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Da praxe

Após uma corda d'annos passados no meio da vida
académica da nossa Escola, e com as atribulações proprias
das nossas responsabilidades de momento, encontrámo-nos,
no fim do nosso curso, animados da melhor vontade de
gastar os rendimentos do capital que accumulamos. Porém
ha ainda uma barreira a transpor. Antes de abandonarmos o atalho por onde viemos e de tomarmos a estrada
larga da vida, de ordinário tão cheia de covas como todas
as nossas estradas, estacamos deante de uma cancella que
é necessário abrir para proseguir caminho.
Ha-os que se revoltam contra essa obrigação porque
não querem comprehender a existência d'uma cousa que
poderia muito bem não existir, e sentem a tentação de saltar para cima d'ella; outros, de um espirito couservador,
encarando as cousas como ellas são, habituados a fazer
aquillo que tem de se fazer, resolvem-se a procurar o fecho
e a estudar a melhor maneira de o abrir.
Nós não somos dos que bradam aos céus pela suppressão das thèses. E acreditamos que ainda foram pene-

fosos, porque estendemos que, se fizeram aquillo assim, poderiam ter feito coisa muito peor para nós.
Achamos tão natural quo a nossa carreira termine por
um acto grande, différente d'aquelles que nós fizemos sempre e que nos dê a impressão quasi solemne, como num
casamento, de que em tal occasião assumimos a investidura
d'uma responsabilidade de que nunca nos poderemos divorciar em todos os actos da vida que nos propozemos seguir.
Fazendo o balanço do passado e com a mão na consciência confessamos que somos peccadores, como tantos
outros ; mas contrictos e arrependidos esperamos resignados a penitencia, que já sabemos d'antemao que ha-de ser
tão grande, como grandes foram os nossos peccados.
E agora deixemos a Escola e vamos ao Hospital.
Vamos pedir licença para lá entrar, porque aquella
casa engeita os próprios filhos e finge que os não conbece
depois de os ter creado.
Nós, medicos estrangeiros lá fora, temos liberdades
que aqui nos tiram.
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Por uma natural sympathia pelo sexo fraco enveredamos em direcção a Mulheres e entramos na Enfermaria de
Partos.
E esta a Enfermaria mais pobre e mais triste que conhecemos no Hospital.
Durante o escasso tempo que por alli vivemos surprehenderam-nos até á admiração as transformações porque
passaram dependências enormes do Edifício. Crearam-se
installações novas, não a medo, para experiência, mas com
o fim de preencherem desde logo da maneira mais completa
os fins a que se destinavam. Falta ainda fazer muito para
o bom aspecto do edifício; porém, os doentes, esses, teem
hoje vantagens e commodidades que não tinham ha poucos
annos ainda.
Passando em revista todos os recantos que conhecemos
difficil- nos é dizer qual foi aquelle que foi esquecido n'essa
febre de melhoramentos.
Apenas a Enfermaria de Partos exigua e má para o
alevantado fim a que é destinada, esquecida de longos
5
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tempos, continua a ser uma engeiiada a par do interesse
que as outras tem merecido da parte dos dignos Mezarios,
que sendo, sem favor, os Paes dos doentes pelo muito que
se teem interessado pela sua sorte, melhorando tudo, também poderiam muito bem ser os Paes d'aquellas criancinhas, dispensando ás mães cuidados que iriam redundar em
beneficio d'elles.
Foi inspirado nas desoladoras impressões que nos feriram durante o tempo que por alli passamos, e ainda debaixo d'ellas ao recordar aquillo que vimos, que nós, ao fazermos uma rápida descripção do lugar, escrevemos algumas palavras com uns leves resaibos de revolta intima;
mas, essas palavras não querem dizer .mais do que um áppello grande para que se olhe como com um pouco mais de
amor para o único recanto do Hospital onde as vidas crescem.
Mulheres cuja vida tem sido um encadeado de desgraças, não encontrando nada que lhe suavise momentaneamente a existência, adoçando-lhe o coração, como hão-de
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ellas receber, ao entrar no mundo, esses pedaços da sua
carne, que ao cahir-lhes nos braços lhes fazem sentir duramente o peso d'um encargo grande pelo tempo fora, e um
obstáculo ainda maior ao grangeio da vida.
Eis-nos na Enfermaria.
Logo d'entrada um salão sem luz—salão em que a Rainha disse que era um crime ter mulheres—para aquellas
que já transposeram o Rubicão e que mais próximas estão
da porta de sahida; outro contíguo para as que ainda estão um pouco distantes; a seguir uma pequena sala para
os casos graves e onde a um canto, separada por um
tabique, está uma meza de pau forrada de zinco, para curativos e que á falta d'outra melhor serve para operações,
e quando as ha vae-se pedir emprestado o que é indispensável e espera-se ; e n'es'sa sala ha também os lavatórios,
armários e tudo o que pertence á enfermaria.
Atravessando urn pequeno corredor temos ainda uma
pequena sala de trez camas para as que esperam.
Vendo aquillo facilmente se adivinha que não chega.
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Olhando-o temos a impressão de que está tudo a monte e
adivinhamos as consequências.
Nas outras enfermarias da Escola já ha arsenal, já ha
mezas d'operaçoes, já ha limpeza, já ha emfim o que mais
é preciso. Na de partos é o que era ha vinte annos ou
mais, talvez mais pobre ainda, porque d'uma vez havia
até falta d'objectos de primeira necessidade. O nosso chefe
de clinica, com as suas maneiras doces propoz-se a conseguir alguma cousa. A ver vamos.
Uma doente, como estas que me interessaram especialmente, á falta de melhor fica n'essa pequena sala, em plena
luz, em frente da porta do serviço e no meio do maior barulho e em occasião de operações em pleno apparato bellico.
E nós, em face d'aquelle abandono, temos a impressão
de que, quando as mulheres mais precisavam do amor dos
homens, nos transes afflictivos do período agudo d'aquella
doença, de que elles são a única causa, é quando mais ellas
se encontram sós e mais tempo teem para pensar no ex-
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tremo egoísmo d'elles, — lá teem um, pelo menos, que
define todos os outros — e que semelhantemente a muitos
dos animaes inferiores, as deixam deslindar o melhor que
ellas podem aquella enredada meada em que as envolveram.
Um dia, dia lindo de sol, sol de outomno, em que tudo
nos sorri ainda, despertando dentro do nosso peito um entranhado amor á terra e em que a saudade por tudo
o que vivemos, mais funda e mais ardente renasce dentro
de nós para recordar aquillo que nos fez soffrer, momentos em que o nosso coração se deu em troca de ephemeras
felicidades ; dias que apparecem para nos fazer sentir
n'um recolhimento piedoso de todo o nosso ser a quantas
pequeninas cousas damos um fragmento da nossa affeição,
pedaços da nossa alma dispersos por este mundo e que
para os partir é como se nos matassem lentamente; n'um
d'esses dias que apparecem para se despedir d'alguem que
vai partir e que amou o sol como a luz que lhe abriu os
olhos e como o calor que lhe animou a existência e cuja
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mocidade se extingue n'um dia como esse sol que desapparece no occaso depois de ter tido a forca de agitar o
mundo como a força de mocidade agita o sangue nas nossas veias.
N'um d'esses dias d'outomno n'uma pequena cama do
Hospital, quando nós chegamos, presa de intensas convulsões, estava uma mulher nova que ha pouco abrira a entrada d'uma outra vida, a vida do lar que ella acalentara
sempre como a grande aspiração d'uma existência feliz e
socegada e cujo frueto, penhor de mutua affeição e receptáculo d'um amor immenso, estimulo a todos os sacrifícios, tentava lançal-a de repente n'uma outra vida que ella
nunca acreditara que poderia existir para ella.
Nós assistíamos ao desmoronar d'aquelle edifício, que
abrigava tantas illusões e tantos desejos de viver.
Conduzida á sala de operações fez-se-lhe a extracção
do filho que nasceu vivo.
E ella indifférente a tudo, inerte, foi para uma outra
cama onde dentro em pouco começou a agitar-se nova-'
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mente. Sahimos para as outras aulas e quando á tarde lá
fomos saber d'ella estava morta.
Fui até junto do leito e ergui a ponta do lençol para
a ver. Dormia serenamente. Os seus cabellos negros e ondeados emmulduravam-lhe o rosto, d'uma linda côr de sol
por entre os trigueiraes em flor.
As linhas graciosas do seu corpo, ao recordal-as aquelle
a quem o destino a dera como premio, decerto que sentia
ainda nos seus lábios os estremecimentos cheios de paixão
que os seus beijos accordavam. Aquelles braços redondos
e fortes ainda os sentia elle gravados em torno do seu peito,
lembrando-lhe esses momentos únicos em que os seus lábios húmidos e vermelhos lhe confessavam a paixão que a
devorava toda e se uniam aos d'elle n'uma anciã soffrega
de fundir as duas almas n'uma só.
Aquelles seios firmes e redondos quantas vezes se ergueram para elle implorando a esmola dos beijos que se
perdiam.
Os seus olhos apagados, quantas vezes n'outros tempos,
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rindo e brincando, lhe disseram cousas que só o coração
as entendia e que eram no fim uma promessa que se realisou.
E eu, de pé, junto d'aquelle leito, ao recordar tudo o
que os dois teriam dito, tudo o que teriam feito, tudo o
que sonharam e tudo o que esperavam para serem mais felizes que toda a outra gente, lembrava-me do que Seria
dentro em pouco d'aquelle corpo, que hontem era um escrínio de supremas felicidades e que amanhã inspiraria repugnância ao próprio marido se o visse.
E accudiu-nos ao pensamento a ideia de arrancarmos
á morte aquelles corpos no começo d'uma existência, que
deve ser a maior felicidade quando bem comprehendida e
a suprema aspiração da mulher.
E vem d'ahi a origem d'esta these.
O nosso trabalho perde-se n'um becco sem sahida.
A nossa razão sorri ofimque nos propozemos, mas á nossa
consciência não satisfaz o fim a que chegamos.
O assumpto da nossa these é tão grande como a nossa
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audácia ao perfílhal-o. Todavia ficamos a saber alguma
coisa; o pouco que se sabe d'elle.
E afinal chegamos á conclusão de que aquillo que se
nos affigura melhor é ainda o que primeiro se applicou,
o que importa confessar que praticamente não avançamos
nada.
Mas tenho esperança que por esse mundo fora ha almas
boas que não se esquecem d'aquellas infelizes.
Eis o meu trabalho. É modestissimo. É apenas uma
voz mais, que quasi se não houve, que se levanta em prol
d'uma propaganda. Para elle e muito mais para a maneira
como está escripto peço a benevolência do jury.

