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Tjl UM dever que se impõe ao estudante medico, como 

J-J ultima manifestação da sua actividade escolar, 

apresentar um trabalho escripto sobre qualquer assum

pto facultado pela Escola á escolha. 

Procurei até onde me foi possível levar de vencida 

este obstáculo, não me poupando, é certo, á conside

ração de reconhecer quão minguados são os recursos 

que para uma certa ordem de trabalhos o nosso meio 

oíferece. 

Orientando-me, bem ou mal, segundo um determi

nado critério, tive em vista poupar o tempo a diva

gações especulativas e a alargar o campo clinico. Não 

fui tão feliz como o suppuz. 

A clinica hospitalar, tal como está organisada em 

partos, não offerece base solida para um estudo con-



sciencioso sobre o ponto que escolhi. Os defeitos são 

todos orgânicos e insanáveis por motivos que convém 

calar. 

Com este meu trabalho tinha ensejo de ver divul

gado o que a pratica dos últimos annos houvesse aceu-

mulado, acerescentando as considerações especiaes a 

cada caso. N'este ponto o meu silencio é quasi com

pleto. 

Limito-me por isso a descrever a versão tocando 

nos pontos capitães. Faço em seguida um resumo dos 

apertos de bacia mais interessantes, abrangendo os 

que mais facilmente se podem encontrar. E por ulti

mo reuno o que pude colligir dos auetores de mais 

nomeada sobre a discussão da versão e forceps. 

E para terminar, devo dizer que este estudo incom-



pleto deixa-me a recordação sincera de que procurei 

ligar o trabalho de leitura ao que a clinica me offere-

ceu de longe a longe á observação, não conseguindo, 

embora, realisar as minhas aspirações completamente. 

Sirva-me ao menos esta declaração pura de pro

tecção á imperfeição da obra. 



II est indispensable de bien conaitre les 
phénomènes dont l'ensemble coustitue l'ae-
eonchement spontané, d'abord pour apre-
ciersi une intervention est opportune, en-
suitto pour savoir comment il convient d'a
gir lorsque cette intervention est jugée 
nécessaire. 

CROUZAT. 

» 

k~à. 
«-T-i Y ODAS as vezes que se não apresentarem 

1 certas condições o parto espontâneo 
não tem effeito. 

^rw^D* — Depende da regularidade e enér. 
Cp gia de causa efficiente : contracção 

uterina auxiliada voluntária ou invo
luntariamente pelas contracções abdominaes. 

— Depende da amplitude do canal pelvi-genital : 
devendo os différentes diâmetros dos estreitos supe
rior e inferior e escavação offerecer um limite mi-
nino ao ovóide fetal por onde deslise. 

— Depende, finalmente, da extenção dos diame-
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tros dos ovóides cephalico e cormico, e da apresenta
ção e posição de cada um. 

Se está em harmonia com estes factores, uns ma
ternos outros fetaes, a terminação espontânea, a in
tervenção dar-se-ha sempre que o acto physiologico, 
modificado no seu mecanismo, não termine com a 
sahida do feto. 

Entre os processos de que o pratico se utilisa está 
sem duvida em primeiro logar a versão. A clinica 
hospitalar o demonstra, necessariamente, porque as 
condições para boa execução da operação são re
lativamente frequentes e a intervenção indicada sem 
reservas. 

Posto isto, considerando o parto artificial pelo 
lado clinico, seguirei este trabalho segundo a orien
tação despertada no rápido estudo que fiz. 



De um modo geral dá-se a versão todas as vezes 
que é substituída a parte do ovóide fetal que se 
apresenta no estreito superior por outra mais favo
rável ao parto. 

Ou se dá espontaneamente, como nas apresenta
ções transversas, e neste caso para precisar os ter
mos na mutação de apresentação» pode com rigor 
interpretar bem melhor o acto preparatório do traba
lho; ou se produz com a intervenção manual tendo por 
fim modificar a apresentação do ovóide fetal ou de
finitivamente «crear uma que não existia.» 

Como quer que seja esta definição não satisfaz ca
balmente por não abranger o ultimo tempo ou ex-
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tracção. Já hoje um grande numero de auctores se
param esta parte baseando-se principalmente no facto 
de se poder dar nas apresentações pélvicas sem ma
nobras preliminares, e o parto após a versão propria
mente dita effectuar-se sem mais intervenção 

Apesar do bom critério que possa presidir a esta 
divisão continuo a seguir na sua descripção os clás
sicos. 

A versão realisa-se por três espécies de mano
bras. 

