doente e para isso temos 
que distinguir se ella está anemiada ou nao. Se 
o nao está, o repouso e os cuidados antisepticos 
bastam; se está prescrevemos bebidas alcoólicas, 
fazemos injecções de soro artificial, para o que 
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preferimos a face externa das coxas, as nádegas 
ou região deltoidea, e collocamos a doente na 
posiçRo de Trendelenburg, quando a anemia seja 
profunda; n'iim grau menor reservamos esta po
sição para o momento da intervenção. A quanti
dade de soro a injectar varia com a intensidade 
da anemia. 

Feito isto vamos agora preparar tudo o que 
pôde ser preciso na intervenção. Collocamos á 
mão : SOPO artificial, soluções antisepticas (evitando 
as substancias toxicas), gaze aseptica, atadu
ras, pinças, fura-membranas e o balão Champe-
tier de Ribes com a instrumentação necessária 
ao seu emprego. Faz-se a evacuação do recto e 
bexiga, e uma irrigação vaginal antiseptica. Veri
ficada a apresentação de pelve, ou obtida pela 
versão por manobras externas, vamos abrir o 
ovo pela forma já citada. Porém aqui duas cir-
cumstancias se podem dar: ou o bordo placen-
tario se encontra a pequena distancia do orifício 
interno e então faz-se o descollamento até ás 
membranas que vão ser furadas e largamente 
rasgadas, ou fica longe do collo e então rasgamos 
a placenta, porque se a quizessemos desinserir 
abríamos numerosos vasos, acarretando uma he-
morrhagia abundante. Em ambos os casos o modo 
de proceder é o mesmo, mas quando furamos a 
placenta, pode acontecer que o chorion, resistente, 
não seja furado e ainda, que o amnios fracamente 
adhérente á face fetal da placenta, se descolle em 
logar de abrir. Então temos que enterrar doce 
mas profundamente a agulha, ou ir á procura da 
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inserção placentaria do cordão, logar era que o 
amnios pela sua adherencia se deixa facilmente 
furar. O melhor momento para furar as mem
branas ou a placenta é na occasiâo das con
tracções uterinas que, se não existem, podemos 
provocar beliscando a pelle da parede abdominal. 

Aberto o ovo, dous processos temos á nossa 
disposição: o methodo de Braxton-Hicks e o ba
lão de Champetier de Ribes. 

Se a apresentação é de pelve, vamqs á pes
quisa d'uni pé que trazemos â vulva e então, se 
a hemorrhagia não parou, fazemos tracções bran
das mas firmes, com o que forçamos o feto a vir-
comprimir a placenta, fazendo a hémostase. So-
guem-se as contracções uterinas e o parto dentro 
em pouco. Porém, se não conseguirmos a apre
sentação de pelve, recorremos ao balão. Intro-
duz-se este atravez o collo e a abertura da pla
centa pela forma que já dissemos. Injectada a 
agua quente, podemos augmentai' ainda a com
pressão, se necessário fôr, fazendo tracções mode
radas sobre o tubo. O parto segue a sua evolução. 

Ha algumas complicações que precisam ser 
lembradas: assim, para furar as membranas ou 
ir á pesquisa do pé, é necessário introduzir toda 
a mão na vagina, o que é muito doloroso para a 
parturiente; é por isso que recorremos á anes
thesia que, na anemiada, deve ser obtida com q 
ether, pois que este congestiona os centros ner
vosos, ao passo que o chloroformio anemia-os. 

Durante a intervenção pôde apparecer uma 
hemorrhagia abundante e, se a operação está 
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demorada, o melhor é fazermos immediatamente 
o tampão e em seguida uma injecção de soro. 
Feita a hémostase vamos então concluir a inter
venção. 

Temos ainda a notar a infecção que se dá 
pela alteração séptica dos coágulos accumulados 
no segmento inferior do utero em seguida a uma 
hemorrhagia anterior, quando uma nova hemor
rhagia apparece. N'este caso ainda a evacuação 
do utero se impõe e o tampão só nos casos de 
extrema gravidade deve applicar-se. 

Se o feto está morto, a conducta a seguir va
ria. Assim, se a morte se tem dado alguns dias 
antes e ha macerçâo, a hemorrhagia nao é para 
temer, porque pelas alterações da circulação 
placentaria a hemorrhagia é excepcional. 