ii
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f\ eclampsia

A eclampsia puerperal é um syndroma caracterisado por accessos convulsivos apparecendo durante o periodo puerperal e quasi sempre acompanhados da abolição mais ou menos completa e
mais ou menos prolongada das faculdades sensoriaes e intellectuaes.
A proporção é de 1 para 300. Pôde apparecer
em qualquer altura, na occasião do parto, antes ou
depois d'elle, mas é mais frequente nos últimos
mezes da gravidez. Pôde provocar a expulsão prematura do ovo.
Podemos dividir a eclampsia em três períodos:
Periodo da invasão, periodo das convulsões
tónicas e periodo das convulsões clonicas.
O periodo da invasão d'um accesso de eclampsia é longo. É caracterisado por movimentos
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convulsivos rápidos e frequentes, invadindo progressivamente todos os músculos. Estes movimentos fibrilares convulsivos duram pouco e o
musculo tetanisa-se rapidamente. Em seguida chega
a vez dos músculos superiores. Depois os músculos respiradores immobilisam-se também; em seguida o diaphragma e logo depois os músculos
da parede abdominal. A doente pôde morrer n'esta
occasião por asphyxia. Começa o período tónico.
Os músculos tetanisados são animados de ondulações muito frequentes e de fraca amplitude, espécie de vibrações que caracterisam todo o período
tónico.
Ao fim d'um certo tempo estas pequenas contracções fibrilares augmentam bruscamente d'amplitude e attingem uma grande intensidade.
É o começo do período clonico.
Durante este período, que pôde durar trez a
cinco minutos ou mais, a face é tumefacta, violácea; a respiração é irregular, anciosa, difficultada
pelo spasmo dos músculos da' laryngé e pelas mucosidades que obstruem a entrada das vias respiratórias, mucosidades que contribuem para dar á
respiração um caracter especial. Terminado o accesso, a mulher pôde voltar a si, olhando surprehendida em torno d'ella, n'uma meia obscuridade de
razão, meia somnolencia; ou fica n'um estado de
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insensibilidade, inerte, respirando com difficuldade,
período comatoso, d'onde pôde sahir ao cabo de
algum tempo ou morrer sem volver a si. E o estado da doente é tanto mais grave quanto o coma
é mais persistente e os accessos mais numerosos.
A temperatura sobe durante o periodo convulsivo.
No intervallo dos accessos regula 39 graus.
O periodo de invasão é precedido d'ordinario
de albumina que muitas vezes só apparece na
occasião dos accessos ou não apparece.
A doente queixa-se d'uma dôr intensa frontal,
dôr de martello, que se explica por a tensão arterial dos vasos cerebraes sob a pressão da systole
cardíaca; a barra epigastrica de Chaussier, edemas,
perturbações da visão, formigueiros nas extremidades, vertigens, vómitos, dyspnea, etc., o que Bar
chama Eclampsismo. Devemos prever a mordedura
da lingua isolando-a por meio d'uma toalha, ou
outro meio, na cavidade do maxillar inferior. Examinando o coração da doente, no foco aórtico
percebe-se ás vezes um estalido, um augmento
exagerado do segundo ruido. Ordinariamente apresenta-se-nos o ruido de galope, signal de hypertrophia venticular esquerda e ao mesmo tempo de
hypertensão arterial.
,
As urinas são raras, nullas ou abundantes.
A pathogenia da eclampsia puerperal é expli-
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cada hoje, pela maior parte dos mestres, como
devida a uma auto-intoxicação originada pela retensão de resíduos de nutrição. Na mulher gravida a
estes resíduos ajuntam-se os produzidos pelo feto
e quando os emonctorios são insufficientes para os
eliminar elles accumulam-se no organismo e a
intoxicação declara-se.
Foram variadas as causas que primitivamente
deram a esta doença. Os primeiros attribuiam-n'a
a uma plethora anormal ou uma anemia excessiva.
Outros diziam-n'a devida a uma accumulação de
humores nocivos que produziam irritações nervosas. Aristóteles, Hipocrates e Galeno fallaram
d'uma retensão dos menstros. Stissern incrimina
os excessos de meza, ingestão d'alimentos variados, abusos venéreos, frio, dança, etc. Dionis
suppõe-n'a devida á grande abundância de sangue aquecido pelo trabalho.
Barbant, Deleurye e outros, ligam-n'a a uma
distribuição anormal de sangue consequente á
pressão do utero gravido sobre a aorta. Mesnard
crê as convulsões como derivando de perturbações
vaso-motoras devidas á tensão exagerada e ao
espessamento do sangue. Diversos auctores do
século xviii fazem-n'a partir da congestão, da plethora e da actividade exagerada das funcções vitaes
em geral.
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Fatis imagina que são as dores do utero grandemente distendido que influem mais tarde sobre o
cérebro. Schutzen diz que as mulheres que gravidam pela primeira vez tem as suas fibras particularmente irritáveis e envereda por uma theoria que
se parece com a anterior. Albrecht accusa o uso e
abuso do alcool, do café e do chá. Caseaux aponta a constipação porque obsta á sahida de productos que o organismo tem interesse em regeitar
e pela mesma razão a urina.
Foi no começo do século xix que começaram
a attribuil-a á albumina pela coincidência da sua
apparição com esta. Antes d'isso fallaram d'uma
manifestação reflexa da irritação partida do foco genital. As autopsias vieram mostrar os rins alterados
e logo as convulsões foram attribuidas á uremia,
tendo Bostock e Christison encontrado urea no
sangue das eclampticas. Wilson sustentou esta
theoria e Claudio Bernard refutou-a com experiências feitas em animaes que não tiveram accessos. Schõttin e Gubler acreditaram que a causa
das convulsões residia n'uma retensão da totalidade das matérias extractivas que deviam normalmente ser eliminadas pela urina.
Segundo Bouchard a retensão das matérias
extractivas do sangue, a falta do funccionamento
do figado que não transforma os venenos, a into-
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xicação do organismo pelos resíduos da vida cellu
lar, era m a origem da ecla mpsia . E elle funda va
esta theoria principa lmente sobre a toxicida de do
soro sa nguíneo da s ecla mptica s. ,;,,■;
• Toda s esta s theoria s que exposemos não nos
parecem inteira mente desca bida s e em resumo fi
camos convencidos da leitura d'ella s que ha na
circulação sa nguínea das eclampticas a lguma cousa
que produz o ma l.
Admittida a theoria da toxhemia qua l é a sua
natureza e a sua origem?
É esta uma questão importa nte porque sem
ella impossível se torna esta belecer um tra ta mento
racional.
Encontramse no rim e no figado perturba ções
funccionaes e desordens a na tómica s, ma s serão
ellas a ca usa ou a consequência da toxhemia? Ou
podem ser a s dua s cousa s?
Para Czempin, Frùth, Krõning Fehling, Schu
mache e Schmorl a toxhemia ecla mptica é d'ori
gem feta l. Ma s ha ecla mptica s que expulsam fetos
que morrera m dez e quinze dia s a ntes do a ta que.
Czempin considera que a ecla mpsia se produz
quando a pla centa deixa pa ssa r a s toxina s pa ra o
sangue ma terno. Ba sea do n'i.sto Maury Jembrouse
que ta lvez os vómitos, irrita ções nervosa s da gra
videz, etc., fossem devidos a ma teria es regressivos
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vindos do feto e passando para a mãe. Nos últimos mezes da gravidez ellas augmentam e como
a placenta as não pôde reter ou transformar deixa-as passar em grande quantidade no sangue
materno e estas toxinas vão provocar as dores
que obrigam o utero a expulsar o seu conteúdo.
Mas ha eclampsias depois do parto. Será devido ao veneno que já lá existia? Mas elle não
augmentou por falta da origem e se não foi capaz
de produzir os accessos antes também os não fará
depois.
Portanto, quer seja d'origem intestinal, placentarea ou fetal uma intoxicação existe. E o que parece mais provável é que estes venenos alterem
as vísceras, em especial o figado e o rim, e estes
pela sua inhibição deixem accumular no sangue venenos d'anti-intoxicaçâo^Mas ha casos d'eclampsia
em que os rins funccionam bem. Então parece que é
o próprio veneno que actua independente de qualquer causa. Também para explicar o apparecimento d'albumina nas urinas sem alteração do
rim, diz Dáunay: Nós pensamos que o veneno
eclamptico lança na circulação uma grande quantidade de nucleo-proteides. Nós sabemos que a
primeira phase do desmembramento d'estes corpos
dá albuminas e nucleinas e nós conhecemos as étapes successivas de cada um d'estes membros para
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chegar á urea e aos compostos xantho-uricos. Ora
a acção do veneno eclamptico é de tal maneira brutal que nós podemos admittir que elle não dê tempo ao organismo de trabalhar as albuminas. D'ahi
o seu apparecimento na urina. Os rins eliminam
estas albuminas como eliminam outros materiaes
de desassimilaçjúv—
E já que falíamos nos compostos xantho-uricos
para explicarmos como Daunay faz apparecer a albumina, vamos transcrever as palavras do mesmo
author para explicar como se formam esses compostos.
Sendo o regimen composto d'agua ou de leite
e o leite só contendo paranucleinas pouco úteis na
producção do acido úrico e apparecendo ellas em
grande quantidade d'onde poderão vir? Julgamos
que uma parte ao menos dos compostos xantho-uricos dependem da acção do próprio veneno
eclamptico sobre o organismo e é possível, com
effeito, que, sob a influencia d'esté, um grande numero d'elementos cellulares sejam destruídos e lançados na circulação. Havia então em liberdade uma
grande quantidade de nucleinas e nós já sabemos
que ellas vão dar á urea e aos compostos xanthouricos.
Nós já encontramos, diz Daunay, a presença
d'acido láctico e Zweifel já obteve com as urinas
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das eclampticas cristaes de paralactato de zinco.
Tratava-se pois, em parte, d'acido úrico de desassimilação. É pelo menos a hypothèse que se nos afigura legitima quando vemos a descarga urica apparecer antes dos accessos ou quando vemos esta
descarga uratica apparecer rapidamente depois do
primeiro accesso e muito cedo para que possamos attribuil-a unicamente a este.
Mas se nós notamos por um lado que as maiores descargas uricas se observam sobretudo nos
casos em que os accessos foram numerosos, tornase necessário attribuir aos próprios accessos um
papel preponderante n'esta hypersecreção xanthourica.
Pensamos que sob a influencia das contracções
musculares violentas e repetidas durante os accessos, é posto em liberdade acido láctico que pôde
conduzir-nos aos corpos xantho-uricos.
É o que confirmam as nossas observações.
Elias mostram-nos com effeito, que uma descarga
urica verdadeiramente abundante não se produz
senão depois dos accessos; que se por acaso esta
descarga urica começa com os phenomenos premonitórios, ella accentua-se notavelmente depois
d'estes; que emfim, as maiores descargas uricas
observam-se nas mulheres que tiveram mais accessos. Se nós admittirmos, pois, na eclampsia duas
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origens productoras d'acido úrico, capazes d'explicar as nossas enormes descargas xantho-uricas, nós
vemos que se o acido úrico de desassimilação desempenha um papel, podemos attribuir a parte mais
importante aos próprios accessos e ás convulsões
que o caracterisam.