— Manobras externas são as executadas atravez da 
parede abdominal sobre o feto. São justificadas no 
período de gravide^ e perto de oito mezes todas as 
vezes que o feto se apresenta transversalmente ou 
tenta entrar pela extremidade mais grossa do ovóide 
e na direcção do grande diâmetro. São discutíveis 
durante o trabalho, quando a bolsa está ainda in
tacta e o collo não offerece dilatibilidade que per
mitia a entrada da mão. 

As contra-indicações nascem de difíiculdades de
pendentes da parturiente, feto e annexos. Ha impôs, 
sibilidade todas as vezes que a mulher apresenta 
sensibilidade exagerada, utero em contracção perma
nente ou deformado, estado oedematoso do ventre, 
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constituição adiposa. Por seu lado, o liquido amnióti
co t m excesso, o feto morto e o diagostico duvidoso 
contra-indicao. Em resumo : impossibilidade de mo
bilisai' o feto, e como resultado fixa-lo. 

Quando mesmo sejão presentes todas as condi
ções deve ter- se em consideração o facto raro de no 
momento opportuno o pratico achar-se junto da par
turiente. Na propria clinica hospitalar não encontrei 
um só caso em que fosse permittida a intervenção. 

Demais, cúmo escrevo para satisfazer, até certo 
ponto, á clinica, não posso apreciar verdadeiramente 
no campo theorico o valor, aliaz incontestável, d'esta 
operação. Por isso não concluo com o exclusivismo 
tão accentuado de vulgarisador accerrimo «que as 
apresentações de pelve e espádua podem e devem 
desapparecer.» 

— Manobras externas e internas combinadas con
sistem no emprego das mãos, uma pela vagina, ou
tra pelo abdomen. Offerece menos interesse este 
methodo mixto do que o primeiro, principalmente 
porque sendo efíectuado no periodo de trabalho, ou 
ainda é possivel empregar este ou já vem perto o 
tempo da versão interna ; a não ser n'urn pequeno 

.numero de casos taes como inserção viciosa de pla
centa, apresentação viciosa — havendo interesse em 
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apressar o parto — em que, até certo limite, se jus
tifica a sua applicação com momento de eleição. 

N'estas circumstancias as dificuldades são ainda 
em maior numero concorrendo para inutilisar o pro
cesso. 

— A versão propriamente dita ou interna faz-se 
principalmente á custa da mão introduzida na va
gina. Se no primeiro methodo as manobras são to
das externas n'este o parteiro dirige toda a sua atten-
çao para a mão que vae surprehender o feto. A te-
chnica está toda na razão directa da perícia — a mão 
educa-se, adquire um tacto especial. Em gymneco-
logia a sua importância cresce dia a dia. E se para 
as doenças de peito o ouvido é muito, para o abdo
men a mão é tudo : «os olhos estão nas pontas dos 
dedos», como em phrase expressiva dizem os gym-
necologistas. 

A versão por manobras internas ou se dá tra
zendo a pequena extremidade do ovóide somático 
(ou ovóide cephalico) ao estreito, o que já é pouco 
empregado, ou fazendo descer primeiro o ovóide 
cormico, tal é a versão podalica ou simplesmente 
versão, como geralmente é conhecida attento ao 
predomínio que sempre teve e ao desenvolvimento 
que dia a dia vae adquirindo. 
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Ás condições indispensáveis sem as quaes a pra
tica da versão não é permittida varião entre certos 
limites e obedecem a determinados princípios. 

Conhecida previamente pelo diagnostico a apre
sentação e posição ou suas variedades as causas es
tão comprehendidas : 

No feto — isto é, deve ter diâmetros que possam 
adaptar-se aos da bacia, e não estar profundamente 
descido ou ainda movei. 

Na parturiente — desde que os vicius da bacia 
não determinem demasiado aperto, o collo uterino 
esteja dilatado ou assaz dilatavel. 

Facilita também a versão a existência total do li
quido amniótico ou pelo menos parte d'elle, quando 
rota a bolsa, por concorrer para que as contracções 
uterinas não constranjam o feto em demasia. 

Gomo se sabe, o feto no utero tem a forma de 
um ovóide, podendo comprehender dous secundá
rios — o que facilita a descripçao das apresenta
ções. Divide-se por isso em cephalico, sendo consti
tuído pela cabeça, e cormico formado pelo resto do 
feto exceptuando o pescoço pelo qual se estabelece 
o ponto de reunião entre ambos (Auvard). 

Succède que o ovóide cormico sendo mais volu-
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moso é comtudo mais reductivel, e portanto os seus 
diâmetros offerecem no mecanismo do parto impor-, 
tancia secundaria. Como porém o ovóide cephalico 
é menos compressível a resistência é bem maior, 
augmentando o grau de difficuldade. 

