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Tendo de escolher assumpto para este 
nosso trabalho final, assentamos, antes de 
tudo, que elle fosse um assumpto pratico, 
e como tal escolhemos o prolapso uterino. 

O que, á primeira vista, se poderia 
figurar um arrojo, não o é, apresentadas 
que sejam as devidas restricções. 

Bem sabemos que o capitulo «Gyneco-
logia» representa hoje o melhor estudo 
dos cirurgiões e o mais alevantado pro
gresso da medicina operatória. Cada assum
pto d'esse capitulo, por mais destacado que 
pareça d'elle, hade levar-nos necessaria
mente alli; cada paragrapho gynecologico 
é como o vértice d'um cone cujo ápice cor
responde ao ponto escolhido, e cuja base 
vae assentar nas conquistas da cirurgia 
abdominal moderna. 
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Assim comprehendido, o ponto attin-
giria um alcance desmesurado, não por ser 
inacessível, poisque todas as difficuldades 
se vencem pelo trabalho, mas por ser tem-
porão, prático de mais, emquanto não ha 
a pratica. 

Que fazer, pois? Cortar, a uma certa 
altura, por esse vastissimo grupo de conhe
cimentos. 

Em vez do cone completo—que seja um 
cone troncado. Nem para se apreciar o grau 
da concepção, a natureza do traço, a quali
dade dos contornos é preciso o quadro de-
rimido nos seus menores detalhes. 

Basta o esboço. 
Deter-nos-emos, pois, áquem do muito 

aonde nos poderia levar este assumpto, e 
desde já diremos que, se alguns capítulos, 
como o de therapeutica, se encontram 
apenas esboçados, isso depende do plano 
preestabelecido e, por essa razão, é um dos 
menores defeitos d'esté trabalho —para o 
qual aqui impetramos a maxima benevo
lência do illustrado Jury. 
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ANATOMIA' 

Cumpre-nos significar desde já que 
n'este primeiro capitulo não nos propo
mos elaborar uma dissertação anatómica. 

Duas .razões principaes motivam suffi-
cientemente a nossa resolução. 

E' a primeira que o assumpto que esco
lhemos para these não se compadece facil
mente com o demasiado desenvolvimento 
que se poderia dar aparte descriptiva da 
região genital da mulher. Insistir demora
damente n'esta ordem de idêas seria alem 
de fugir do ponto, cerceal-o' grandemente, 
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poisque estes trabalhos finaes, de extensão 
mui limitada todas as vezes que não se 
distinguem pelo mérito ou pela pretensão 
excessiva, reabsorvem-se autophagicamente 
quando uma parte menos essencial ou, 
como esta — dogmática, — se allonga em 
demasia. 

A segunda rasão é que os assertos ana
tómicos não se prestam á exhibição de 
qualquer prova intellectual, e quem se 
sente com pequeno fôlego para grandes 
eríiprehendimentos, menos pode consentir 
que a definida immutabilidade da sciencia 
morphologica lhe venha amesquinhar ain
da mais a carência de recursos. 

Evidencia-se, porém, a necessidade de 
localisar o objecto: é portanto indispensá
vel uma citação anatómica, e com tal cara
cter—somente—é que nós aqui a fazemos. 

Órgãos sobre os quaes tem de versar 
principalmente o nosso estudo: 



2 1 

O utero, seus ligamentos e seus anne-
xos. Vem depois : 

A vagina; 
A vulva; 
O perineo. 

O ( utero, camará de gestação, encontra-
se na parte central da excavação da bacia, 
entre a bexiga e o recto, superiormente á 
vagina com a qual se continua, e por baixo 
do intestino delgado. 

Dão-lhe esta posição seis ligamentos: 
Ligamentos largos, um de cada lado, pre

sos ás paredes lateraes da excavação da 
bacia ; 

Ligamentos redondos, anteriores, ambos 
presos ao pubis; 

Ligamentos posteriores, egualmente dois, 
presos ao sacro. 

Os annexos são principalmente as trom
pas uterinas e os ovários. 

As trompas uterinas, trompas de Fallopio 
ou oviductos, em numero par, direito e es
querdo, são canaes destinados ao trans
porte dos óvulos e do elemento fecundan-
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te, e estendem-se horisontalmente das par
tes lateraes da madre, dos seus ângulos 
superiores, para os lados "da excavação pél
vica, onde terminam no pavilhão da trom
pa, levando este caminho sobre o bordo 
livre da aza media dos ligamentos largos. 

Ovários são os órgãos onde se for
mam os óvulos; encontram-se na aza pos
terior dos ligamentos largos, aos lados da 
parte mais elevada do utero, atraz das trom
pas de Fallopio e dos ligamentos redondos, 
adiante do recto e das porções inferiores 
do ileon. 

A vagina é um canal musculo-membra-
noso, situado na excavação da bacia, por 
cima do recto e por baixo da bexiga e da 
uretra, estendido obliquamente, de diante 
para traz, dâ vulva ao utero. Constitue um 
órgão de copula, e representa um canal que 
transmitte fora o pr-oducto da concepção. 

A vulva, vestibulo da vagina, é um an-
nel infundibiliforme, composto de três 
planos. São elles, seguindo a exposição de 
Sappey: i.° — um plano superficial consti
tuído adiante pelo penil, atraz pelos gran-
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des lábios; 2° — um plano mediano, situa
do mais profundamente, representado pelos 
pequenos lábios e pelo clitoris; 3.0 —um pla
no mais profundo ainda, ao qual se refe
rem, o vestíbulo, o meato urinário, o orifício 
vaginal, e as duas glândulas conglomeradas 
cujo canal excretor se vem abrir immedia-
'tamente adiante d'esté orifício. 

O perineo não é verdadeiramente um 
órgão nem mesmo um conjuncto d'orgaos 
completos e distinctes ; é mais propria-
mente uma secção d'anatomia topographi-
ca em cuja constituição entram vários con-
junctos anatómicos, ora. completos ora 
por continuação, performando-se esta di
visão regional á custa de différentes facto
res. O perineo é definido de varias for

mas. 
Seguindo o nosso propósito de sim

plificação e restringindo o mais possível, 
segundo as definições encontradas, consi
deraremos perineo o espaço comprehendido 
entre o anus e a forquilha da vulva. E' 
quanto basta por emquanto para o estudo 
do ponto, guardando minuciosidades para 
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quando a exposição do assumpto as re
clame. 

Também não nos demoraremos em 
fazer critica á definição apresentada, que 
não congloba os limites lateraes nem os 
limites profundos da região perineal. 

A definição, como já dissemos, não é 
nossa, é de Monfort, author muito consi
derado no assumpto. 

N'estas alturas, esmiuçar as descripções 
anatómicas d'onde tudo deriva e onde tu
do assenta, seria o mesmo que deduzir for
mulas algébricas quando se tratasse d'uma 
questão de calculo superior. 

Não foi, por certo, sem intenção que an
teriormente empregamos a palavra dogma. 

A verdade anatómica, com effeito, tem 
seus pontos de contacto com o dogma re
ligioso. E' sagrada para a sciencia exacta
mente como elle é sagrado para a crença. 
Elle não tem demonstração subjectiva; ella 
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não tem demonstração subjectiva. Assim 
como não ha rasão capaz de deduzir a for
mula do mysterio também não ha sábio 
que nos diga, por exemplo, o porquê da 
situação do utero. E' assim porque é assim. 