Mas, se a morte foi o resultado do descplla-
mento que produziu a hemorrhagia actual, esta 
pôde precisar do tampão que deve ser feito 
mesmo no collo. N'este caso, quer as membranas 
sejam accessiveis ou náo, devemos deixar a pa
rede ovular intacta até que o trabalho se inicie. 
O trabalho é, em geral, provocado pela presença 
do tampáo, mas se este demorar, podemos fazer 
o parto rapidamente dilatando o collo por meio 
do balão de Champetier de Kibes. 

HEMOEKHAGIA POE INSERÇÃO VICIOSA NO NONO 
MEZ DA GRAVIDEZ. —Dous casos se podem dar: 
serem acces'siveis as membranas ou a placenta. 
Supponhamos uma hemorrhagia produzida por 
inserção viciosa, variedade parietal ou marginal, 

i 
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n'uraa mulher gravida de nove mezes e em que 
o feto é vivo. Que fazer? Como o feto é viável 
e já bastante desenvolvido, devemos provocar 
immediatamente o parto, afim de não deixarmos 
a mac e o filho expostos ás consequências de ul
teriores hemorrhagias. E qual é a technics a se
guir? A que já descrevemos: laceração larga das 
membranas. Porém, antes de a praticar, temos 
que apreciar algumas considerações e que sâo, 
a apresentação e a possibilidade d'um obstáculo 
ao encravamento. Como sabemos, a cabeça fetal 
é grande no nono mez e as contracções uterinas 
de pequena intensidade que se produzem antes 
do trabalho nâo a forçam a descer, quando existe 
algum obstáculo, por pequeno que seja. Se hou
ver um pequeno aperto do estreito superior da 
bacia, ou a flexão náo fôr completa, já a cabeça 
nâo desce e vem fazer a hémostase. Em todo o 
caso a laceração das membranas ainda tem van
tagem, pois que não se fazem novos descolla-
mentos e, portanto, novas hemorrhagias. É certo 
que podem apparecer ainda hemorrhagias, mas 
que nada mais sáo do que a reproducçao d'aquella 
que fomos combater. 

No nono mez é, pois, indispensável conhecer o 
estado da bacia para uma apresentação cephalica. 

Como vimos de dizer, devemos rasgar larga
mente as membranas e entáo, se náo ha obstá
culo, a cabeça desce, faz-se a hémostase e o 
parto segue a sua evolução; se existe obstáculo, 
o encravamento não se produz, a hemorrhagia 
nâo cessa e temos que proceder ao tampão. 
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Quando a apresentação é de face ou de ná
degas, a conducta a seguir é ainda a mesma; 
rasgar largamente as membranas e no caso de 
persistência hemorrhagica applicar o tampão. 

Se a apresentação é de pelve completa, ras-
gam-se largamente as membranas e procede-se 
â manobra de Braxton-Hicks. 

Com uma apresentação transversal começa
mos por fazer a versão por manobras externas, 
de forma a levar para o collo a pelve ou a ca
beça e em seguida recahimos nos casos acima 
citados. 

Quando n'esta epocha a creança soffre, po
demos ainda fazer a dilatação rápida do collo. 

►Supponhamos agora que o feto está morto; 
ha então toda a vantagem em não abrir as mem

branas, fazendo ao mesmo tempo a hémostase. 
Aiuda aqui o recurso é o tampão. Se abríssemos 
o ovo expúnhamos a mãe a uma infecção. 

Vejamos agora qual é o tratamento da he

morrhagia por inserção viciosa da placenta, nas 
variedades parcial ou central. Aqui o prognostico 
é muito mais grave que nas outras variedades. 
Supponhamos que o feto é vivo e a hemorrhagia 
de média abundância. O melhor é ainda applicar 
o tampão vaginal, com o que paramos a hemor

rhagia e provocamos as contracções uterinas. De 
seis a doze horas depois retiramos este, para o 
tornar a applicar se for necessário e o estado 
da mulher o consentir. Após este, fazemos ter

ceiro se fôr urgente e o trabalho não tiver co

meçado. 
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Se por estas applicações de tampões succès-
sivos o trabalho não se declarar francamente, 
lançamos mão d'outro processo. 

Para isso começamos por collocar o feto n'uma 
posição vertical e fazer o diagnostico da varie
dade de placenta prévia. Supponhamos tratar-se 
d'uma variedade parcial. Então descollamos as 
cotyledones do lado em que o bordo placentario 
é mais proximo do orifício uterino e rasgamos as 
membranas. 