Por outro lado sabe-se que o canal pélvico além 
da curvatura antero-posterior não apresenta em toda 
a sua extenção o mesmo calibre pois que superior
mente o maior diâmetro é transversal e inferior
mente antero-posterior, sendo eguaes na escavação 
em todos os sentidos. Um corte traçando o canal 
n'estes pontos indica ovaes superior c inferiormente, 
e entre estes um circulo. Para o feto as desegual-
dades nos diâmetros do ovóide cephalico subsistem ; 
vê-se por isso impellido a tomar uma posição em 
tudo favorável e a descer n'este canal com os maip-
jes diâmetros em correspondência aos da bacia. 

Em certos casos quando o ovóide fetal, apesar de 
reduzido pela sobreposição dos ossos, torna labo
rioso o parto succedem as dificuldades que proxi
mamente se encontrão em fetos normaes nas an
gustias de pelve.—Eis discutida a primeira condição. 

A segunda condição, como se sabe, depende da 
maior ou menor descida do feto e sua mobilidade. 
E' util ter presente os casos que se podem dar. 

Ou o feto vem ao estreito superior pela extremi-
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dade cephalica e a contra-indicação é absoluta logo 
que os grandes diâmetros transpozeram 0 orifício 
cervico-uterino, ou então a apresentação é trans
versa e as difíicu Idades variam com o grau de con
tracção uterina, sendo dada uma bacia de dimensões 
exageradas, ou um feto exiguo. Algumas vezes esta 
apresentação vem acompanhada de procidencia de 
membro, só trazendo embaraço quando todo appa-
reça na vulva e o tronco tenha descido bem pro
fundamente. Desde logo toda a tentativa de versão 
seria frustrada em virtude de impossibilidade de in-
troducção manual, ou porque na insistência as pa
redes não resistiriam e ruturas de vagina e utero 
seriam a consequência. 

Quando os vícios de bacia não determinarem um 
aperto extremo, terceira condição, pôde tentar-se a 
versão. Ainda que estas considerações não sejam 
applicadas senão a um caso particular de dystocia, 
de um modo vago faço-lhe referencia n'esta altura 
do trabalho para não deixar em claro alguma obje
cção. 

Os vicios podem dar-se por amplitude excessiva 
ou por estreiteza demasiado pequena. N'este grupo 
encontram-se bacias bem ou mal conformadas. Em 
todas predomina muito principalmente o incurta-
mento do diâmetro antero-posterior do estreito su-
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perior. E segundo o grau de aperto terá ou não lo-
gar a versão. 

Deve-se ter sempre presente que as difficuldades 
avançam com a approximação da cabeça, e se o ope
rador depois de esforços penosos não pôde conse
guir surprehender os membros inferiores ou depois 
de percorrido um certo trajecto tentar muito perti
nazmente ir mais além conseguindo agarra-los encon-
tra-se com novas difficuldades á approximação das 
outras partes do feto, dando em resultado trauma
tismos profundos bem prejudiciaes para a mãe e não 
aproveitando aquelle já morto e lacerado. 

Outra condição importante, a dilatibilidade do ori
fício uterino. E é importante, porque se sé não atten-
der ao grau de dilatação o insuccesso é fatal. Mais 
uma vez convém lembrar aqui que da pericia e educa
ção tactil do parteiro muito principalmente depende 
um diagnostico seguro. Nas modificações que se dão 
em todo o organismo materno durante a gravide^, 
avultam, como se sabe, a dos órgãos genitaes. 

O collo é modificado na sua forma, situação, vo
lume e consistência; é porém durante o parto que 
se dá propriamente a dilatação do orifício externo 
estando dependente da parturiente (primipara ou 
multipara), do vigor da contracção uterina, molleza 
do collo, apresentação e estado da bacia. 
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Para avaliar o grau de dilatação o pratico seguirá 
as instrucções de Tarnier. «Reconhece-se esta dila
tação pelos seguintes signées : os lábios do collo são 
molles, espessos e extremamente flexíveis; quando 
se preme na sua circumferencia com a polpa do dedo, 
dilata-se com grande facilidade como se obteria com 
fitaf de caoutchouc. Esta dilatibilidade encontra-se 
sobre tudo quando o orifício tem sido previamente 
dilatado pela bolsa das aguas ; rota esta, se a parte 
fetal não desce para manter aberto o orifício, fecha-
se ficando muito dilata vel.» 

x 

INDICAÇÕES 

A intervenção pode ser necessária e de urgência 
ou discutível. 

Pratica-se nas apresentações de fronte e face, quan
do a parte apresentada é elevada e bastante movei 
no estreito superior, com a bolsa ainda intacta ou 
rota recentemente. Nas de vértice todas as vez.s que 
è impossível a applicação do forceps está indicoda até 
certo ponto. E de um modo indiscutível é nas apre
sentações transversas que está indicada, tanto mais 
que para reforçar uma tal opinião basta argumen-
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tar com a excepcional espontaneidade do parto em 
taes condições. 