Espirito esmiuçador que se abalance a 
esta ordem de considerandos encontrará, 
porém, um aperfeiçoamento muito come
zinho em harmonia com o progresso na
tural das cousas. 

A escola positiva, com o seu metho-
do experimental e de observação, consubs
tancia as modernas taboas da lei onde não 
é permittido racionalisar. 

Em pleno século dezenove ella é o or-
ganon da sciencia dogmática. Sim, da scien-
cia dogmática, porque não ha remédio se
não acredital-a, não pelo crê ou morres; mas 
hodierna, insinuante, palpitante de actua
lidade porque vem sempre acompanhada 
pela demonstração material. O que falia, o 
que demonstra, o que traz hoje a convicção 
ao espirito do sábio "é o ser vivo no gabi
nete de physiologia, é a preparação de his
tologia ao microscópio, é o cadaver no 
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amphitheatre», é a conformação geológica, 
a disposição geographîca, a gravitação astro
nómica, é tudo o que se vê, o que se pal
pa, o que se sente, é o monumento histó
rico emfim. 

Demonstrações que vêem ao cérebro de 
fora para dentro e não de dentro para fora. 

E' este o dogma. 
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DEFINIÇÃO DO ASSUMPTO 

Prolapso do utero é o deslocamento do 
utero para baixo. 

Já demos a entender que o utero é 
mantido na sua posição normal pelos liga
mentos utero-sagrados atraz, pelos liga
mentos largos aos lados, pelos ligamentos 
redondos adiante e também, pelo tecido 
conjunctivo, da bacia. 

«O peritoneo — diz Emmet —que se 
introduz entre os órgãos e passa por cima 
das trompas de Fallopio, encerra uma cer-
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ta quantidade de tecido cellular ou conjun
ctive, situado entre as suas pregas, que 
junto a algumas fibras musculares forma 
os ligamentos uterinos. 

Estes ligamentos, exceptuando os que 
vão do utero ao sacro, não offerecem re
sistência a qualquer pressão dirigida para 
baixo (prolapso), e servem somente para 
amparar o órgão e impedil-o de oscillar. 
São auxiliados n'esta funcção pelas pregas 
da vagina que cercam o collo, e pelo pró
prio collo, que actua como um supporte 
ou alavanca para manter o eixo do canal 
uterino na sua relação natural com o eixo 
da vagina. 

Foi o dr. H. Savage que mostrou quaes 
são os tecidos que sustentam realmente o 
utero e se oppõem ao seu deslocamento. 

Savage descreve a abobada pélvica da 
maneira seguinte: um plano dirigindo-se 
para traz, para o ponto de inserção dos li
gamentos utero-sagrados ao sacro, e pas
sando im mediatamente por baixo do liga
mento sub-pubico, indicaria o nivel onde 
as pregas vesico-uterinas do peritoneo par-
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tem dos órgãos pélvicos para a parede pél
vica. 

A parede superior da vagina é muito 
adhérente á base da bexiga— septo-wico-véi-
ginal — e a toda a parte anterior do collo 
uterino. 

Descreve uma linha levemente curva 
do vestíbulo ao utero, e por intermédio 
dos ligamentos utero-sagrados vem pren-
der-se ao sacro. 

Quando estes órgãos estão intactos 
constituem uma linha importante de sus
tentáculo mutuo para a vagina, utero e 
bexiga.» 

Estes dados são sobremaneira impor
tantes. Claro é que qualquer desvio uterino 
no sentido antero-posterior, no sentido 
transversal ou no sentido vertical* depen
derá immediatamente d'uma relaxação nos 
meios de fixação do utero. 

O prolapso pode ser completo ou in
completo, isto é; pode a descida uterina 
ter-se effectudo só até uma certa altura do 
canal vaginal ou pode a matriz fazer sa-
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liencia, no todo ou em parte, ao orifício 
da vulva. 

No segundo caso o prolapso toma o 
nome de procidentia. 

A procidencia uterina, e mesmo o sim
ples prolapso são sempre acompanhados 
de inversão vaginal em maior ou menor 
extensão. N'esses casos a propria vagina é 
obrigada a invaginar-se. 

A lesão de que nos estamos occupando 
é deveras embaraçosa para a mulher. Con
soante o grau de prolapso assim os sof-
frimentos se accentuam mais ou menos at-
tingindo o seu máximo na procidencia 
completa. 

Ha todavia a este respeito differenças 
notáveis, naturalmente inhérentes á cons
tituição da mulher, ao seu temperamento, 
á sua. organisação e physiologia nervosas. 

Aqui, como em todas as affecções ge-
nitaes da mulher, observam-se os mais 
variados graus de tolerância, não sendo 
raro a lesão apparentemente mais insigni
ficante produzir phenomenos geraes os 
mais graves. 
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Não quer isto dizer que o estado local, 
dada a egualdade de circumstancias, ' não 
influa sobremaneira no apparecimento dos 
phenomenos geraes. Tal asserto ficaria 
fora da moderna orientação scientifica. 

Do mesmo modo que não ha doenças 
sine materia não se admittem exacerbações 
independentes do accrescimo da offensa 
physica. A propria emoção, a mesma pai
xão, modalidades psycologicas, para nos 
servirmos do antigo dizer, modalidades 
tão intimamente ligadas à remissão ou 
aggravação de qualquer doença de todo 
esse campo estrellado de doenças que se 
chama pathologia—a emoção e a paixão 
melhoram' ou exacerbam, curam ou matam 
produsindo modificações materiaes. 

Vinha pois a lesão anatómica do pro
lapso uterino figurar, em dadas circums
tancias, como elemento secundário para o 
apparecimento de phenomenos geraes, mas 
só a lesão anatómica visivel, palpável, 
d'anatomia grossa. De resto, se o efeito é 
sempre proporcional á causa, devemos 
também lembrar-nos, ao avançar um se-
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melhante principio, de que n'elle se sub
entende a identidade d'objecto, porque va
riando o objecto o principio deixa de ser 
verdadeiro. 

E como para o presente caso a causa é 
a doença e o objecto o doente, e como o 
doente varia sempre pela raça, pela consti
tuição, pelo temperamento, pela edade, pe
lo individuo emfim, d'aqui se conclue que 
o effeito d'uma mesma doença, se a poder
mos conceber rigorosamente egual, hade 
ser um effeito différente e de vária nature
za— segundo os indivíduos. 

A generalidade d'esta asserção impõe-
se. Nem de outro modo se poderia conce
ber uma certa ordem de factos como a in
tolerância, a immunidade, a idiosincrasia 
etc. E nem é preciso passar d'um a outro 
individuo; no mesmo individuo os effeitos 
variam conforme a região atacada: algumas 
gottas d'acido prussico podem deixar rela
tivamente inoffendida a camada cornea das 
unhas ao passo que, depostas na conjun
ctiva, matam. E se do mundo orgânico pas
samos ao inorgânico poderemos ver, por 
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exemplo, a bala cylindro-conica reflectir, 
de recochete, ao bater no dorso dum tor
pedeiro, e o mesmo ou outro projéctil 
egual derruir um edifício, que não era cou
raçado. 
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SYMPTOMAS 

«Chaque siècle se caractérise par sa grande 
maladie. 