Com este descollamento produzimos uma he
morrhagia para a qual devemos estar prevenidos; 
é preciso, pois, que previamente tenhamos feito 
uma injecção de soro artificial. 

Para fazermos o descollamento introduzimos 
no collo um ou dous dedos, se fôr possível, e 
chegados ao orifício interno passa-se o dedo entre 
a placenta e a parede uterina, depois por um 
movimento rápido de circumducção descolla-se 
a placenta até â inserção das membranas ; rom-
pem-se então estas o mais largamente possível 
de forma a repellir a parte da placenta descol-
lada para a placenta adhérente. Dá-so então o 
encravamento a que se segue o parto. No caso de 
obstáculo a hemorrhagia continua e então proce
demos ao tampão vaginal que junto ã laceração 
das membranas determina o trabalho. 

Este processo, descollamento da placenta, tem 
o contra de provocar a asphyxia do feto, mas 
ainda assim é preferível á laceração da placenta, 
pois que pela abertura dos vasos choriaes expomos 
o feto á hemorrhagia que lhe é bem prejudicial. 
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Com uma placenta central é ainda o tampfio 
que presta melhores serviços. 

Se as hemorrhagias não cedem provocamos o 
parto, mas então o filho é, em geral, sacrificado 
e olhamos só a salvar a mãe. Para rasgarmos a 
placenta expomos o feto a hemorrhagias que lhe 
compromettem a existência. Ainda aqui para 
fazer a hémostase temos, o tampão, o balão de 
Cliampetier de Ribes e o processo de Braxton-
Hicks. 

Com um feto morto e uma variedade parcial 
ou central o tampSo é ainda o melhor recurso. 
Nâo devemos abrir o ovo a não ser que se eva
cue rapidamente o utero. 

IL— Hemorrhagias do trabalho 

Dous casos ha aqui a considerar conforme a 
dilatação fôr incompleta ou completa. 

DILATAÇÃO INCOMPLETA. — Sfto accessiveis as 
membranas ou a placenta. 

Supponhamos o primeiro caso: com uma dila
tação incompleta, as membranas accessiveis, o 
feto vivo e hemorrhagia. O que devemos fazei'? 
Evacuar o utero. Para isso procedemos á ruptura 
das membranas, com o que a hemorrhagia pára 
geralmente; se continuar fazemos a dilatação 
artificial e rápida do collo. 

Para isso, como preliminares, fazemos uma 
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injecção de soro artificial, a anesthesia pelo ether 
havendo anemia e, depois de collocada na posição 
obstétrica, praticamos a dilatação manual simples 
ou processo de Rizzoli: consiste, após a fixação 
do fundo do utero, em introduzir primeiro a ratio 
na vagina, depois os dedos reunidos em cone 
no collo uterino e em seguida a mão. 

Para isso vamos apresentando successiva-
mente ao orifício uterino um dedo, depois dous, 
três, quatro e finalmente os cinco dedos reunidos 
em cone, e fazendo movimentos de parafuso con
seguimos introduzir completamente a mão no 
collo do utero. 

Ha um outro processo, o de Bonnaire, que, 
antes ou no trabalho, dá bons resultados. 

Paiva o praticar introduzimos ura dedo no ori
fício uterino e com a extremidade digital d'esté 
fazemos uma massagem excêntrica, até que o 
collo possa admittir outro dedo. Então fazemos 
caminhar ao longo do primeiro dedo o index da 
outra mão, tendo o cuidado de os justapor em 
toda a sua extensão. Estes dous dedos repre
sentam uma pinça em que o eixo fica nas arti
culações metacarpo-phalangianas. As extremida
des dos dedos afastando-se então em dous senti
dos oppostos fazem uma espécie de botoeira. 
Em seguida fazemos girar estes dedos, sempre 
na mesma posição, em todos os sentidos, até que 
pela massagem se arranje espaço para a intro-
ducção d'um terceiro dedo. Continuando a mas
sagem, dentro em pouco arranjamos espaço para 
o quarto dedo que deve ser o symetrico do ter-



55 

ceiro introduzido. Da mesma forma procedemos 
com os outros dedos até á introducção do ultimo, 
após o que as mãos, tendo conseguido ura apoio 
firme, vão completar a dilatação das paredes do 
collo, levando-as ato ás paredes oppostas da ba
cia. N'este processo a pressão digital deve ser 
lenta, contínua, progressiva e sem abalos, por
que é pela fadiga e nâo pela violência que o 
sphinter cervical cede. Se durante a dilatação 
percebermos alguns estalidos na intimidade dos 
tecidos, devemos moderar a pressão e mudar os 
seus pontos de applicação. 