Ainda se pratica quando periga a vida da mãe em 
face de uma hemorrhagia genital grave, eclampsia, 
estado grave perturbando a circulação e respiração, 
(symcope e asphixia) ; no interesse do filho com pro
cidentia do cordão, na diminuição das pulsações 
cardíacas que despertão desconfiança. 

Depois da perfuração, cephalotripsia ou cranioto-
mia e em casos de dupla monstruosidade faz-se uso 
d'esté processo. Finalmente pratica-se a versão nas 
bacias viciadas até um certo limite dentro do qual 
ainda hoje os parteiros discutem a preferencia ao 
forceps. 

Reconhecidas as condições que podem determinar 
a pratica da versão e sendo presente um caso de 
intervenção (não despresando certos cuidados preli
minares) o operador submette a technica a certas 
regras geraea. 

E' indispensável, porém, não despresar o tempo 
de eleição (Hergott), isto é, o momento mais oppor-
tuno : quando o orifício está dilatado ou pôde sel-o, 
quando se conservam intactas as membranas ou rota 
a bolsa o liquido existe na quasi totalidade. 
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Além d'isso, o pratico deve precisar com toda a 
nitidez as circumstancias em que se encontra para 
com o caso, não despresando o diagnostico prévio, 
tão completo quanto possa. Um interrogatório rá
pido, nitido, uma exploração cuidadosa habilitão o 
operador a proceder conscienciosamente. 

Mas ha casos em que a intervenção é feita no 
tempo de necessidade (Hergott) quando durante o 
trabalho algum accidente reclame intervenção prom-
pta, ou quando mesmo o feto se encontre em con
dições desfavoráveis. 

Antes de operar: l!s 

O parteiro deverá ter em vista os cuidados pre
liminares que dizem respeito a parturiente, filho e 
próprio operador. 

Prevenida a parturiente convém observa r-lhe que 
a operação a que se vae submetter é de necessi
dade, etc. 

A bexiga e o reto esvasiados colloca-se a partu
riente na posição obstectrica. E' preciso tanto quanto 
se possa procurar um leito bastante elevado e duro, 
acompanhado de um determinado numero de tra
vesseira'. Colloca-se na sala, em sitio onde facil
mente se possa circular em volta e tão perto da luz 
quanto seja permittido. No pavimento dispõe-se co
bertas não só com o fim de absorver os líquidos, 
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mas facilitar a resistência que o soalho deve oppor 
aos pés do parteiro. 

Para a collocação da parturiente no leito em po
sição obstétrica é escolhido ordinariamente, entre 
nós, o decúbito dorsal. Diz o snr. dr. Souto no seu 
livrinho de tocologia: 

«A mulher está deitada de costas em plano incli
nado, de hombros mais altps á borda da cama, bem 
patente e desembaraçada a região vulvar, de náde
gas accentes em plano horisontal e resistente, com 
as pernas dobradas em meia flexão sobre o ventre, 
pés altos fincados, seguros por ajudantes, um a cada 
perna para mante-las apanadas e firmes na posição', 
outro aos hombros para impedir o recuo do corpo 
ou movimentos desconcertados, etc. O operador en
tre as coxas livre, de mãos untadas pelo dorso e 
braços, serve-se de uma mão para o trabalho e de 
putra, accentada de palma sobre o fundo do utero, 
sustenta-o apoiado para coadjuvar os esforços em
pregados, combinando, a acção mutua d'ellas am
bas,» 

Na escolha dos ajudantes deve-se sempre prefe
rir os qne melhor serviço possao prestar, por exem
plo, sendo necessário o chloroformio. E' por isso 
que a posição ingleza nalguns d'estes casos tem su
perioridade á posição ordinária. 
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Convemter ao alcance da mão os preparos para 
um caso extraordinário. A creança pôde encontrar-
se completamente desfallecida, no estado de morte 
apparente. Todos os apparelhos emfim, que possão 
excitar o organismo, retirar as mocosidades da gar
ganta e activar a circulação. 

Pelo que diz respeito ao parteiro é recommen-
dação essencial não operar em leito baixo, em pa
vimento escorregadio, ter as mãos e braços comple
tamente asepticos e despidos de mangas. E alguns 
instrumentos para alguma complicação convém ter 
presentes. 

REGRAS GERAES 

A paciente completamente preparada, com os ór
gãos genitaes prudentemeute irrigados com líquidos 
anti-septicos vue ser sugeita á operação que se exe
cuta em três tempos. 

No primeiro tempo as manobras comprehendem : 
a mão a introduzir e como penetra ; procura dos 
pés e se deve tomar um ou ambos. 