Parallelamente á intoxicação existe uma hypertensão arterial. Mas como ha casos de eclampsia
sem hypertensão, e Chirié explica-os, bem como os
podromos, pela acção sobre o cérebro dos productos tóxicos, convém vêr que não se trate d'um
caso d'hysteria, d'épilepsia, d'hystero-épilepsia.
Se o medico não assistiu ao accesso deve in-.
formar-se se a mulher já anteriormente os tinha, se
o ataque foi precedido d'uma aura, se teve inicio
n'um grito; se depois do accesso ella veio a si conservando lucidez d'intelligencia, se a temperatura
não foi além de 38°,5. Informar-se se a urina tinha
albumina. Posta de parte a hypothèse de epilepsia
suppomos que seja hysteria.
Informamo-nos como começou o ataque, se a
doente sentiu uma angustia, uma oppressão, uns
nós na garganta, como eram os movimentos que

54

ella fazia, que attitudes tomou, emfim se acabou por
chorar passado o ataque, que nunca é seguido de
coma. As urinas devem ser claras e abundantes e
não ter albumina.
Convém informar-se se mordeu a lingua, como
era a respiração, a posição dos dedos das mãos na
occasião dos accessos — geralmente a eclamptica
fecha o pollegar nos outros dedos.
Ha ainda a eclampsia saturnina, que se faz
acompanhar d'hypertensao, mas é fácil distinguil-a
pelos caracteres da intoxicação pelo chumbo.
Se encontramos a doente em coma ainda o diagnostico é complicado.
Devemos suppôr o coma da epilepsia. É difficil fazer o diagnostico. Todavia este não dura tanto
tempo e não ha perturbações de intelligencia e de
memoria.
Vêr a temperatura e a albumina.
Coma da embriaguez. Este distingue-se pelo
cheiro e pelos vómitos.
Coma da meningite ou dos tumores cerebraes.
É raro n'estes casos que a mulher já não esteja
de cama desde um certo tempo e não tenha apresentado perturbações funccionaes em relação com
a doença inicial. É raro também quando o coma é
completo que não haja symptomas de paralysia
mais accentuados d'um lado que do outro.