Le treizième fut celui de la lèpre: le quator
zième, de la peste noire; le seizième de la syphi
lis; le dix-neuvième est frappé aux deux pôles 
de la vie nerveuse, dans l'idée et dans l'amour, 
chez l'homme au cerveau énervé, vacillant, para
lytique, chez la femme á la matrice douloureu
sement ulcérée. Ce siècle será nommé celui des 
maladies de la matrice, autrement dit, de la 
misère et de l'abandon de la femme, de son dés
espoir. » 

MICHELET— LAmour 

Os dois pólos da vida nervosa: a idêa 
e o amor! 

Michelet tinha rasão. Mas as virgens 
também estão sujeitas, ao prolapso. E sof-

* 
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frem por vezes muito. O hymen, mem
brana extremamente delicada, supporta 
com dificuldade as tracções devidas ao 
pezo da madre. Pessario de nova... de 
velha espécie, esta membrana distende-se 
e pode, por si só, da.r origem a padecimen
tos graves. 

Os organismos vivos — já por outras 
palavras o dissemos — comportam-se de 
mil modos différentes para com o sympto-
ma dôr. Do mesmo modo que ha balanças 
sensiveis a um milligramma e balanças que 
nem sequer podem accusar o defeito ou o 
excesso d'algumas grammas; assim como 
ha thermometros differenciaes de ar e py-
rometros d'argilla; assim também a orga-
nisação fundamentalmente nervosa, onde 
se exagera toda a qualidade de phenome-
nos reflexos, é a verdadeira sensitiva ani
mal; assim o pelicano impassivel, que 
rasga as proprias carnes, com a mesma 
frescata com que mitigaria a sede, encontra 
na espécie humana muitos temperamentos 
análogos ao seu. 

O typo capital d'estas variedades sensi-

• 
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tivas é a mulher. Ha a heroina capaz d'en-
thusiasmar os exércitos, e ha a mulher que 
morre de mêdo; a franco-atiradora, por 
exemplo, e a mulher-saguí; a mãe desna
turada que torce o pescoço á cria, e ha a 
puerpera — louca, pela .perda do filho que
rido. 

Os padecimentos uterinos dão com 
muita frequência a loucura. Existe uma li
gação intima, dominante, susceptível de 
grandes approximações physiologicas e pa-
thologicas entre a individualidade cerebral 
e a individualidade genésica. 

Quando a edade atrophia n'um ou 
noutro sexo, os órgãos especiaes da gera
ção, o individuo jâ não é o mesmo; como 
que se lhe extingue parallelamente nas re
giões centraes uma certa esphera d'acçao, 
e isto vem muitas vezes em auxilio com
pensador d'outro qualquer grupo de mani
festações psychicas, porventura mais dura
douro, que sobrevive, e que refina. Não é 
só a experiência que dá o bom conselho ás 
pessoas d'edade; é, e mais do que tudo, a 
especialisação, a concentração da actividade 
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■ cerebral em operações effectuadas n'um 
campo cada vez mais restrlcto, onde vão 
faltando as derivações do amor, do exercí

cio physico, da acuidade visual, da perfe

ctibilidade tactil, gustativa, olfactiva, do 
viver peripherico — em summa. 

N'esta phase, a lucidez intellectual do 
velho só pode compararse á lucidez do 
moribundo, cujo cérebro ainda não esteja 
atacado, e que já não tem—é claro—de 
prover á sustentação da vida peripherica. 
Deemse a uma pessoa d'edade Ímpetos de 
rapaz, e o bom conselho — relativamente, 
desapparéce. Pelo contrario, um caracter 
probo, uma intelligencia boa: que as ope • 
rações cerebraes já tenham sõ a seu cargo 
— mercê dos. annos —um corpo entorpe

cido, encimado por uma sã cabeça:—eis o 
oráculo! Alguns annos mais, a atrophia 
vae subindo; virá então a demência, a 
morte em vida! 

4 

Basta porém de divagações, e passemos 
á ennumeração dos symptomas. Pondo de 
parte a questão do temperamento que já 
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tem sido sobejamente discutida, fallemos 
agora da dôr, que também varia conforme 
a causa que produziu o prolapso; uterino. 
D'ordinario, é mais acerba quando a causa 
do, prolapso foi uma violência repentina-, 
que deu lugar a um deslocamento brusco. 

N'estas condições, a mulher soffre mui
to mais do qqe por um prolapso antigo, 
eflectuado lentamente, á custa de relaxação 
progressiva. 

As relações sexuaes tornam-se por ve
zes muito dolorosas, e quando o utero se 
apresenta bastante .em baixo, a mulher ex
perimenta uma impressão egualmente do
lorosa, ao sentar-se, sempre que esta posi
ção não seja tomada com todas as cautelas. 
Ha sensação de pezo no perineo e dores 
lombares, variando todos estes symptomas 
em intensidade conforme o grau de. pro
lapso. 

A constipação de ventre é a regra. O 
utero oppondo-se contra o recto, obriga-o 
a achatar-se de diante para traz, constituin
do assim um obstáculo ao caminhar das 
fezes. Este symptoma attinge o máximo 
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grau de intensidade quando alem de haver 
prolapso uterino ha também prolapso do 
septo recto-vaginal (rectocele). 

Em taes circumstancias, a constipação 
de ventre reconhecerá três causas, que to
das se conspiram para a mesma resultante 
final: i.a — A compressão, exercida pelo 
corpo do utero sobre o intestino recto; 
2.a—o facto de os esforços de defecação 
tenderem a levar as fezes para o íundo do 
sacco recto-vaginal, e não para o anus; 
3-a—a dôr produzida por todas estas de
sordens materiaes e funccionaes, o que 
obriga a mulher a defecar o menor nume
ro de vezes possível, e isto, como se sabe, 
é uma das principaes causas de constipação 
de ventre pelo habito imposto ao orga
nismo. 

Da parte da bexiga observam-se pheno-
menos correspondentes. 

A bexiga comprimida de traz para 
diante ou, mais propriamente, de baixo pa
ra cima, vê-se obrigada a diminuir virtual
mente de capacidade, e com o tempo esta 
diminuição pode fixar-se importando mes-
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mo certa retracção natural. D'ahi a neces
sidade de urinar amiudadas vezes, a peque
nos intervallos, e o mal-estar, a sensação 
propria d'estas condições anormaes. 

A todos ostes incommodos é necessá
rio juntar ainda a dôr produzida pelo repu-
xamento dos ligamentos uterinos, e os phe-
nomenos nervosos a distancia. Estes últi
mos, que revestem formas as mais varia
das, vão ser resumidos em breve. 

A menstruação nem sempre se pertur
ba. As alterações menstruaes dependem 
em grande parte da intensidade da lesão, 
em parte da causa que a produziu, e em 
todo o caso do estado relativamente bom 
ou mau do utero e seus annexos. Umas 
vezes observa-se atrazo e várias outras ir
regularidades de tempo no apparecimento 
dos menstruos; outras vezes ha dysmenor
rhea; outras ainda a amenorrhea appa-
rece. 

Os phenomenos a distancia podem ser 
extremamente variados. Não teem logar de 
eleição como não o teem quasi todos os 
phenomenos reflexos, d'origem uterina. 
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A matriz domina a mulher inteira.— 
propter solum uterum mulier id est quod est 
— observa Van-Helmont, especialisando 
todavia o seu reflexo principal n'esta ou 
n'aquella região coníorme a doente. Quan
do se observa o apparecimento d'uma 
doença geral accentuada, devida ao pro
lapso, ella é quasi sempre a chloro-anemia. 