No segundo tempo dá-se a evolução fetal ou pro
priamente versão. ; . 
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..; No terceiro tempo executa-se a extracção. 
.Alguns auçtores considerãp o final da evolução — 

a fixação, Jetai como o terceiío tempo e a extracção, 
manobra independente, sendo descripta como ope
ração áparté. Não tendo auctoridade para contestar 
o valor d'esta separação descreverei a versão pelo 
uiethodo clássico como Tarnier a apresenta. Está 
assente, porém, pelas provas praticas observadas 
diá a dia que este, ultimo tempo raras vezes deixa 
de çompletar-se numa intervenção e muito excepcio
nalmente se dá nas apresentações pélvicas de parto 
natural. 

Os dous primeiros tempos da operação devem ser 
praticados no intervallo das contracções, por conse
guinte effectuão-se com a anesthesia; o terceiro ao 
contrario no período das contracções, e neste mo
mento já a parturiente deve estar livre do período 
de resolução muscular, quando anesthesiada. 

Mão a introduzir. « Introduzir a mão direita, que 
em caso de necessidade se substituirá pela es
querda.» , 

. Auvard assim o entende, talvez porque a expe
riência lhe provou essa preferencia. A regra, porém, 
indica que é mais commodo servir-se de uma antes 
que d'outra todas as vezes que se dá uma certa apre
sentação. Assim, a cabeça apresenta-se no estreito 
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superior: introduz-se a mão em semi-pronação fa
zendo corresponder face palmar ao plano anterior 
do feto — se o occipital está á direita, mão do mes
mo nome, etc. 

Se é nas transversas e dorso para diante, serve-
se da mão homonyma ; no dorso para traz é pre
ferível usar da mão contraria. 

O pratico não podendo contar com a simplicida
de em todos os casos usará ora d'uma ora d'outra 
segundo as circumstancias, e alternadamente as sub
stitue sem inconveniente quando a fadiga o sur-
prehende. 

Como penetra a mão. A mão introduz-se com os 
dedos estendidos formando um cone pela sua apro
ximação e dirige-se no sentido do eixo da bacia, 
palma voltada a um lado e com o seu diâmetro 
transverso no sentido do maior diâmetro da vulva. 
Progride em direcção ao utero e introduz-se no seu 
orifício. 

Estando intactas as membranas rompe-se a bolsa 
na entrada do orifício e penetra-se immediatamente 
na cavidade, repellindo lateralmente a parte fetal 
apresentada. 

Procura dos pés. — A mão costeia o feto e vae 
ao fundo do utero surprehender os pés, passando 
abaixo e para o lado da pelve nas transversas. 

4 
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Totnar os pês. — Como para a introducção da 
mão nova questão nasce em saber se deve fixar um 
ou ambos os pés. E' preferível, com mais funda

mento neste caso, trazer á vulva ambos ou pelo 
menos o mais favorável, o bom pé. O pratico, po

rém, não se prende com a escolha e procura fixar 
o primeiro que encontrou ou poude agarrar. 

Deve sempre ter em vista actuar com methodo, 
levando a sua mão a procurar successivãmente o 
tronco, bacia, etc., até á extremidade do membro. 

■ Evolução. — O operador com um ou ambos os 
pés exerce tracções enérgicas no feto, e tanto quanto 
o julgue necessário servese da mão externa, quer 
collocada na pelve quer na cabeça com o fim de au

xiliar a reviravolta. 
- Extracção. — Como mais acima tive occasião de 

dizer para alguns auctores este tempo constitue uma 
operação independente. Tomando nota da frequên

cia dos perigos tanto para a mãe como para o filho, 
deixando o parto terminar espontaneamente, e por 
outro lado considerando o mecanismo nas suas pha

ses não se reconhece separação radical. 
Esta operação quando desfavorável é principal

mente em sacrifício do filho. Está precisamente neste 
ultimo tempo o principal perigo. O parteiro com 
toda a prudência, sagacidade e perícia esforçarseha 
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por ter presentes as regras que esté periodo ter
minal exige. 

As différentes modalidades que se dão na extrac
ção estão comprehendidas em tantas manobras se-, 
cundarias quantas as phases porque passa o feto. 

Por consequência abrangem três períodos prin-
cipaes : 

— Sahida dos pés até á coxa ; 
— Sahida do tronco e espádua ; 
—Sahida da cabeça. 
No primeiro movimento o operador tendo pre

sos os pés, exerce sobre elles tracção, empregando 
em cada um a mão homonyma. Mas quando tenha 
conseguido trazer á vulva só um o processo tòrna-
se mais melindroso. Reconhece se o pé está por: 
detraz da symphise, isto é anteriormente-, conti
nuando n'este caso as tracções moderada e conti
nuadamente até que a nádega posterior appareça na, 
vulva : neste momento opera-se a sahida do poste
rior. 