55

O diagnostico d'uma hemorrhagia cerebral é
difficil porque ella pôde existir também na eclampsia.
O envenenamento pelo phosphoro, quando em
estado comatoso, é muito difficil distinguil-o da
eclampsia.
Todavia em todos os casos não esquecer a
parte mais importante: se a mulher está gravida.
Como se produz a hypertensão arterial?
Podia ser pelo augmenta da massa do sangue.
Mas é impossível conceber um augmenta tão
grande e tão durável.
Podia ser pela acção do musculo cardiaco. E
na realidade o coração esquerdo das eclampticas
está hypertrophiado mas parece que isso é devido
ao esforço que faz o coração para vencer a resistência do rim quando alterado.
Podia ser devido a uma retensão do chloreto
de sódio que augmenta a composição molecular
do sangue.
Mas o chloreto de sódio tem também a propriedade, no tecido conjunctivo, de chamar a agua
do sangue para formar infiltrações (edemas).
Podia ser devido a uma acção nervosa vasoconstrictive Ha auctores que dizem que esta vasoconstricção pôde também ser devida á acção de
certos venenos no sangue.
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Vassala falia da insufficiencia thyro-parathyroidea e Abt explica por ella a genèse da eclampsia,
dizendo que estas glândulas tem por effeito destruir as toxinas accumuladas no sangue e conta
casos de eclampsia tratados pelas preparações thyroideas.
Ora segundo Roger e Garnier {Presse médicale,
1906) a maior parte das toxinas são hypotensivas
bem como os venenos intestinaes e Chirié tratando
de investigar o valor hypertensivo do soro eclamptico chegou ás mesmas conclusões.
Segundo o mesmo Chirié na eclampsia puerperal existe uma hypertensão primitiva em relação com um estado renal anterior (8, 10, 15 dias)
estado renal que pôde existir sem albuminuria.
Esta hypertensão pôde exaggerar se com a approximação dos accidentes, mas durante o período da
crise, vemos sobre esta hypertensão constante primitiva enxertar-se uma hypertensão secundaria intermittente em relação com as mesmas crises convulsivas.
A tensão arterial que regula entre os accessos
18 a 25, durante as crises sobe a 30 centímetros de
mercúrio. É fácil comprehender que debaixo d'esta
pressão enorme as paredes dos capillares, que os
productos tóxicos levados pelo sangue já alteraram,
podem ceder e assim se produzirem hemorrhagias
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consideráveis dos órgãos: figado, rim, baço, pancreas, meninges, etc.
As mais frequentes são as hemorrhagias do
figado.
Elias occupam em geral a região peri-portal. O
que se comprehende bem lembrando-nos da distribuição das ramificações arteriaes, ramos terminaes
da artéria hepática. Sabe-se que os capillares fornecidos pelos ramos perilobares da artéria hepática
vão perder-se no lóbulo, na periferia do espaço
porta e formam um feixe que se confunde progressivamente com o que formam os ramos venenosos
(Poirier). O espaço porta é pois o centro d'uma
zona d'hypertensao e é natural encontrar hemorrhagias n'esta região mesmo nas doentes, mortas
sem terem apresentado crises convulsivas.
Depois do figado as hemorrhagias mais frequentes são as que se produzem no systhema nervoso cerebro-espinhal. E é fácil verifical-as fazendo
a punção lombar. Podem em certos casos os grandes vasos, alterados pelos productos tóxicos, romper-se também e dar lugar a hemorrhagias cerebraes.
Importantes são também as hemorrhagias placentarias porque podem causar a morte do feto. E
ellas parecem ser devidas á albuminuria.
Outras vezes a tensão provoca descolamentos
8
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largos da placenta e d'ahi grandes hemorrhagias retro-placentarias.
Bar (Lições de Pathologia obstétrica) encontrou
nos fetos lesões visceraes, renaes e hepáticas muito
parecidas com as lesões maternas nos mesmos órgãos, e que parecem devidas á passagem dos micro-organismos da mãe ao filho.
Um outro accidente que se observa quasi sempre na eclampsia puerperal e que Vaquez fez depender unicamente da hypertensão arterial é a albuminuria. A albuminuria precede em geral os
accidentes eclampticos, mas em muitas observações
ella surge de repente com os accidentes graves.
E um facto que vem em reforço da doutrina de
Vaquez:
É que sempre que se fez uma sangria abundante de maneira a fazer baixar a tensão arterial, a
albumina quasi desappareceu ao cabo de poucas
horas. A tensão arterial até um certo ponto parece
forçar a diurese mas quando é muito elevada congestiona o.rim, altera-o, difficultando-lhe ou annulando-lhe o seu papel.
E a prova é que desde que se faça uma descapsulação ou uma nephrotornia de maneira a liberar
o rim, elle funcciona.
' *< *
Um outro accidente é a cephalea de qUe já falíamos n'outro logar.
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Outro são as crises convulsivas. É o mais
grave. Tem-se visto que sempre que se retiram do
organismo grandes quantidades de sangue as crises cessam ou diminuem e por isso tem-se querido
attribuil-as á tensão arterial.
Mas ha crises também sem tensão arterial e como
ellas já foram explicadas pela acção única do veneno, nada mais natural de que ellas cessarem quando se faz uma sangria, pela simples razão de que se
extrahe uma grande quantidade do mesmo veneno.
Segundo Bouchard por cada 320 grammas de
sangue eliminam-se 5 grammas de veneno.
O conhecimento da hypertensão arterial é d'uma
grande vantagem quando existe. l.° Para distinguir
a eclampsia d'outras doenças como a hysteria, epilepsia, etc., em que ella é aproximadamente constante.
2.° Porque por meio d'ella nós podemos prever os accessos quando ella attinja uma pressão
elevada e pelo contrario esperar a cura quando ella
desça.
Bouffe de Saint-Biaise, Virchow e outros consideram os accessos eclampticos com o resultado
d'uma auto-intoxicação por insufficiencia hepática.
O primeiro diz que existe uma grave alteração do
sangue e que pela veia porta chega ao figado um
producto qualquer chimico ou séptico vindo provavelmente do intestino. O figado doente não exerce
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a sua acção preservadora em face dos venenos normaes da economia.
Estes venenos misturados com o sangue alteram-lhe a composição.
As experiências feitas por Chirié provocando
perturbações mechanicas da circulação renal e determinando uma tensão brusca dos dois rins repousavam no facto de, durante a gravidez, as veias
renaes soffrerem uma dilatação análoga á das outras
veias do organismo havendo uma circulação mais
activa e por consequência congestão renal.