Além da dilatação podíamos no caso de hemor-
rhagia consecutiva á ruptura das membranas, 
empregar o tampão, o balão de Champetier de 
Ribes, ou ainda o processo de Braxton -Hicks; é 
porém preferível, quando o feto está vivo, fazer 
a dilatação artificial do collo. 

Vejamos agora qual a condueta a seguir com 
uma dilatação incompleta, o feto vivo, hemor-
rhagia e só a placenta accessivel. Se um dos bor
dos da placenta está proximo do orifício uterino, 
fazemos o descollamento d'essa parte, rasgamos 
as membranas e depois procedemos da forma 
acima citada. 

Sendo uma placenta central fazemos o tam
pão, a não ser que o estado da mãe ou do feto 
nos forcem a furar a placenta e a fazer o parto 
rapidamente. 

Quando o feto está morto a nossa condueta é, 
como já dissemos, fazer o tampão sem abrir o 
ovo. Se a hemorrhagia não cede, rasgamos então 
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as membranas, mas procedemos rapidamente ao 
parto. 

DILATAÇÃO COMPLETA.—Se n'esta epocha ap-
pareeem hemorrhagias que demandem a nossa 
intervenção, fazemos o tampão vaginal ou o 
rasgamento largo das membranas. Se a expulsão 
natural do feto nao se dá rapidamente e a ca
beça esta encravada, fazemos o parto por meio 
do forceps. Quando a parte que se apresenta 
ainda está elevada," procedemos á versáo poda-
lica por manobras mixtas. Qualquer d'estes dons 
processos nao deve ser feito muito bruscamente, 
para náo expormos a doente á syncope. 

Com o nome do trombo da vulva e da vagina 
descreve-se um hematoma que se forma na es
pessura d'um lábio, da parede vaginal ou de
baixo do peritoneo peri-vagino-uterino e que ap-
parece durante o trabalho, antes da expulsão do 
feto, mas com mais frequência depois d'esta ex
pulsão. Pela acção cios traumatismos obstétricos 
produzem-se cavidades na espessura dos tecidos, 
aonde se derrama sangue proveniente da ru
ptura dos vasos. Os symptomas porque se ma
nifesta este hematoma sáo: appariçáo súbita de 
tumefacçáo vulvar, vaginal ou vagino-vulvar, 
acompanhada d'ecchymose que se estende á pelle 
da coxa, do perineo ou do hypogastro; dôr local 
e irradiada, e hemorrhagia interna ou externa se
gundo a parede do hematoma estiver intacta ou 
perfurada. 
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Se o hematoma apparece antes da expulsão 
do feto pôde, pelo seu volume, tornar-se um ob
stáculo á saída fetal; se após a expulsão, egual-
mente pôde embaraçar a dequitadura. Se nao é 
aberto durante o parto, caso em que pôde haver 
uma hemorrhagia bastante grave, o hematoma 
ou soffre uma resorpçâo, ou se abre por ulceração 
séptica da sua parede, ou ainda sem se abrir in-
fecta-se e abre-se secundariamente. 

Quando o hematoma se desenvolve antes da 
expulsão do feto e a difficulta devemos fazer uma 
applicaçao de forceps moderada, facilitando a 
expulsão do feto sem abrir a cavidade trombosada; 
se, porém, esta ameaçar abrir-se, devemos incisar 
a parte mais delgada do hematoma para fazer
mos o parto rapidamente e em seguida a hé
mostase. 

Se o hematoma nao foi aberto, como trata
mento, o repouso e a antisepsia bastam. No caso 
contrario, mas n&o havendo infecção, fazemos 
quer o tampão da cavidade trombotica, quer a 
approximação das paredes do hematoma e tam
pão vaginal consecutivo. 

Se houver infecção, fazemos a lavagem, des
infecção e drenagem da cavidade trombotica. 