Observam-se então .as perturbações car
díacas, ou as perturbações da.hysteria, se
paradas umas das outras, ou todas conjun
tamente. 

Qualquer d'estes grupos reconhece por 
causa a influencia directa da lesão uterina 
ou alguma consequência secundaria d'esta 
mesma lesão, como é, por exemplo, a 
amenorrhea, como è a dysmenorrhea, como 
é a dôr, etc.*• 

Passando agora ao estudo dos sympto-
mas propriamente locaes, isto é, á anato
mia semiótica da região, desenrola-se pe
rante o observador um extenso quadro de 
phenomenos. Todas as lezões palpáveis, 
grosseiras como esta, devem ser descriptas 
muito resumidamente, cortando o author 

• 
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minuciosidades que, por evidentes, nada 
elucidam, e enfadam. 

Assim, resumiremos. 
Ha o prolapso, ha a procidencia, e ha os 

graus intermédios a um e outro extremo. 
Nos casos de pequeno prolapso se o 

apparelho genital da mulher não soífreu 
ainda atrophia, em qualquer, das suas par
tes, ou qualquer outra lezão importante de 
forma ou de volume, o decúbito dorsal 
favorecendo a reducção uterina, pode levar 
o utero ao seu logar e mantel-o na posição 
normal. Assim observada a mulher não 
apresentará, pelo toque vaginal, phenome-
no digno de menção — relativamente ao 
prolapso, note-se — a não ser a maior mo-' 
bilidade do collo e corpo uterino, por ef-
feito do relaxamento das prisões naturaes 
d'esté órgão. 

Se, porém, dada uma outra posição da 
mulher, o utero se encontra um tanto des
cido, o toque vaginal revelará alem da des
cida, a diminuição dos fundos de sacco va-
ginaes, especialmente do fundo de sacco 
anterior. 
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Nos casos em que a descida é mais pro
nunciada e que o collo uterino apparece á 
vulva ou mesmo sae d'ella, o toque rectal 
accusa a presença do utero na sua posição 
anormal, e quando ha procidencia, o dêdo 
introduzido no recto pode mesmo sentir a 
ponta d'uma sonda, que ao mesmo tempo 
tenha sido introduzida na bexiga. 

Quando ha procidencia, o tumor pode 
attingir différente volume fora da vulva, 
desde o pequeno volume do focinho de 
tença—o qual por vezes simula um penis 
— até ao volume d'urn punho —caso o 
mais frequente —ou ainda até ás dimen
sões d'uma cabeça de creança. N'este caso 
extremo, o tumor pode acarretar comsigo 
o septo vesico-vaginal e tudo isto faz tam
bém hernia. 

Vejamos o que diz Sidérey a este res
peito, no seu excellente artigo: «Cousa sin
gular, quando o mal se completa assim 
pela apparição do utero fora, certos sym-
ptomas, taes como a leucorrhea e o abalo 
doloroso, determinados pelos abalos exte
riores, acalmam-se ás vezes. A sensibilida-
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de do órgão parece com effeito embotar-se 
muito quando a matriz se tornou externa; 
mas, como faz notar West, esta vantagem 
é mais que contrabalançada pelos soffri-
mentos d'outra origem, porque a prociden-
cia da bexiga e muitas vezes a do recto—a 
primeira sobretudo—exageram então os 
symptomas. A necessidade de exonerara 
bexiga tornando-se mais frequente, jamais 
é satisfeita, e este accidente torna miserá
vel a existência das doentes, que só podem 
por vezes urinar comprimindo por si pro
prias o tumor, d'onde a urina sae, escor
rendo, e determinando n'elle excoriações 
dolorosas. Para a defecação, não raro se 
vêem obrigadas a sustentar, a compellir 
para traz a massa procidente, com as mãos. 
O mal estar e as dores fazem-lhes temer a 
defecação: d'ahi as dejecções muito raras e 
o aggravamento dos symptomas dyspepti-
cos.» 
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IV 

ETIOLOGIA 

Já dissemos que os ligamentos largos, 
redondos e utero-sagrados são os susten
táculos do utero. Os ligamentos utero-sa
grados, porém, são de todos estes os que 
sustentam mais. A sua resistência pode ser 
vencida, por três modos différentes: 

A por enfraquecimento do tecido suspensor; 
B por augmente de pexp do utero; 
C pela incidência de qualquer força propul

sora. 
Quasi sempre acontece que estas três 

causas se combinam todas ou algumas, 



48 

umas com as outras, para dar o prolapso 
uterino; todavia estudal-as-hemos separa
damente, a fim de tornar a exposição mais 
clara. 

A — CAUSAS QUE DIMINUEM A RESISTÊNCIA 

NORMAL DOS TECIDOS 

i.° PREDISPOSIÇÃO. Assim como ha 
indivíduos predispostos ao apparecim,ento 
dasdiernias, assim ha mulheres cuja cons
tituição favorece notavelmente a formação 
do prolapso. E' uma falta de resistência de 
tecidos que ás vezes opéra, quasi indepen
dentemente das outras causas de queda 
uterina. Os casos de prolapso uterino não 
são raros nas virgens; a matriz, n'estes ca
sos, é sustentada pelo hymen, e encontra-
se disposta a fazer procidencia, logoque 
lhe falte este apoio inferior. 

Scanzoni, que insiste com razão sobre 
este ponto, — fraqueza de tecidos — diz ter 
tido occasião de tratar uma mulher de. 
sessenta e cinco annos que apresentava 
alem da queda do utero e da vagina, uma 
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eventração na linha branca, de volume su
perior ao de um punho, uma hernia in
guinal direita, uma hernia crural esquerda 
e uma procidencia do recto do volume de 
um punho. (Nouveau dictionnaire de.medici
ne et de chirurgie pratiques.) 

Os casos acima apontados referem-se 
ao primeiro grupo. 

2.° FLACIDEZ ADQUIRIDA. E' a que se 
observa, por exemplo, nas pluriparas (pluri-
paridade). A predisposição resulta aqui da 
extensão muitas vezes repetida, que a gra
videz fez supportar aos sustentáculos do 
utero. Em 113 mulheres atacadas de pro
lapso Scanzoni encontrou 99 que tinham 
sido mães. 

Outro caso de flacidez adquirida é o 
resultante da edade. E ha muitos mais, co
mo adiante se verá. 

3.0 IDADE. O prolapso do utero é 
muito mais frequente no meado da vida e 
na velhice do que,em outra qualquer epo-
cha. Independentemente da pluriparidade 
já apontada—o que muito augmenta o va
lor etiológico da idade—a mulher avança-
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da em annos está muito mais subjeita á 
queda do utero não só em virtude da de
generação dos tecidos, mas também, como 
consequência da maior antiguidade em es
forços de tracção sobre os ligamentos e 
outros órgãos. 