Peio contrario, é o posterior que o parteiro tem 
seguro : faz soffrer ao feto um movimento rotatório, 
aliaz de pouca resistência, dando-lhe impnlso no 
sentido de menor attrito, e d'esté modo transfer-
ma-se o pé posterior em anterior. 

Termina a primeira parte trazendo por tracções, 



44 

cada vez mais próximas da raiz do membro, o feto 
até deixar ver a pelve. 

Este désembaraçamento executa-se como se o 
parto fosse normal. 

Convém ter o máximo cuidado em não exercer 
tracções no cordão a não ser no topo placentar com 
o íim de formar uma volta que obste aos pitchões. 

Para o segundo período, seguro o feto proxi
mo das verilhas, pollegares nas nádegas, o parteiro 
continua a exercer tracções na pelve orientando o 
feto no sentido obliquo, isto é, com a columna ver
tebral «a meio do ramo ischio-pubico.» Mas só o 
consegue desembaraçando os membros superiores, 
poisque normalmente estão cruzados no peito ; por 
isso no parto artificial á falta de contracções uteri
nas acháo-se elevedos e tentar a extracção simulta
neamente com a cabeça seria prejudicar as mano
bras. 

O operador, tendo o feto a cavallo no braço, com 
a mão livre vae dar sahida ao braço posterior, di
rigindo os dedos para a raiz do membro e fazendo-
lhe descrever um movimento giratório pela frente. 
Seguese processo idêntico para o membro opposto 
tendo-o previamente tornado posterior, empregando 
sempre a mão homonyma. 

Desembaraçado o feto até á cabeça imprime-se-
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lhe movimemo de rotação de modo que os grandes 
diâmetros da cabeça e os do estreito superior este-
jão em correspondência. Succède quasi sempre não 
vir a cabeça em flexão e as manobras não terminão 
sem nova intervenção do parteiro. 

Sahida da cabeça. — Para este período poder 
effectuar-se, põe-se o feto sobre o ante-braço e mão, 
levando o index e medio até á bocca para sustentar 
a flexão ; depois collocando a mão contraria em garfo 
no pescoço (evitando appoia-la nas clavículas para 
não contundir o plexo nervoso) a cabeça, tendo exe
cutado o movimento de descida e rotação, faz-se 
desembaraçar ao redor da symphise — os diâmetros 
sub-occipito-mental, sub-occipito-frontal e sub occi-
pito-bregmatico sahem successivamente. 

Este methodo, diz Budin «julgando necessário la-
ptisa-lo é o nome de manobra de Mariceau que é 
preciso dar-lhe.» 

Em vez de introduzir os dedos na bocca pôde 
tomar-se ponto de appoio nas fossas caninas, aos 
lados do nariz, porém este methodo offerece menos 
segurança. 

Também se pôde recorrer a outro methodo que 
consiste em exercer tracções no pescoço do feto com 
os dedos em forma de gancho col locados nas espá
duas, a outra mão, tendo seguras as pernas impri-
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me movimento brusco ao feto de modo tal que o 
dorso se approxima do ventre da mãe. 

E finalmente com uma mão na bocca e outra no 
abdomen exercendo pressão na cabeça do feto ope

rase a expulsão que segundo alguns auctores pôde 
substituir os outros methodos em casos de insuc

cesso. 
Tal é no seu conjuncto a operação da versão. Mas 

nem sempre os phenomenos se succedem com esta 
simplicidade ; nascem as difficuldades e o pratico tem 
de attenuar os seus efieitos removendo os obstácu

los até aó limite das condiccóes impostas a um pro

gnostico favorável. 

DIFFICULDADES DA VERSÃO 

No primeiro tempo 

Cansas geraes — a) Quando o temperamento es

pecial da parturiente a torna indócil —■ o operador 
emprega o chloroformio ; 

b) Na eclampsia e hysteria—convém nunca ope

rar no momento do accesso e esperar sempre o 
intervallo ou empregar a anesthesia : 
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c) Pôde a parturiente apresentar estado synco
pal — será tratada pelos meios ordinários ou apres
sada a operação. 