III.—Hemorrhagias da deqnitadnra 

HEMORRHAGIAS POR INÉRCIA UTF.RINA. — E s t a s 
hemorrhagias podem apparecer emquanto as se-
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cundinas ainda estão no utero, ou depois da sua 
expulsão. Em qualquer dos casos a hemorrhagia 
dá-se porque as contracções uterinas não exis
tindo ou nao sendo totaes, não vão fechar os 
vasos da parede uterina que após o descolla-
mento teera ficado abertos. Já vimos que os vasos 
da parede uterina eram cercados por fibras mus
culares em annel, que, contrahindo-se, os fecha
vam, fazendo a hémostase. 

Não devemos comtudo julgar que as hemor-
rhagias da dequitadura são sempre devidas á 
inércia uterina porque, além d'outras causas que 
adeante vão ser expostas, existem hemorrhagias 
na dequitadura normal e de abundância va
riável. 

Como factores etiológicos citaremos: o esgo
tamento do utero que se dá após o trabalho longo 
e penoso da expulsão do feto; os apertos da bacia 
e tumores que impedem a contracção uterina de 
ser total; a albuminuria e affecções cardíacas; a 
expulsão rápida do feto que pôde acarretar o 
descollamento brusco da placenta c a paralysia 
da sua superficie d'inserçao; as adherencias anor-
maos do utero que o prendem a uma região des
usada do abdomen, dificultando a sua retracção; 
as tracções intempestivas sobre o cordão umbi
lical; a abertura cio segundo ovo e a extracção 
rápida do feto nos casos de gravidez dupla; as 
adherencias anormaes da placenta e das mem
branas. 

A hemorrhagia pôde ser externa, interna ou 
mixta. Na hemorrhagia externa a mulher tem a 
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sensação do corrimento de sangue pela vagina 
e previne o parteiro. Esta hemorrhagia pôde ser 
súbita e em tal abundância que ponha a vida da 
doente em perigo. Então o fundo do utero sobe 
acima do umbigo e é tão molle que se experi
mentam grandes difficuldades para o perceber. 
N'estas condições a doente tem a face pallida, a 
vista turva, o corpo coberto de suor frio, a res
piração difficil, o pulso, a principio, accelerado 
depois pequeno e filiforme, vertigens, vómitos, 
podendo dar-se a syncope e movimentos convul
sivos como que antecedendo a morte. 

Que fazer n'este caso? Evacuar immediata-
mente o utero, despertar-lhe as suas contracções, 
fazer injecções uterinas a 48 ou 50°, collocar a 
doente com a cabeça baixa, praticar injecções 
de soro artificial ou de cafeina e fazer refluir o 
sangue dos membros para o centro por meio da 
ligadura compressiva e methodica dos membros. 

Em geral, porém, as hemorrhagias são menos 
bruscas e de menor intensidade; então contenta-
mo-nos com evacuar o utero e despertar as con
tracções uterinas pelas fricções e injecções de 
agua quente. 

Se a hemorrhagia ó interna, o diagnostico re
pousa nos symptomas geraes da hemorrhagia: 
pallidez da face, lipothymia ou syncope, fraqueza 
e rapidez extrema do pulso. O tratamento é o 
mesmo, evacuar o utero e despertar as contra
cções uterinas. 

Se a hemorrhagia é mixta, o sangue accu-
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mula-se no utero ao mesmo tempo que corre pela 
vulva para o exterior. 

Ha um meio therapeutico de fazer a hémos
tase provisória e de que ainda não falíamos: é 
a compressão da aorta. Este processo não apre
senta grandes vantagens, porque ó fatigante e 
por se poder simultaneamente comprimir a veia 
cava refluindo o sangue para o utero. 

Dissemos que a hemorrhagia pôde apparecer 
antes ou depois da dcquitadura. No primeiro caso 
nao a devemos confundir com a hemorrhagia 
normal que resulta do descollamento successivo 
das cotyledones e para isso, como meio de dia
gnostico, ha a notar que o utero na dequitadura 
natural é duro. Se a hemorrhagia se dá antes 
da expulsão das secundums devemos proceder á 
dequitadura artificial. Para isso, depois dos cui
dados antisepticos usuaes, introduzimos a mão 
no utero, seguindo o cordão umbilical; orientamos 
esta de forma a collocal-a entre a parede uterina 
e a parte da placenta já descollada; em seguida 
destacamos cuidadosamente toda a placenta, 
actuando quer com o bordo radial ou cubital da 
mão, quer com as extremidades dos dedos. Ex-
trahimos então as secundinas e introduzimos de 
novo a mão para varrer do utero os coágulos 
que ahi existem. Com estas manobras o utero 
entra em contracção, mas podemos ainda no caso 
de insuecesso fazer injecções quentes de uma so
lução iodada ou de permanganato de potassa e 
injecções de ergotina. Se a hemorrhagia não 
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pára com estes meios, recorremos então ao tam
pão utero-vaginal que deve, por completo, encher 
a cavidade uterina e ahi permanecer durante 
vinte e quatro horas. 