Alguns dados estatisticos muito inte
ressantes a respeito da idade e da pluripari-
dade são apresentados por Emmet, da ma
neira seguinte: « . . . Oitenta e seis doentes 
foram tratadas ; na occasião em que vieram 
pedir-me que as curasse, contavam, termo 
medio, de 41 a 46 annos. Setenta e oito 
somente d'estas mulheres podéram dizer-
me a idade em que tinham sido menstrua
das pela primeira vez, e em menor nume
ro ainda a data do seu casamento. Estas 
oitenta e seis mulheres deram nascimento 
cada uma, termo medio, a 3 creanças 82, e 
vinte e uma d'entre ellas tiveram um certo 
numero de abortos antes do parto em que 
se suppoz ter havido logar o traumatismo. 
(Veja-se o paragraph 5°). Dezenove d'es
tas mulheres tiveram mais tarde crean
ças de tempo, emquanto que 14 aborta-
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ram. Estas oitenta e seis mulheres todas 
conjunctamente fecundaram quatrocentas 
e trinta e oito vezes, o que dá em média 
mais de cinco concepções por mulher. Um 
total de setecentos e cincoenta e três annos 
decorreu depois da ultima gravidez, o que 
dá a média de 8 annos 85 por cada mulher. 
Vinte mulheres, em oitenta e seis,tinham já 
atravessado a menopausa havia sete annos, 
termo medio, antes de virem pedir trata
mento, e tinham de idade 46 annos 80.» 

4.0 CONFORMAÇÃO DA BACIA. São bem' 
claros a este.respeito os livros de partos, 
para que nos julguemos dispensados de 
transcrever para aqui particularidades fati
gantes. 

Ha bacias excessivamente estreitas, ba
cias excessivamente largas e ha os pontos 
intermédios; ha coccyx exageradamente 
curvos ou planos, symphyses muito arquea
das ou muito achatadas, diâmetros antero-
posteriores máximos ou minimos, etc., etc. 

D'aqui se infere que os pontos extre
mos hão de dar necessariamente despro
porções entre as partes molles e as partes 
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duras. Quando as partes molles, principal
mente os ligamentos forem grandes, isto 
é, quando o comprimento lhes augmente 
em desproporção com as outras dimen
sões, e com os órgãos, haverá uma condi-, 
ção innata favorável ao deslocamento, ao 
prolapso, á procidencia. A firmeza hade 
diminuir forçosamente na rasão inversa da 
distancia entre o ponto de appoio e o de 
tracção. 

5.0 RUPTURA DO COLLO, RUPTURA DO 
PERiNEO. Uma. das causas mais important 
tes do prolapso uterino, è, sem duvida-
alguma, o effeito do parto, em certos 
casos. 

Ainda a este respeito nos soccorrere-
mos de Emmet, cuja exposição se impõe 
pela clareza. Quando o collo se rompe, diz 
elle, determina muitas vezes uma irritação 
sufficiente'para suspender a involução ou 
diminuição natural do volume do órgão 
depois do parto. Como consequência do seu 
augmento de pezo o utero desce e vem as
sentar no pavimento da bacia onde actua, 
à maneira de cunha, para dilatar a vagina, 
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e o collo apresenta-se bem depressa ao ori
fício vaginal. 

Frequentemente, a mesma causa que 
produz a laceração do collo rompe também 
o orifício vaginal, e quando esta ruptura é 
considerável, a resistência opposta á desci
da do utero é tão fraca que a procidencia 
torna-se bem depressa completa. A parede 
recto-vaginal, faltando-lhe sustentáculo, 
faz muitas vezes prolapso e forma um re-
ctocelle. O cystocelle ou prolapso da pare
de anterior virá depois corno consequência 
do prolapso da parede posterior. 

Pelo quadro de Emmet pode-se vêr 
que para oitenta e seis mulheres, a média 
de tempo decorrido antes da admissão 
e depois da recepção do traumatismo, foi 
de 7 annos 85. 

Mostra mais o quadro'que a idade mé
dia na qual se suppõe que o traumatismo 
teve lógar, passou os trinta annos, e geral
mente só depois do nascimento do segun
do filho, é que o traumatismo se produ
ziu. 

D'aqui se infere que ruptura do collo, 
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a ruptura do perineo ou d'ambos ao mes
mo tempo, não basta, per si só, indepen
dente da questão de tempo, para produzir 
prolapso. E' indispensável a formação lenta 
do relaxamento que estas condições favore
cem. 

Por ultimo, registe-se o facto, de que 
apesar das rupturas indicadas, apesar de 
decorrido um certo numero de annos suf-
ficiente para se effectuar a lassidão liga-
mentosa, o prolapso pôde não apparecer. 

E' a predisposição de que estamos fal
tando. Embora reunidas as condições mais 
favoráveis ao apparecimento da moléstia, a 
constituição da mulher pode oppor-se-lhe. 

6.° TUMORES. As produções neoplasi-
cas do utero ou dos annexos, os tumores 
de qualquer ordem que sejam —inflamma-
ções, etc. — darão em aíguns casos a dege
neração dos ligamentos, ou mesmo uma 
espécie de reabsorpção por compressão, en
fraquecendo esses sustentáculos. E quando 

• o tumor tenha arte para produzir este effeito 
debilitante, se ao mesmo tempo não dispõe 
de volume nem de posição nem de adheren-
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cias suíficientes para amparar a matriz, o 
prolapso virá. Os tumores intra-àbdominaes, 
embora extranhos ao apparelho genital, 
mas que pelo seu pezo comprimam o ute
ro ou lhe atrophiem lentamente os liga
mentos; a ascite, a obezidade, etc.—todas 
as causas, que possam augmentar a pressão 
dentro do abdomen, poderão ir preparando 
lentamente um prolapso, que hade appare-
cer mais tarde, gradual ou abruptamente. 

7. DOENÇAS GERAES. A anemia figura 
em primeira linha. Se o sangue é de má 
qualidade, a decadência é geral, e portanto 
os ligamentos uterinos, o tecido cellular 
da bacia, a vitalidade das mucosas e do 
próprio utero não podem escapar ao enfra
quecimento do organismo inteiro. Quedes-
appareça o tonus physiologico : será ím-
mediatamente substituido pela lassidão. 
Assim, a anemia, qualquer que seja a sua 
causa, o enfraquecimento geral produzido 
pelas grandes doenças é mais um gran
de elemento etiológico em prol do pro
lapso. 

Secundariamente vem as consequências 
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d'esses estados favorecer ainda mais a que
da do utero. '" 

8.° PROFISSÕES. Deixemos para logo o 
estudo d'esté elemento etiológico. Elle pô
de ser a um tempo causa predisponente e 
causa determinante. Estudar-se-ha no se
gundo grupo. 

9.0 HABITO. O mesmo que a respeito 
das profissões. 

io.° A MODA. Conglobamos n'este pa
ragraphe os dois artigos de vestuário mais 
relacionados com o assumpto. Em primei
ro logar, o colleté d'espartilho. A vara d'a-
ço, tal como hoje a usam, é temível. Mate
rial muito resistente, muito apertado e com
primindo toda a superficie elástica do tronco. 

Triste! 
Â compressão é de tal ordem que o es

tômago não pôde receber os alimentos; o 
fígado deforma-se e adoece; as visceras tho-
raxicas projectam-se contra os vasiosclavi-
culares, único ponto onde não ha varas; e 
as visceras abdominaes tendem a fugir pela 
parte mais fraca —a abertura óssea da 
bacia! 



57 

O . utero desce, desce, vae descendo 
sempre. Esta causa de prolapso é um pou
co mais .que predisponente . . . 

O outro artigo de vestuário, que enca
minha ao prolapso, é a bota de salto—á 

, Benoiton. 
A bota de salto deslocando o centro de 

gravidade do corpo, desloca também o ute
ro, e d'ahi os desvios uterinos, isto è um 
dos primeiros passos para o prolapso. 