E com as suas experiências elle chegou a obter
accessos semelhantes aos eclampticos, bem como
hemorrhagias dos différentes órgãos.
E baseado n'isto Chirié pergunta se uma crise
renal aguda, com ou sem lesão renal anterior, com
ou sem albumina anterior, não será a base d'accidentés graves, ditos (Fauto-intoxicação durante a
gravidez, com, como o suppõe Bouffe de SaintBlaise, uma insufficiencia hepática secundaria.
Tratamento
Do que exposemos chegamos á conclusão do
seguinte :
1.° Existe no sangue das eclampticas uma gran-
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de quantidade de veneno que as colloca na imminencia d'accidentés graves.
2.° A tensão arterial é muito elevada e expõe a
doente a hemorrhagias fataes.
3.° Os rins não funccionam ou funccionam mal
e nós devemos procurar os meios capazes de restabelecer a sua funcção.
Para os francezes o tratamento heróico é a sangria, mas uma sangria abundante e repetida, no caso
que os accessos voltem e a tensão não baixe.
Na Maternidade de Paris, sob a direcção de
Porak e Mace, toda a doente que alli entre e seja
reconhecida eclamptica é sangrada immediatamente.
A ideia de sangrar as doentes eclampticas já é
muito antiga.
Baudelocque, Madame Lachapelle, Depaul e
outros foram uns grandes enthusiastas d'ella. Depois Andral e Gavarret com a sua theoria da anemia das mulheres gravidas vieram fazer cahir em
desuzo tal processo. Hoje os francezes voltaram a
ser partidários da sangria e já M.me Lachapelle no
seu tempo dizia que se deviam sangrar todas as
mulheres apresentando convulsões, mesmo as débeis e convalescentes, pallidas e infiltradas porque
era mais para recear as consequências da eclampsia que as da fraqueza.
E Peter um dos grandes partidários da sangria
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dizia contra a theoria da anemia que, se durante a
gravidez havia anemia qualitativa havia também
plethora sanguinia, que se havia um maior funccionamento havia congestão dos rins. O rim está
pois em estado de imminencia mórbida, que elle
seja ferido d'inercia funccional logo haverá accumulação no sangue de urea e outros princípios extractivos, accumulaçãO tanto mais temível quanto
a funcção deve ser normalmente mais activa e a
depuração mais intensa.
A sangria réalisa ao mesmo tempo três grandes vantagens:
Desembaraça o organismo d'uma grande quantidade de venenos.
Abaixa a tensão arterial, o que é importantíssimo sendo a hypertensão a causa das hemorrhagias.
Provoca a diurese descongestionando os rins.
Além d'isso os seus effeitos são immédiates.
A sangria deve ser grande, quasi nunca inferior
a um litro. A regra é applicar o sphygmomanometro e fazer descer a pressão a 11 ou 12 centímetros
de Hg.
Se a pressão subir novamente e passou de 18
ou 20, convém fazer uma nova sangria nas mesmas condições, porque se está em imminencia de
novos accessos.
Podem-se fazer abortar os accessos, momenta-
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neamente, applicando chloroformio á doente, e convém nos casos de terem de se fazer explorações. O
mais leve traumatismo pôde provocar os accessos.
Lorrain e Charpentier foram defensores da sangria, mas Charpentier dizia que ella não fazia senão afastar os accessos d'uma maneira notável.
Mas se nós conseguirmos afastal-os, pelo menos
durante oito dias, temos conseguido o nosso fim,
porque diz Tarnier: Se pozerem a dieta láctea uma
doente eclamptica e não se produzirem accessos durante oito dias pôde considerar-se livre de perigo.
Tarnier fazia pequenas sangrias de 300 e 500
grammas, mas o resultado era insignificante por
que havia grande quantidade de serosidades fixas
nos tecidos e alli mantidas pela pressão sanguínea. Desde que se rompesse o equilíbrio diminuindo
a pressão dentro dos vasos, novos productos tóxicos vinham entrar na circulação e o beneficio da
sangria ficava nullo.
É por isso também que as grandes não teem
perigo. O volume do sangue,, mais diluído é verdade, restabelece-se em pouco tempo.
Porak no principio substituía o sangue extrahido por soro, mas os chloretos, augmentando a
composição molecular do sangue, restabeleciam a
tensão primitiva.
Hoje na Maternidade elle e o seu collega Mace
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limitam-se a fazer uma sangria seguida d'um purgativo e d'uma lavagem rectal.
Os accessorios teem por fim limpar o organismo d'alguns restos de productos de desassimilação, mas em ultimo caso a sangria única e abundante basta.
Chegam a fazer sangrias de 1500 e 2000
grammas.
Lorrain conta o caso d'uma eclamptica a quem
retirou 1200 grammas de sangue que logo após
deixou de se agitar, olhou para os assistentes, pronunciou algumas palavras e em seguida adormeceu, collocando-se n'uma postura natural.
Esta mulher teve passado um mez um feto
morto e macerado e ficou bem.
Nós tínhamos vários meios para desembaraçar
o organismo das toxinas que o affligem: destruindo
ou estimulando as funcções anti-toxicas naturaes
dos tecidos ou evitando a sua origem no intestino.
Os meios empregados seriam os purgativos, os
diaphoreticos e os diuréticos.
Ora Bouchard mostrou que a quantidade de
toxinas extrahidas do sangue pela hypersecreção
do sueco intestinal era pequena, quer empregássemos a aguardente allemã, o xarope de neprun, o
óleo de ricino associado a duas gottas de óleo de
croton ou os calomelanos.
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A eliminação das toxinas pelo suor era restrieta e além d'isso o emprego de certos diaphoretieos com o jaborandi e a pilocarpina acarretando
accidentes graves como o edema pulmonar fizeram-nos regeitar taes processos. Os banhos mornos prolongados, aconselhados por Bar, eliminam poucas toxinas, mesmo associados com a dieta
hydrica; todavia são um auxiliar que nos pode
prestar alguns serviços quando prolongados e frequentes no caso em que os doentes não tendo
accessos se conservem em coma com temperatura
elevada.
Pelos trabalhos de Bouchard uma sangria de
320 grammas elimina 5 grammas de veneno e para
chegar ao mesmo resultado purgando a doente
era preciso que a diarrhea e o suor fossem taes
que se dessem accidentes análogos aos do cholera,
compromettendo a vida da doente.
Bouffe de Saint-Blaise foi um dos que se insurgiu contra a sangria porque dizia elle que todos
os tecidos estavam cheios de toxinas e as quantidades de toxinas que se podiam extrahir da economia por uma sangria, mesmo abundante, era
minima e que quasi em seguida o nivel toxico ficava restabelecido.
Mas a clinica da Maternidade e do Hospital
9