Depois da dequitadura o parteiro, principal
mente quando se trata d'uma mulher predisposta 
por alguma das causas de inércia uterina, deve 
ficar junto da parturiente uma ou duas horas, 
afim de pela palpação abdominal verificar se o 
utero fica duro e sem augmentar de volume. Se 
o utero amollece e augmenta de volume, se a 
hemorrhagia apparece em abundância á vulva 
e se ha dores renaes, fraqueza e vertigens, fa
zemos uma compressão do utero, firme mas sem 
violência, de cima para baixo e de diante para traz, 
com o que expulsamos os coágulos contidos na 
cavidade uterina e por vezes conseguimos a hé
mostase. 

Se necessário fôr, faz-se uma injecção intra-
uterina d'uma solução iodada ou de permanga
nato de potassa. 

H E M O R R H A G E S D O S E G M E N T O I N F E R I O R . — A p -

parecem por vezes hemorrhagias uterinas, sendo 
a consistência do utero normal. Sabe-se que 
depois do parto as paredes do corpo do utero são 
muito mais duras e contracteis que as paredes 
do seu segmento inferior; portanto este é mais 
predisposto á inércia. 

Supponhamos uma inserção viciosa da pla
centa e que o trabalho tenha sido longo e penoso; 
a hemorrhagia produz-se e a inércia é imminente 
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ao nivel da inserção placentaria, porque n'este 
ponto a tonicidade é diminuída. O segmento infe
rior, distendido pela longa duração do trabalho, 
constitue uma espécie de reservatório destinado 
a receber o sangue proveniente do descollamento 
da placenta. Mas a superficie placentaria podemos 
dividil-a em duas partes: uma, pertencente ao 
corpo do utero, que se contrahe bem e não dá 
hemorrhagia, outra que faz parte do segmento 
inferior e é flaccida, atonica e dá hemorrhagia. 

Como diagnosticar esta hemorrhagia? Em ge
ral o parto tem sido normal, mas algum tempo 
depois o sangue escorre pela vulva em pequena 
quantidade e d'uma forma contínua; por vezes a 
hemorrhagia externa parece pequena sendo de 
facto bastante considerável; é mais interna que 
externa. 

A doente accusa fraqueza, cephalalgia, torna-se 
pallida e pôde mesmo haver lypothymia e syn
cope. A palpação encontra-se o fundo do utero 
elevado mais ou menos acima do umbigo, duro 
e movei. A parte inferior do utero é molle e cor
responde precisamente ao segmento inferior que 
contém sangue. 

Ao toque sente se o sangue correr na vagina 
e o collo uterino cheio de coágulos. Penetrando 
no utero encontramos uma cavidade com sangue 
e de parede delgada e molle. 

Se evacuarmos a bexiga e fizermos uma in
jecção intra-uterina d'agun, observamos que a 
parede do segmento inferior do utero e mesmo 
a parede abdominal se levantam; isto nota-se 
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pelo abaulamento da parede abdominal acima do 
pubis. Se suspendermos a injecção c deixarmos 
sair a agua contida no utero, o abaulamento 
desapparece. 

Uma outra causa de hemorrhagia do segmento 
inferior é a laceração incompleta da parede ute
rina que se dá na mucosa e camada interna. 

Como tratamento convém evacuar com a mão 
os coágulos retidos no utero e fazer uma injecção 
intra-uterina quente, afim de despertar a con-
tractilidade do utero. 

Um outro meio a empregar, quando o prece
dente não baste, é o tampão feito na cavidade 
do segmento inferior. 

Podemos também comprimir a superficie san-
grante com o corpo do próprio utero; para isso 
abaixa-se este, com a mão, o mais possível e 
mantem-se n'esta nova posição por meio de al
godão collocado na parede abdominal e solida
mente apertado por uma atadura. 

Se houver uma anemia grande, instituímos o 
tratamento acima mencionado. 