I2.° RAÇA. Lavison diz que nas creou-
las ociosas e nas negras occupadas nos tra
balhos dos campos é muito frequente a 
queda da madre. Attribue este facto á mui-
tiparidade e ao 

i2.° CLIMA. Segundo o mesmo au
thor, os climas quentes constituem, pela sua 
influencia debilitante, uma causa- poderosa 
de prolapso uterino. 

B—CAUSAS Q U E AUGMENTAM O PEZO D O 

ÚTERO 

Tem-se-nos tornado realmente difficil 
destrinçar, por grupos, as différentes condi-
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ções favorecedoras da lesão que nos occu
pa. Se não fosse a necessidade d'uma clas
sificação em todo o estudo que não tem 
mais pretenções do que a de ser feito com 
cuidado, certamente faríamos etiologia cor
rente, amalgamando tudo, melhor ou peor, 
segundo a medida de nossas forças. E' mes
mo isso o que vemos em authores alta
mente conceituados; todavia não nos te
remos de penitenciar, poisque d'esta forma 
a leitura se torna menos confuza. Vem isto 
a propósito de julgarmos a nossa classifi
cação— má. 

Mas onde é que existe uma classifica
ção bôa? 

Ella tem o defeito já indicado, ao de le
ve: apanhar nos différentes grupos as mes
mas causas. A propósito de augmento de 
peso do utero viria, por exemplo, outra vez a 
gravidez; note-se porem... Mas, antes de 
tudo, não se julgue extemporânea a discus
são; a classificação é discutida á medida 
que as diíBculdades vão apparecendo, e é 
discutida para ser justificada. Note-se po
rém—dizíamos— que se pode e deve con-



59 

siderar o assumpto «prolapso uterino» como 
um trecho de mechanica viva. Ahi ha três 
forças a considerar: duas de cima para bai
xo e uma de resistência ou debaixo para 
cima. De cima para baixo ha, por ordem 
descendente, as violências exteriores ao 
corpo do utero, e cujo ponto d'applicaçào 
é esse mesmo utero; e ha a gravidade ute
rina, appoiada sobre os ligamentos que, em 
ultima analyse, são os sustentáculos de tudo. 

De baixo para cima ha o appoio indi
cado. O equilíbrio physiologico da posição 
do utero é compatível só com um certo 
augmento das potencias ou com uma certa 
diminuição da resistência. Excedido esse 
limite, dar-se-ha o desequilíbrio, virá o pro
lapso. 

Já estudamos as causas que podem fa
zer variar ou mesmo aniquilar as resistên
cias: segue-se apreciar as variantes da car
ga, que se divide, como acaba de ser dito, 
em uterina e extra-uterina. 

a—Pe%p do utero: 
i.° Tumores. — Os tumores do utero 

podem augmentar o pezo d'esté órgão por 
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lhe augmentarem a massa e também pelo 
esforço de contracção que porventura o ór

gão empregue para os expellir. 
Emmet diz ter encontrado muitos ca

sos em que o deslocamento foi produzido 
por contracções do utero procurando des

embaraçarse d'um polypo fibroso pedicu

lado. N'estes casos — diz elle — a prociden

cia apparece completa depois de destacado 
e expulso o polypo. . ■ 

■ 2.° Hypertrophic! sub-vaginal do eólio.— 
Com quanto seja muito frequente o prola

pso dar logar á hypertrophia, o que é certo 
é que a hypertrophia, pelo augmento de 
peso que produz, pôde dar logar ao prola

pso, principalmente quando reside na por

ção vaginal do collo. 
O augmento de pezo do corpo do ute

ro, pela mesma causa, pôde também influir, 
porém mais raramente, poisque é sempre 
acompanhado por o augmento de volume. 
A hypertrophia da matriz, frequentíssima 
no prolapso, é d'ordinario uma consequên

cia d'elle. Considerações análogas se po

dem fazer a respeito da metrite catarrhal, 
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da metrite pareríchymatosa, da reteríção 
uterina das regras, etc. etc.. 

C—CAUSAS PROPULSORAS OU DETERMI

NANTES 

I.0 Trabalho do parto. — Durante o tra
balho do parto a queda da madre póie ser 
produzida por uma serie de mechanismos 
différentes. Reconhece quasi sempre por 
causa immediata as tracções que o parteiro 
ou a natureza se vêem obrigados a fazer 
para a expulsão do feto. Essas tracções vio
lentando os ligamentos da madre princi
piam por estical-os, e acabam por os partir, 
ao menos parcialmente, em alguns feixes 
de fibras, exagerando assim o comprimento 
das prisões naturaes do utero, e relaxando-as. 

Poderemos figurar exemplos. 
(a) A applicação do forceps acima do 

estreito superior, operação gravíssima mas 
algumas vezes indispensável como único 
recurso, pôde trazer comsigo o utero des
mesuradamente abaixo, a uma altura maior 
ou menor. 
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(b) Quando, por qualquer motivo, 
ha a necessidade de se operar a versão po-
dalica, se o collo, incompletamente dilata
do, deixa passar a custo a mão, e se tiram 
os membros inferiores, e se tira o tronco, 
e se tiram os braços, mas se depois d'isto 
o collo se aperta fortemente ao pescoço do 
feto — o que muitas vezes succède — o ute
ro corre perigo de ser repuxado. 

Qualquer que seja o processo adoptado 
para a extracção da cabeça, forceps ou trac
ções indirectas, a matriz pode ceder pelas 
suas prisões. 

No entanto, diremos de passagem que 
o íorceps à n'estas condições o meio mais 
seguro. 

(c) Uma vez expulso o feto, se ha 
adherencia das secundinas, uma extracção 
mal feita ou uma disposição prejudicial, ou 
ambos estes inconvenientes ao mesmo tem
po, apparecerá com muita facilidade a inver
são ou pelo menos a descida da madre. 

2.° Doenças extra-uterinas. — As doen
ças tossicolosas: um accesso de tosse de
termina muitas vezes, quando ha disposi-
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ção para isso, o apparecimento do pro
lapse O mecanismo é o da hernia; cederá 
o ponto mais fraco, não se faz questão de 
viscera. 

As doenças diarrheicas: o tenesmo an
nal, quando muito repetido, demanda um 
esforço enorme: já pela violência das con
tracções já pela proximidade do órgão 
expulsor, pôde também ser expellido o 
utero. 

3.0 Profissões.-— Influem de duas manei- . 
ras quando são proprias para isso; como 
causa predisponente e como causa determi
nante. 

(a) A predisposição (que aqui vem 
um pouco deslocada) para o prolapso ute
rino é claramente originada por todas as 
profissões que demandem esforço consi
derável, e mais ainda quando o trabalho 
é feito de pé, como acontece ás bruni-
deiras. 

Dispensamo-nos de dar rasões, que são 
obvias. 

(b) Todo o serviço pezado que obri
ga a levantar pezos, — remover fardos, etc. 
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— pôde ser causa determinante do pro
lapso. 

O mesmo a respeito de quedas. 
(c) A prostituição não contribue tan

to como á primeira vista se poderia ima
ginar. 
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V 

DIAGNOSTICO E PROGNOSTICO 

Diagnostico. Não pôde haver difi
culdades em reconhecer a existência da 
affecção de que nos occupamos. Será 
conveniente apresentar apenas alguns da
dos relativos a diagnostico differencial, e 
isso mais como complemento do estudo 
com todas as secções da praxe, do que por 
verdadeira necessidade de evitar confusões. 
Eííectivamente, quaes podem ellas ser? 