Causas locaes — Obstáculos maternos : 
i.° A' entrada da vulva — 
a) Estreiteza vulvar, vaginismo — 
O parteiro leva a mão, unctada com qualquer sub

stancia aseptica pelo lado dorsal, até á vulva e pro
cura introduzi-la lentamente e pacientemente. Sendo 
necessário emprega a anesthesia. 

b) Oedema vulvar apparece todas as vezes que o 
trabalho é longo e laborioso — deve proceder-se 
como para o primeiro caso. 

c) Tumores — Entre os que tomão um papel 
mais importante estão encorporados os varicosos e 
hematomas — o parteiro usando de todo o cuidado 
procede como acima. 

d) Deformação e cicatrizes — Dilata o orifício e 
se tanto for preciso emprega instrumento cortante. 

a.° Na vagina : — Estreiteza, vaginismo, defor
mações, cicatrizes, tumores — Empregão-se os mes
mos meios que para a vulva. 

3.° No collo uterino : — 
a) Contracção do orifício — Sendo permanente 

remove-se empregando chloroformio, se passageira 
espera-se que passe. 
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b) Dilatação incompleta — Esperar que chegue o 
periodo de dilatação completa ou intervir com pre
caução tentando a dilatação do orifício com a mão 
ou instrumento adequado. 

c) Tumores do orifício — Tomão um papel im
portante os tumores fibrosos e o carcinoma. 

Quando o cancer abrange uma parte somente do 
collo a dilatação ainda que lenta dá-se ; porém se 
attinge todo o esphincter na maior parte dos casos 
torna-se impossivel. De um modo absoluto nada se 
pôde dizer emquanto aos fibromas porque ha tumo
res volumosos que deixão passar a mão e extrahir o 
feto, outros muito mais pequenos ao contrario im
pedem a expulsão. 

d) Desvio do utero—As difficuldades provém pro
priamente do desvio ou de se não encontrar o ori
fício. Gorrige-se trazendo a orifício á posição nor
mal e repellindo também o sacco uterino que pro. 
duz uma eventração notável ordinariamente. 

3.° No utero. 
a) Contracções uterinas.— Podem produzir, s:ndo 

frequentes e muito demoradas, um obstáculo á mão 
que vae surprehender os pés; ou constituem um en
torpecimento de tal ordem que o operador é obri
gado a retirar o braço. 

b) Retracção tetânica — quasi sempre se produz 
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após administração intempestiva da cravagem. Com 
anesthesia e banhos tenia-se fazer desapparecer este 
estado. , 

c) Mobilidade do utero — Pôde ser excessiva, 
impedindo o operador de fixar o feto; a mão exter
na íaz-lhe resistência e se tanto for preciso um dos 
ajudantes intervém. 

d) Desvio do utero. — Principalmente a ante-
versão. Remedeia-se dando-lhe atra vez do abdo
men a posição normal. 

e) Tumores—As dificuldades são as mesmas 
que para o collo. 

Os obstáculos dos.annexos: 
i.° Nas membranas — Ovo duplo. Difficuldade 

que se oppõe á entrada, da mão devida ao septo. 
E' preciso rompe-lo. (AuvardJ 

2.° Nas insersões; viciosas da placenta. — A in-
sersao fazendo-se no segmento inferior do utero 
embaraça a entrada da mão; se não se poder pas
sar ao lado d:ve procurar retrahir-se immediata-
mente, a tempo de salvar a criança. 

3.° No cordão — Ou porque se dá pi'ocidencia 
e procede-se como acima fica dito, ou porque em
baraça o movimento da mão enrolando-se-lhe, n'este 
caso não se faz mais do que afasta-lo. 

5 
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Obstáculos fetaes : 
i.° Na gravidez simples. 
a) Parte fetal muito descida. Já foi discutido. 
b) Procidentia do braço. Também já discutido, 
c (Um só pé agarrado. Além do que já referi, 

accrescento no caso de não ser possivel obter um 
pé, procura-se desembaraçar o feto pelo joelho ou 
anus. ! . 

d) Excessivo volume do feto. — Caso relativo 
que prende unicamente com o feto ou abrange a 
bacia normal ou viciada. 

e) Mobilidade excessiva. — Deve-se em regra ge
ral romper a bolsa fora do periodo de contracção 
uterina, porque n'este tempo sahe demasiado liqui
do. No caso. porém de excessiva mobilidade dispen-
sa-se a regra. Além d'isso o braço fazendo de vál
vula auxilia a regularisação da quantidade do li
quido. Por outro 'ado um ajudante fixa o feto pela 
parede abdominal. 

f) Monstruosidades — N'este caso nada de posi
tivo se pôde estabelecer. 

2.o Gravidez dupla. — A regra é trazer um só 
pé. Podem surgir dificuldades provenientes de aper
to. Muitas vezes tem de se mutilar um feto para 
extrahir o outro, etc. 
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No segundo tempo 

EVOLUÇÃO FETAL 

t.» Pé escorregadio. — Quasi nunca o pé offe-
rece resistência porque vem coberto de magma, 
além d'isso a mão estando fatigada não pôde man
te-lo. Deve passar-se um laço ou empregar forceps 
podalico e exercer em seguida a pressão pelo pé e 
tractor. 