H E M O R R H A G E S P O R L A C E R A Ç Ã O D O C O L L O O U 

DA VAGINA. — Nas lacerações do collo e da vagina 
a hemorrhagia, em geral pequena, pôde pela sua 
duração, se não é tratada, ser grave. Estas lace
rações dâo-se com muita mais frequência, na pri-
mipara e principalmente quando se tem extra
indo o feto antes da dilatação ser completa. Então 
em logar da lesão banal que divide o orifício ex
terno do collo em dous lábios, anterior e poste-
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rior, encontramos uma laceração que se estende 
á parte supra vaginal do collo. 

Pelo exame externo podemos distinguir estas 
hemorrhagias das que são devidas á inércia geral 
ou local e hemorrhagia do segmento inferior, 
porque pela palpação, nem encontramos o utero 
dilatado e molle da inércia uterina, nem o utero 
duro repousando sobre um collo longo e amolle-
cido das hemorrhagias do segmento inferior. 

O que percebemos é o utero pequeno, duro e 
collocado na região hypogastrica. Pelo exame 
interno distinguimos a origem da hemorrhagia, 
destrinçando, além d'isso, se a laceração é do 
collo ou da vagina. 

As lacerações da vagina reconhecem por causa 
geralmente uma applicação de forceps mal feita. 

Diagnosticada a origem da hemorrhagia fa
zemos o tratamento que consiste em irrigações 
quentes e, quando insufficientes, o tampão vaginal. 

Se houver duvidas sobre a sede precisa de 
laceração fazemos o tampão, começando pelo se
gmento inferior do utero. 

HEMORRHAGIAS VULVARES. — São muito fre
quentes, mas o diagnostico, que se faz pelo exame 
directo, é extremamente fácil. 

IV.—Hemorrhagias consecutivas ao parto 

As hemorrbagias que apparecem nos primeiros 
dias depois do parto, são devidas á inércia ute-
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rina ou á retenção de restos placentarios ou mem-
branosos. 

Quando se tratar de inércia fazemos o trata
mento já mencionado; se houver retenção de 
restos placentarios ou membranosos e a hemor-
rhagia fôr abundante, fazemos a curetagem di
gital seguida d'uma irrigação intra-uterina, afim 
de nao só contrahir o utero, mas também para 
arrastar os coágulos e os restos da placenta já 
separados. 

Sendo a hemorrhagia pequena basta fazer 
irrigações quentes que vão contrahir o utero, que 
se encarrega de expellir tudo o que deve ser 
eliminado. 

Quando as hemorrhagias apparecem cinco ou 
seis dias depois do parto e sâo acompanhadas de 
febre e putrefacçâo dos loochios, indicam que se 
trata de retenção parcial da placenta com alte
ração séptica e infecção. O tratamento consiste 
em curetagem, escovagem e irrigações intra-
uterinas. 

Ha ainda hemorrhagias uterinas devidas á 
constipação com accumulaçao de fezes em grande 
quantidade no recto e que sâo, em geral, pouco 
abundantes. 

O tratamento consiste simplesmente em eva
cuar o recto. 

s 



Proposições 

Anatomia.— Ha difforença entre a bacia da mulher e a 
dn homem. 

Physiologia. — Não se pode admfttir a estação erecta 
sem o auxilio dos músculos. J 

Materia medica. — Quando as hemorrhagias da gravi
dez produzirem uma anemia profunda prefiro, como anesthe-
sico, no caso de intervenção, o ether ao chloroformio. 

Pathologia externa. — Nas appendicites, mesmo depois 
de apparentemente curadas, a ablação do appendice é para 
aconselhar. m 

Operações.—Em genecologia, profiro a via vaginal, 
sempre que seja possível, á via abdominal. 

Partos. —A laqueação do cordão umbilical é dispensável. 
Pathologia interna. — No período de invasão da tuber

culose o diagnostico é impossível sem o auxilio do laboratório. 
Anatomia pathologica. —A granulação tuberculosa é 

um meio de defeza àé bacillo de Koek. /^-f-c^ét^ 
Medicina legal. — A transmissão das doenças venéreas 

deve ser um crime previsto e punido pelas leis. 
Pathologia geral— As différentes formas do hemato-

zoario de Laveran não correspondem a variedades clinicas do 
impaludismo. 

Hygiene. — Condemno as viagens durante os primeiros 
tempos da gravidez. 

VISTO. PUDE IMPRIMIfl-SE. 
O presidente, O director, 
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