O alongamento hypertrophico do eól
io, affecçcão que se caractérisa como esta 
pela existência anormal d'uma parte do 

5 
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utero a uma certa altura da vagina ou 
mesmo fora da vulva, não pôde confundir-
se com o prolapso uterino. No prolapso, 
quando o órgão está fora da vulva é fácil 
circumscrevel-o com os dedos encontran-
do-se o fundo superior, arredondado, do 
utero, a terminar a massa volumosa proci-
dente. Quando a sahida não é completa, o 
toque rectal virá então em auxilio: um de
do introduzido no recto accusará perfeita
mente a descida do utero, podendo em 
muitos casos palpar-se por este meio o 
fundo do órgão. Quando a descida é ac-
centuada pôde alé, como já dissemos, sen-
tir-se do recto o bico d'uma sonda intro
duzida na bexiga. Nenhuma d'estas mano
bras dará resultado quando em vez do 
prolapso houver a hypertrophia do collo. 

Uma outra particularidade serviria ain
da de signal differencial. A sondagem ute
rina, quando fosse admissível e necessária, 
daria nos casos de prolapso simples, as di
mensões normaes do órgão, o que já não 
pôde dar quando haja hypertrophia notá
vel. 

i 
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Emfim, além de todos os symptomas 
característicos pelos quaes esta affecção se 
manifesta, reconhece-se o prolapso uterino 
por meio das manobras de reducção. 

A não ser na procidencia completa ou 
no prolapso com certas complicações, a 
reducção do utero é sempre fácil e prom-
pta quando a mulher é collocada na posi
ção horisontal, o que não acontece quando 
a causa áx situação anormal do utero é a 
hypertrophia. 

Prognostico. O prognostico é beni
gno no tocante a perigo de vida, poisque 
esta affecção só poderá matar por inter-
tedio das complicações, e ainda assim é 
necessário para isso a ausência completa 
de tratamento ou outras condições intei
ramente anormaes. 

Em compensação, o prolapso uterino 
incommoda seriamente a mulher produ-
sindo o maior mal estar quando attinge o 
extremo da procidencia. E' então que elle 
pôde dar origem a complicações fataes. O 
coito é em muitos casos possivel. O mes
mo diremos a respeito da fecundação, que 
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se pôde dar ainda no utero procideríte, 
chegando por vezes a gravidez a termo, e 
dando-se o nascimento d'um feto viável. 

Alguns authores apontam este caso 
como podendo provocar, em circumstan-
cias felizes, a cura da procidencia. 

* 
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TRATAMENTO 

Duas indicações principacs se apresen
tam em face de um caso de prolapso ou 
procidencia do utero: 

i.a Reduzir o órgão herniado; 
2.a Mantel-o redusido. 
Reducção do utero: 
(a) Nos casos de média intensidade e 

descomplicados, é operação facilima. Muitas 
vezes basta que a mulher tome a posição 
horisontal, deitada sobre o dorso, e o órgão 
naturalmente a si próprio se reduzirá. 
Quando isto não aconteça uma ligeira 
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pressão digital o irá levando a pouco e 
pouco, sem diíficuldade, ao seu logar. 

Se o utero oppõe resistência por estar 
augmentado de volume em virtude de 
hypertrophia, então é necessário tratal-o: 
—repouso, banhos, revulsivos, sangria lo
cal, etc. 

(b) Nos casos de queda completa as 
mesmas hypotheses se podem dar, notan-
do-se comtudo que a difficuldade de reduc-
ção é maior e por vezes chega a ser, para 
o momento, insuperável. Quando se des
confia de que existem adherencias perito-
neaes, ou quando o utero pelo seu au-
gmento de volume se oppõe a ser reduzi
do, é indispensável o maior cuidado, pois 
que o abuso das manobras de reducção, 
lacerando as adherencias tem dado logar 
a péritonites fataes. 

Nos casos simples d'esté segundo gru
po a reducção—a taxis—é ainda muito exe
quível. 

Se conjunctamente com a procidencia 
uterina ha o cystocelle e o rectocelle,( acon
selham os aiithores que se redusa primeiro 
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a parede posterior da vagina, depois o ute
ro e depois a parede anterior; exactamente 
a ordem inversa da formação da hernia. 

Se a prudência pede que, em vista do -
obstáculo encontrado, se não faça imme-
diatamente a reducção, o repouso demora
do na posição horisontal, os antiphlogisti-
cos, etc. prolongados por alguns dias hão-
de dar pelo menos a possibilidade da intro-
ducção do utero de modo a ficar coberto, 
substituindo-se assim á procidencia o pro
lapso incompleto. 

Manutenção da reducção. — Ha para isso 
três ordens de meios. 

O que figura em primeira linha é o 
conjuncto de applicações therapeuticas cu
jo fim, seja augmentar e normalisar a 

(a) Tonicidade local. Soccorrer-nos-he-
mos aqui de todo o capitulo «etiologia». Alli 
se viu que a fraqueza dos ligamentos uteri
nos e, ejn geral, dos tecidos relacionados 
com a sustentação do utero, era uma causa 
dominante da affecção. 

Convém portanto combater esta fra
queza: para isso dispomos, como é sabido, 
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do tratamento local e do tratamento geral. 
Aqui, á semelhança do que se faz sempre 
em therapeutica, varia o remédio conforme 
a causa. Ainda assim os tónicos tanto lo-
caes, hydrotherapia, fricções electricidade 
como geraes, hydrotherapia, quina, vinho, 
óleo de fígado de bacalhau, etc., são sem
pre os mesmos, sabiamente ministrados por 
pessoa competente. 

As injecções d'agua fria teem produsido 
bom resultado em alguns casos: o mesmo, 
quanto ás injecções tannicas; e o mesmo 
se pode dizer, postoque com mais alguma 
reserva, a respeito da electricidade. 

A não ser nos casos de prolapso inci
piente, é indispensável auxiliar este trata
mento local e geral pela manutenção por 

(b) Meios mechanicos. Sob esta desi
gnação, applicada aos sustentáculos artifi-
ciaes do utero, comprehendemos os pessa-
rios propriamente ditos e os pessario» medica
mentosos. 

Pessarios propriamente ditos. — «São ap-
parelhos ou instrumentos que se-introdu-
zem na vagina, ou mesmo no utero, para 
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sustentar este órgão e mantel-o numa di
recção conveniente.» (Gallard e Leblond). 

Todos os pessarios se destinam a cor
rigir os desvios uterinos, o abaixamento 
do utero ou o prolapso das paredes vagi-
naes.' 

Teem sido construídos de substancias as 
mais variadas, etem-se-lhes dado mil formas. 

Hoje, as substancias mais usadas para 
a construcção dos pessarios são o estanho, 
o aluminio e o cautchouc simples ou endu
recido. 

Os pessarios medicamentosos são formados 
de substancias medicamentosas que se col-
locam na vagina e também em contacto 
com o collo do utero. Estes pessarios dif
ferent,, dos precedentes porque á acção me-
chanica propriamente dita addicionam o ef-
feito medicinal da substancia ou substan
cias de que se compõem. 

Para a applicação d'um pessario, princi
palmente dos pertencentes ao primeiro 
grupo é indispensável estabelecer previa
mente, com a maior segurança, o diagnos
tico da affecção. 
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Reduzir ou procurar reduzir um utero 
apenas hypertrophiado, na pretendida hy
pothèse de que se trata de um prolapso 
uterino, poderia ter consequências as mais 
desastrosas! 