m
de Sa nto Antonio de Pa ris mostra que embora
essa desca rga seja insignifica nte ella liberta o san
gue e a s víscera s e permitte a os elementos cellu
lares fa tiga dos ou inhibidos de funccionar, de vol
ver á lucta e assegurar a reparação e a cura.
Para a ba ixa r a tensão arterial tínhamos o vera
trum viride (de que fa lla remos a dea nte com ma is
desenvolvimento por ser o remédio heróico dos
americanos) os a nesthesicos em gera l, o ether, a
morphina, o chloroformio, que são ca pa zes de
provocar uma queda da pressão a rteria l, ma s fra ca
e pouco durável. Os opiáceos porém provoca m a
congestão dos centros nervosos e fazem diminuir a
secreção urina ria . Alem d'isso sa bese que os anes
thesicos são venenos. Doyon mostrou a acção no
civa do chloroformio sobre o figa do e Carbonnel
no seu livro ^é da opinião de Budin que diz ser
imprudente accrescentar á intoxicação que já existe
uma intoxica ção thera peutica . A sa ngria é a inda
hoje o único processo que permitte a ba ixa r de
muitos centímetros a pressão a rteria l.
Ambard na sua these diz que ha na sa ngria
um ponto critico que é qua ndo se extra he 20 a
a 30 °/o de sa ngue tota l. Uma sa ngria de 10 °/o
não provoca senão um a ba ixa mento pequeno e
momentâneo (já dissemos porquê) da pressão arte
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rial, ao passo que uma de 1200 a 1800 grammas
provoca uma queda de muitos graus.
E está demonstrada a benignidade das grandes
sangrias.
A sangria abre o rim e restabelece a diurese.
É fácil comprehender que sendo o rim um
grande emonctorio o seu não-funccionamento pode
acarretar graves complicações. Desde muito tempo
que procuraram remover este obstáculo.
Primeiro começaram por applicar na região
lombar ventosas, afim de descongestionar os rins.
Esta medicação deu poucos resultados. Edebohls, americano, foi o primeiro que se lembrou
do tratamento cirúrgico, baseado na descapsulação
do rim.
Os doentes d'elle, operados por este processo,
salvaram-se.
Em 1906 Chambrelent e Pousson expozeram
na Academia de Medicina um caso d'eclamptica
oligurica, operada com successo por meio de descapsulação dupla e nephrotomia.
Em 1907 De Bovis obteve o mesmo resultado; mas Polano, De Cotret, De Tremb, (Amsterdam) e de Pieri foram infelizes.
Julgamos nós que estes insuccessos não se
teriam dado (a não ser que já houvesse hemorrha-
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gias visceraes graves) se elles na operação tivessem
feito maior sangria. E para obter este resultado é
muito mais fácil e mais rápido praticar uma phlebotomia.
Dissemos nós que toda a doente entrada na
Maternité era sangrada logo que se reconhecesse
que era uma eclamptica. Toda a intervenção obstétrica era posta de parte e só no caso de dilatação
espontânea e completa é que se podia auxiliar a
expulsão com o forceps.
Se différentes auctores aconselham o chloroformio para se fazer o simples toque, e isto para
evitar os traumatismos que mesmo pequenos
podem acordar os accessos, com muito mais
razão se devem evitar as evacuações uterinas forçadas, pelo tempo que levam e pelos grandes estragos que fazem.
Ambroise Paré e com elle os allemães e em
geral os portuguezes são partidários da acceleração
do parto na eclampsia, isto na convicção de que
as convulsões são devidas á irritação produzida
pela presença do feto, ou de que é elle que, abolido
o papel filtrante da placenta, continua a fabricar as
toxinas que passam para o sangue materno. Ora
se ha casos em que os accessos desappareceram
com a extracção do feto, ha outros, a que assisti-
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mos, em que os accessos se repetiram d'uma
maneira ininterrupta até á morte. E como explicar
então em alguns casos o feto morto quinze dias
antes da invasão eclamptica?
É verdade que uma ou outra doente escapa,
mas não será isso devido á perda de sangue que
soffreu?
Em França, Gueniot, Tarnir, Budin e Demelin,
Pinard, Bar, Maygrier, Chirié, Cier e outros condemnam a intervenção. E n'um grande numero de
casos operados na Maternité, as mulheres continuaram a sua gravidez tendo ao fim do tempo uma
creança viável.
No caso de haver dystocia da bacia ou do feto
e verificada a impossibilidade do parto pelas vias
naturaes deve fazer-se uma cesariana. Póde-se salvar o filho, ê a mãe pela hemorrhagia.
Diz Maury no seu livro sobre a Eclampsia que
quando o tratamento medico, conscienciosamente
applicado, é sem effeito sobre as convulsões, e as
vidas da mãe e do filho estão gravemente compromettidas e em muitos casos apesar do chloroformio, do chloral e da sangria assistimos impotentes
á morte de duas creaturas, sem nada conseguirmos, então a intervenção obstétrica impõe-se como
único recurso e é dever do medico fazel-a.
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A sangria deve fazer-se lentamente. Terminada
ella dá-se á doente um purgante (em França usam
dar dous copos de Sedlitz) e em seguida faz-se-lhe
uma lavagem intestinal de 20 a 30 litros com uma
longa sonda rectal. Chirié fez algumas sangrias
sem purgativo e sem lavagem rectal e obteve os
mesmos resultados.
Se a cephalea é muito violenta e as crises subintrantes podemos accrescentar uma punção lombar. Podemos extrahir por uma ou mais vezes 30 cc.
do liquido cephalo-rachidiano que algumas vezes
vem corado de vermelho, vestígios de hemorrhagias cerebraes. Em seguida a doente, a bem ou a
mal absorve 200 grammas d'agua lactosada cada
duas horas.
A propósito disse-me um pharmaceutico que
receitasse sempre uma solução de lactose crystallisada. Dava-lhes mais trabalho a elles mas a
doente era melhor servida.
A lactose é um poderosíssimo diurético.
Cada duas horas também sondar as doentes
para conhecermos a diurese.
Nunca deixar de seguir a marcha da temperatura porque uma subida rápida ou uma persistência elevada pôde ser indicio d'uma grave complicação visceral ou d'uma intoxicação sub-aguda.
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A dieta hydrica, agua fervida ou agua de Vidago, por exemplo, é muito aconselhada nos dois
primeiros dias e só depois se alterna com o leite.
A agua lava e augmenta a diurese.
Em seguida institue-se o regimen deschloretado. Podem-se usar simultaneamente os antisepticos intestinaes.
Gehler aconselha os saes alcalinos como purgativo porque diz elle produzem um effeito salutar
no intestino absorvendo um mucus acido que é
irritante para os nervos. Os drásticos violentos
provocam a congestão do rim.
Chirié quer que se regeitem os calmantes do
systhema nervoso, como o chloral, o chloroformio,
etc. O chloral todavia é hoje muito empregado
como antispasmodico e antiseptico, pela bocca e
em clisteres.
O parto das membranas pôde trazer complicações dada a receptibilidade muito especial que as
doentes tem para a infecção em razão do mau funccionamento do figado e dos rins. As doentes são
muito sensiveis aos antisepticos tóxicos, como o
sublimado e é necessário evitar o seu emprego.
Pôde ser substituído pelo permanganato de potassa, phenosalyl e sobretudo pela agua oxygenada.
As chagas vulvares, rupturas do perineo, que são
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frequentes por causa da infiltração dos tecidos devem ser cuidadosamente tratadas pela agua oxygenada afim de não abrir as portas á infecção puerperal. Se o perineo está dilacerado recorreremos á
colpoperineorrhaphia immedita, unicamente para
deter a hemorrhagia traumatica commun! nas albuminurias, mas não devemos contar com uma reunião por primeira intenção.

»

Veratrum viride

Agora vamos dizer alguma cousa sobre o remédio magico dos americanos e da grande maioria
dos inglezes, o veratrum viride. É conhecido na America com o nome de ellebora d'America, ellebora
dos pântanos. É a sua raiz, que tem applicações.
Ha três espécies de veratrum. O album que se confunde um pouco com o viride e d'acçao paralysante, o nigrum, emético, menos hypercrinico e menos drástico e finalmente o viride. Este possue dois
alcalóides: ajervia e a veratralbia. Tudo isto vem
a propósito de que é preciso que o pharmaceutico
nos dê sempre o viride e não qualquer dos outros
ou outra cousa parecida e como isto acontece ás vezes elle acabou por se desacreditar na Europa, com
excepção da Inglaterra que é um povo conservador. É um vomitivo rápido e poderoso. A sua principal propriedade é a sua acção depressiva sobre o
10
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apparelho cardio-vascular. Sob a sua influencia o
pulso, que era de 120 ou mais desce rapidamente e
meia hora depois da administração do medicamento regula 90 a 80 pulsações por minuto. Se o continuarmos a administrar, o pulso desce a 40 ou 50
pulsações e a doente considera-se salva.
O pulso é que regula a quantidade de medicamento a applicar.
O doente deve conservar o decubitus dorsal;
se se põe a pé o pulso sobe e a doente pôde
morrer. É preciso ter cuidado na sua applicação.
As altas dozes accarretam uma depressão geral de
todo o organismo. Não é caso todavia para alarmes. Em caso d'envenenamento dar diuréticos,
injecções hypodermicas de tintura de musgo, cafeína em benzoato de soda, atropina e chloroformisação contra as convulsões. Murray, para mostrar
a acção d'esté medicamento cita o caso d'um
rapaz que perdeu a razão depois de deitar na
cabeça uma grande quantidade de pó de ellebora
verde.
O seu principio activo elimina-se pela mucosa
gastro-intestinal.
A veratrina exerce uma acção enérgica sobre
os systemas muscular e nervoso. O alcalóide actua
quasi sem excepção, sobre as terminações periphericas de todos os nervos sensitivos, motores, secre-
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tórios, e notavelmente sobre as regiões do systema
nervoso central situadas na medula alongada. Nota-se um abaixamento considerável da actividade
cardiaca e uma vaso-dilatação interna devida á
paralysia dos centros vaso-motores. Este enfraquecimento das grandes funcções cardiaca e respiratória arrasta como consequência um abaixamento,
ás vezes considerável, da temperatura. É portanto
um medicamento cardio-vascular, nervino, antithermico e diurético.
Applica-se em extracto fluido na dose de 12
a 30 centigrammas; em tintura na mesma dose, e
o unguento de veratria, este só para fricções, pouco
usado. A melhor preparação é a tintura por via
hypodermica na dose de 60 a 120 centigrammas.
A mais pequena d'estas doses, repetida com
uma meia hora de intervallo, chega ás vezes. Se o
pulso não abaixar fazem-se mais. Se as convulsões
são intensas, dar uma dose grande, 2 grammas
pouco mais ou menos. Se a prostração fôr grande
dar morphina.
Diz Missirlioglu, a quem fui buscar o que fica
exposto sobre o Veratrum, que o professar René
Cotret na Union Médicale du Canada disse que
era esse o especifico da eclampsia.
Diz que o empregou em innumeros casos e
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sempre com successo. Ainda tal medicamento tem
outra propriedade. É que devido á grande prostracção em que lança as doentes, ellas transpiram
abundantemente e d'ahi... é um diaphoretico. É
um diurético por combater o spasmo vaso-motor
dos vasos do rim.
A principal vantagem do medicamento está
em fazer parar as convulsões, em que reside o
perigo, ainda assim são precisos ás vezes 30 minutos para elle produzir a sua acção. Cotret diz:
— Que elle tem as mesmas vantagens da sangria, sem perda de sangue.
— Que subtrahe uma grande quantidade de
toxinas ao organismo pela sua acção sobre o estômago, figado, intestino, rim e pelle.
— Que lhe deu resultado quando a sangria falhou.
— Que é mais fácil d'administrar que a sangria
a praticar e que repugna menos fazer uma injecção
hypodermica do que abrir uma veia.
— Porque não dá tanto na vista nem exige tanto apparato como a sangria e não é penosa como
esta aos parentes.
— Que é fácil d'injectar tanto nas mulheres gordas como nas magras.
Que a depressão que se segue á sua applicação
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não dura tanto como a da sangria--o único inconveniente são os vómitos mas atenuam-se impedindo a doente de se levantar ou de se assentar. O Dr.
Norwood diz que a acção do veratrum na eclampsia ultrapassa tudo o que a imaginação pode conceber de mais maravilhoso. Na Italia também ha
enthusiastas do veratrum viride.

Existe uma outra medicação que tem innumeros partidários. É applicação dos productos thyroideos. Segundo alguns auctores é corrente o corpo
thyroideo apresentar no decurso da gravidez uma
certa hypertrophia, cuja ausência pôde acarretar
desordens. Estes accidentes são de duas espécies:
accessos convulsivos com perda de conhecimento,
que têm muitas analogias com o ataque de eclampsia e crises de tetania.
A physiologia do corpo thyroidea é ainda muito pouco conhecida para que se possa explicar por
que mecanismos se produzem os accidentes, mas
parece que esta glândula tem por effeito destruir
venenos do organismo.
Assim em casos de eclampsia em que havia
atrophia das glândulas thyroideas sem haver albu-
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mina, os accessos desappareceram pela ingestão
d'uma pastilha d'extracto thyroideo de 5 grãos
très vezes por dia.
Nicholson teve a ideia de applicar os preparados thyroideos ao tratamento da eclampsia e teve
um successo em quatro casos em que havia albumina. Para elle o tratamento teve como resultado
abaixar a tensão arterial e restabelecer a funcção
renal.

Resumindo

Do que expuzemos vemos que d'ordinario na
eclampsia, os accidentes graves d'auto-intoxicaçào
são acompanhados d'uma hypertensão arterial; esta
hypertensão pôde existir sem albuminuria e serem
o único signal premonitório dos accessos eclampticos. Durante todo o periodo d'estado da intoxicação a hypertensão persiste marcando como constante media 18 a 26. Sobre esta constante enxerta-se na occasião dos accessos uma hypertensão
secundaria intermittente em relação com os próprios
accessos. Uma descida da pressão arterial á normal acompanha uma melhora do estado geral; se
esta melhora se mantém definitiva póde-se considerar a cura como realisada. No caso contrario é
preciso recear pela volta dos accidentes.
Não existe nenhuma relação de causa entre a
H
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hypertensão arterial e os diversos accidentes observados em clinica: amaurose, aphasia, accessos convulsivos, spasmos das artérias cerebraes, que são
determinados pela acção dos productos tóxicos
do sangue sobre o systema nervoso já particularmente excitavel durante a puerperalidade.
Em compensação, a hypertensão arterial é o
principal fautor das hemorrhagias observadas na
eclampsia puerperal. A causa predisponente é uma
alteração das paredes vasculares, anterior para as
grossas artérias (cerebraes, por exemplo) anterior
ou secundaria á intoxicação para os capillares; a
causa determinante é a alta tensão do sangue nos
vasos; a sua frequência ao nivel do figado explicate pela circulação particularmente activa n'esta
viscera durante a gestação.
A constatação d'hypertensao arterial, nos estados
de mal com accessos convulsivos permitte regeitar
os diagnósticos de hysteria, epilepsia, hystero-epilepsia.fA eclampsia saturnina tem hypertensão mas
distingue-se pelos seus caracteres próprios da intoxicação pelo chumbo. A persistência ou volta da
hypertensão arterial, uma vez passada a crise, leva a
um prognostico reservado e faz recear complicações novas (hemorrhagia cerebral, uremia).
A hypertensão arterial da eclampsia puerperal é
em geral antiga como o mostra a hypertrophia do
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coração esquerdo n'estas doentes: parece estar em
relação com um estado renal (provavelmente obstáculo circulatório) egualmente antigo (alguns dias,
um mez): este estado renal desenvolve-se em rins
sãos ou doentes anteriormente, pôde acompanhar-se ou não d'albuminuria; actualmente é difficil definir o mechanismo exacto.
Os accessos eclampticos e as lesões hemorrhagicas, produzidas experimentalmente pela producção
de tensão dos rins, os resultados obtidos pelas intervenções cirúrgicas sobre os rins das eclampticas,
que tiveram por fim levantar a tensão inter-renal; o
syndroma urinário do período da crise (oliguria,
anuria); a retensão d'urea no sangue e no liquido cephalo-rachidiano; a eliminação durante as 24 ou 56
horas que seguem á grande sangria d'uma grande
quantidade d'urea, d'uma fraca quantidade de chloretos; a retenção chloretada constante, os bons effeitos da sangria abundante, profusa.
Todas estas considerações nos levam a collocar na origem dos accessos eclampticos uma crise
renal aguda (talvez congestão renal aguda com
tensão) sem que seja possível definir a causa immediata d'esté estado agudo e o mechanismo intimo
dos accidentes observados (talvez acção das nephro-toxinas sobre o figado e o systema nervoso).