Não entra no programma d'esté breve 
epithome a exposição demorada das múl
tiplas variedades de pessarios. 

Assim procuraremos resumir o que ha 
de mais importante sobre o assumpto, e 
para isso nos servimos do excellente arti
go firmado por Gallard e Leblond' no Nou
veau dictionnaire de medicine et de chirurgie 
pratiques. 

* 

O quadro seguinte é composto segun
do esse artigo, que nos pareceu muito de 
molde a ser convertido em mappa, da ma
neira seguinte: 



! 
/ Pessario ro lha fVclpeauJ 
L Pessario elytroide (CloquetJ 

1 /, , ' ■ 1 Pessario em rosca, circular, elly
/ Completamente contt J j c o QU c m g d e c o n t a . 

dos na vagina ) Pessario em funil. 
/ Completamente contt J j c o QU c m g d e c o n t a . 

dos na vagina ) Pessario em funil. 
Pcssarios sustentáculos i I Pessario quadrangula r fHeryezJ 

(empregados cunlra o aba i  ! \ Pessar io de cautch. elast. {Gariel, 
xamento uterino, contra o 
cjstocelle e contra o re  \ / Rector uterino f^CelatonJ 
ctocelle) | V Cintura (Becquerel) 

Munidos de haste d 'ap ) Pessario d'ar {BuurgeaurdJ 
p'oio exterior \ Ilystcrophoro (Borgniet) 

* / Rector fBorgnietJ 
\ etc. 

P c s s a r i o s dilatadores ' Pessario de dilatação f'PcrlusioJ 
(menos usados : dilatando \ Hvsterophoro (Zwanck) 

í Efytromoclion (Kilian) 
Pcssarios 

e encurtando a vagina 
\ Hvsterophoro (Zwanck) 
í Efytromoclion (Kilian) 

Pcssarios 1 também supportam as pa
> redes vaginaes e fixam o 

| Anncl pessario (íMeigs) 
propriamente < 

1 também supportam as pa
> redes vaginaes e fixam o v etc. 

ditos utero). 

Pcssarios a l a v a n c a s 
(pr inc ipa lmente u s a d o s 
contra a anteversao e con
tra a rectroflexao, por i s 
so fora do no.sso ponto). 

Pessarios intrauterinos 
(perigosos, menos usados 
e também destinados a 
corrigir principalmente os 

I desvios uterinos). 

Fragmentos de esponja 
temperada em soluções 
medicamentosas. 

Rolo de Cataplasma Le
liévrc. 

' 

Pcssarios 
medica m cu  S a e c o de mousselina 

tosos (anti
contendo pós emollientes, 

1 adstr ingentes, t ó n i c o s , 
iiillammato narcóticos, etc. 

rio, antíue j $ mlgico, Bola de cera fundida 
$ 

etc.) com substancias medic i 
naes, ex. : 

Oxydo de zinco ■ 0,45 
Cera branca . . . . 0,75 
Banha de porco. 6 gr. 

Etc., etc. 
(SIMPSON). 
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(c) Tratamento operatório. O prolapso 
.uterino é em geral curavel por uma operação. 

Não queremos alludir aqui á pelvi-pe-
ritonite provocada, em virtude da qual o 
utero se fixaria deffinitivamente no inte
rior da bacia. O perigo de semelhante pra-
ctica é obvio. 

Também não é nosso propósito fallar 
na amputação do utero, operação que em
bora esteja apresentando as melhores esta
tísticas, seria demasiado grave para as exi
gências da moléstia, isto, se se excluir um 
ou outro caso excepcional. Demais, a am
putação não pôde ser considerada como um 
processo de cura, porque, pelo menos, ellaé 
seguida sempre de morte... da parte ampu
tada. 

Cumpre-nos apenas apontar vários pro
cessos de autoplastia vaginal, desde o sim
ples aperto até á obliteração. 

« . . . Numerosos cirurgiões teem pro
posto apertar a vagina para conter o utero: 
d'ahi os diversos processos d'elytrorraphia 
superior (Velpeau, Sims, Emmet), ou in
ferior (Malgaigne), de obliteração vaginal 
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(Le Fort), e as tentativas para determinar 
uma perda de substancia por cauterisação, 
com'nitrato acido de mercúrio (Laugier) 
com ferro em braza (Velpeau,) com acido 
sulfúrico (Selnow); pela ligadura, a colpo-
desmorraphia (Bellini) ; pela pinçagem sim
ples ou cáustica (Desgranges, Nelaton) 
etc. 

O terceiro meio consiste em suspender 
o órgão por a infibulação (Aran), a obli
teração ou o aperto da vulva e do perineo 
(operações de Mende, de Fricht, de Baker-
Brown).» 

Eis uma breve resenha do que se tem 
tentado, cirurgicamente fallando, para a 
cura deffinitiva do prolapso uterino. 

Todavia Siredey e Danlos, a quem per
tence o periodo que se acaba de 1er, termi
nam o seu excellente artigo dizendo que o 
methodo cirúrgico continua a ser o trata
mento d'excepçao; quasi sempre o trata
mento mechanico será o sufficiente. 

Não admira que produsa pequeno en-
thusiasmo a idea de inutilisar ou, pelo me
nos, deformar consideravelmente um or-
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gão ao .serviço doutro gravemente com-
promettido. 

O certo é, porém, que este como todos 
os outros assumptos que prendem com o 
tratamento cirúrgico das affecções abdo-
minaes da mulher, offerece em muitas cir-
cumstancias campo vastissimo onde é por 
vezes aproveitada com verdadeira utilidade 
a perícia d'operadûres os mais distinctos. 

O tratamento cirúrgico do prolapso 
uterino constituiria, só por si, assumpto 
para uma nova these inaugural. 



PROPOSIÇÕES 

Anatomia.—A posição e a forma normal do utero é a 
anteversão-fiexão. 

Physiologia.—0 mechanismo da dehiscencia do ovu
lo é o resultado d'uma verdadeira erecção do ovário. 

Materia medica.—A acção preponderante da crava
gem dè centeio sobre o utero gravido explica-se pelo 
maior desenvolvimento das suas fibras musculares. 

Pathologia externa.—D'entre os diversos meios auxi
liares da taxis, na reducção dos estrangulamentos her-
niarios, optamos pela refrigeração da ansa herniada. 

Medicina operatória —Na operação da ovariotomia 
preferimos o methodo intra-peritoneal para tratamento 
do pedículo. 

Partos.—Verificada a queda do cordão urge, quanto 
antes, subtrahil-o á compressão para evitar a asphyxia do 
feto. 

Pathologia interna.—A explicação pathogenica de 
Gubler, para os vómitos incoercíveis da prenhez, não sa
tisfaz por deficiente. 

Anatomia pathologica.—As granulações e ulcerações 
especificas do collo do utero são gráos différentes da 
mesma lezão. 

Hygiene.—Reprovamos formalmente o abuso do es
partilho como factor importante de deslocamentos viceraes. 

Pathologia geral.—Não compartilhamos a opinião dos 
que admittem que um pae syphilisado procreará sempre 
filhos indemnes. 

VISTO, PODE IMPRIMR-SE. 

Urbino de Freitas. o dircwor, 

Visconde de Oliveira. 
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