O prognostico da eclampsia muito grave para
a mãe é-o também para o filho.
A mãe pôde morrer :
Raramente antes dos accessos. Poderá ser o
resultado d'uma lesão cerebral, hemorrhagia ou
edema dos centros nervosos.
Durante os accessos por syncope cardíaca ou
respiratória. Convém tentar a respiração artificial
porque tem havido doentes que reanimadas têm
sobrevivido.
É quasi sempre depois dos accessos que a
morte sobrevem por hemorrhagias cerebraes ou
quaesquer outras, retro-placentarias por exemplo;
umas vezes devido a lesões renaes, outras á infecção.
A morte da creança pôde ser devida:

86

No caso em que ella nasça macerada, com
vestígios de ter morrido muito antes dos accessos,
por grossas lesões placentareas antigas.
Quando morre durante os accessos mostra
lesões placentareas recentes.
Em outros casos pode ser devida a lesões visceraes, fetaes de natureza congestiva, ou hemorrhagias localisadas nas meninges, centros nervosos
fígado e rim.
Depois de nascida:
Devido a debilidade congenital.
Infecção bronchopneumonica, peritonica ou hemorrhagias d'origem infecciosa por infecção general isada.
Fora d'estas causas por lesões traumáticas consequência d'um parto laborioso.

Conclusão

De tudo o que expuzemos e que se faz para
acudir á eclampsia o que mais satisfaz a nossa
razão e o nosso fim é a sangria. Sangria larga e
abundante, sangria libertadora e tão convincente
para nós que todos os accessorios de que a fazemos acompanhar os julgamos dispensáveis quando
ella foi grande. Porque ella réalisa três problemas
que a nós bastam para a adoptarmos sempre:
Eliminar immediatamente grande quantidade
de veneno.
Abaixar a tensão arterial, causa de hemorrhagias gravíssimas.
Abrir o rim, realisando a depuração continua
do organismo.
Não queremos terminar sem expor as objecções
que fazem á sua applicação :
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l.° O diminuir o numero de glóbulos vermelhos, produzindo anemia.
Mas esta anemia não é pathologica e como não
ha no organismo nada que a mantenha elle ha-de
procurar refazer-se do prejuízo.
2.° A fraqueza em que ficam as doentes e portanto a fácil receptibilidade para as infecções.
Para este caso tomem-se precauções como se
a doente já estivesse em tal estado antes das sangrias.

Observações

Durante o anno lectivo findo houve no Hospital
quatro casos de eclampsia.

I
Margarida Correia Lopes, 26 annos, casada, domestica, Sabrosa.
Diagnostico: Eclampsia puerperal, impossibilidade de
parto expontâneo.
Causas: Albuminuia, principaridade.
Foi operada a 5 de novembro de 1909.
Processo: Extracção a forceps d'um feto de sete mezes incompletos, morto.
Operou o prof. Dr. Cândido de Pinho, anesthesico o
chloroformico.
Operação boa. A doente teve accessos depois da
operação e continuou 11'um estado de coma vindo a fallecer no dia to.
12
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II
Anna Marques, 22 annos, casada, vendedeira, Lamego.
Diagnostico: Eclampsia puerperal, gravidez de termo,
collo uterino admittindo apenas um dedo. Estado comatoso.
Causas: Gravidez. Principaridade.
Foi operada a 7 de novembro de 1907.
Processo: Dilatação digital e manual do collo. Extracção por versão d'um feto vivo viável. Anesthesico
o chloroformico.
Operou o prof. Dr. Cândido de Pinho.
A doente permaneceu em coma depois da operação,
vindo a fallecer ás 7 horas da tarde d'esse dia.

III
Maria da Conceição, Illpara, 38 annos, casada, jornaleira, Gaya.
Diagnostico: Eclampsia.
Causas: Gravidez.
Foi operada no dia 15 de março de 1910.
Processo: Dilatação digital do collo e versão podolica. Feto morto.
Operou o prof. Dr. Álvaro Bastos. Anesthesico o chloroformio.
Marcha: Foi tentada a versão mas tendo-se formado
o annel de Bandl recorreu-se á embryotomia que se
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terminou pela versão. Durante a operação que foi demorada perdeu a doente bastante sangue.
Oligurica. Aquecido um tubo d'ensaio com urina em
seguida ao parto deu quasi tudo albumina.
Administrou-se-lhe uma purga de séne, agua lactosada alternada com leite e chloral.
Os accessos continuaram quasi seguidos até ao dia
seguinte. N'este dia foi resolvida uma sangria de 700
grammas. A doente continuou em coma. Os accessos
foram diminuindo de intensidade e de frequência desapparecendo por completo no dia seguinte. N'este dia a
tensão era de 18. A doente permaneceu n'um estado de
semi-côma durante trez dias.
Ao quarto já ouvia e levava as mãos á cabeça. Lembrou-nos fazer-lhe tomar banhos tépidos mas n'esta
enfermaria é isso d'uma grande difficuldade por haver
pouco espaço para collocar a canoa e 'por ter de se
acarretar a agua a baldes e esvasial-a pelo mesmo processo. E o pessoal era pouco para o serviço da enfermaria e muito sobrecarregados.
Ao quinto dia a doente disse ao Director da Enfermaria que queria ir embora. Elle lembrou-lhe que tivesse
paciência, que tinha escapado por uma unha negra.
Ao sétimo dia insistiu por sahir e foi-se embora.

IV
Laurinda Bernarda da Motta, 19 annos, solteira, fiandeira, Porto.
Diagnostico : Eclampsia puerperal. Inércia uterina.
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Causas: Primiparidade, albuminuria.
Foi operada a 4 de abril de 1910.
Processo: Extracção a forceps do feto morto.
Operou o Chefe de clinica Dr. Moraes Frias.
A operação correu bem havendo uma hemorrhagia
que o chefe de clinica calculou d'um litro.
A doente retirou-se no dia 24 d'abril, curada.
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Proposições

Anatomia. — Existe uma separação evidente entre o
corpo e o collo do utero.
Physiologia. —-A hypertrophia do corpo thyroideo durante a gravidez é um facto normal.
Therapeutic». — Na eclampsia a melhor therapeutica
é a sangria.
Pathologia externa. — As endometrites são um obstáculo á fecundação.
Operações. — A dilatação do utero é o melhor auxiliar da antisepsia cavitarea.
Partos. — Na eclampsia das mulheres gravidas o parto
prematuro artificial deve ser posto de parte.
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Anatomia pathologica.- Depois do parto, a superficie d'inserçao placentaria. é uma chaga aberta á infecção
microbiana.
Pathologia geral. — A affinidade de contrastes favorece
a fecundação.
Hygiene. — Quanto maior fôr a miséria maior será a
familia.
Pathologia interna. — O myxedema ligado a urna insufficiencia thyroidea escurece o prognostico da gravidez.
Medicina legal. — A fecundação artificial tem a sua
razão de ser.
Histologia. — As disposições das fibras musculares no
utero explicam a flexão do mesmo.
Anatomia topographica. — O utero não tem posição.
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