2.° Fixidez da apresentação — Pôde succéder que 
o feto não deixe o estreito pela parte apresentada* 
Procura-se leva-lo ao fundo do utero com mano
bras externas e internas e mesmo mudando a posi" 
cão da partu riente. 

3.° Feto immobilisado pela tetania uterina. — 
Quando o liquido tem sahido em grande quanti
dade o feto fica por todos os lados constrangido, e 
por vezes a sua evolução é impossível principal" 
mente se se tem empregado cravagem. A anesthe
sia deve str applicada. 

4.0 Tumores uterinos, prenhez de gémeos e mons
tros. — As dificuldades aqui augmentão dos tumores 
aos monstros. Só pelo exame é que o operador co. 
nhece a opportunidade da intervenção. 
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No terceiro tempo 

i.° Mau pé, braço levantado. — Já flea descripto 
noutra parte como se deve proceder. Para o bra
ço, porém, ha casos em que o operador não faz a 
rotação do feto, abaixa o braço anterior quer antes 
quer após o posterior. 

2.° Cabeça presa — Os obstáculos provém: 
a) Do estreito superior — Modifica m-se as mano

bras como indico nos apertos de bacia. 
b) Na escavação e estreito inferior. — Empre-

gão:se as manobras de Mariceau ou o forceps (Bu-
din). Em todas as pequenas manobras a perícia 
substitue bem melhor a excessiva força, que poucas 
vezes tem emprego util. 

O máximo cuidado para a boa terminação for
necem a vitalidade do filho; poupando-o ás lacera
ções, hemorrhagias, paralysias, luxações e fracturas. 

A execução de um certo movimento pôde deter
minar a perda de uma vida engrossando d'esté modo 
a estatística dos adversários da versão. 



vícios DE BACIA 

Todas as vezes que o parto é diffioil ou perigoso 
dá-se a dystocia. ' 

A dystocia pôde ser de pouca, media ou grande 
importância. E provem da mãe, do feto e annexos, 
ou produz-se durante a deqnitadura. 

A dystocia maternal subdivide-se em quatro secções : 
l.a Insuficiência, excesso ou perversão das con

tracções musculares uterinas ou abdominaes; 
2.a Vicios de conformação da bacia; 
3.a Obstáculos tendo sede nas partes molles ; 
4.a Accidentes. 
A bacia pôde estar viciada na sua conformação 

por quatro modos : 
1.° Amplidão: demasiado grande ; 
2." Estreiteza : demasiado pequena ; 
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3.° Má direcção ; 
4.° Bacias complexas. 
São estas as mais frequentes ; são viciadas de mui

tas maneiras : ao mesmo tempo que são grandes num 
estreito são pequenas no outro, etc. 

Diz-se que é normal a bacia na qual o centro de 
gravidade do corpo se encontra na vertical que passa 
pelo meio da linha que une os fémures (linha bife-
moral). 

A bacia é vertical se o centro de gravidade é des
locado para a frente, horisontal se o desvio se faz 
para a parte posterior. 

Para precisar bem esta lei vou dizer o que se offe-
rece sob o ponto de vista comparativo entre as ba
cias da criança e adulto. 

No recemnascido descobrem-se os seguintes pontos 
de reparo: 

1.° Rectidão da eolumna vertebral; 
2.° O promontório é muito mais elevado do que no 

adulto, referindo-o ao pubis ; 
3.° O sacro é muito pouco arqueado ; 
4.° Os diâmetros antero-posteriores e transversos 

pouco mais ou menos eguaes, e mesmo o antero -pos
terior um pouco maior, segundo alguns auetores ; 

õ.° Estreitesa demasiado acceniuada no estreito in
terior ; 
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6.° Bacia malleavel, compressível, pouco ossifi-
cada, facilmente achatavel; 

7.° Todas as peças do sacro são independentes. 
Taes são os caracteres que nos offerecem as bacias 

de crianças só" até á idade de quatro annos pouco 
mais ou menos. Ao fim de seis mezes a criança prin
cipia a tomar a posição vertical. Succède que ao prin
cipio encurta se lhe o diâmetro transverso e á sua 
custa alonga-se o antero-poslerior ; mais tarde dá-se 
o inverso. 

Se apezar da posição a criança nunca chegar a an
dar— o diâmetro antero-posterior retrahe-se mais e 
o transverso cada vez se dilata mais. Duas condi
ções concorrem para esta modificação : peso do corpo 
e malleabilidade dos ossos (Tarnier). 

Mas se a, criança principiar a andar, isto é, quando 
tenha um anno, começão as curvas da columna ver
tebral a tomar o typo das do adulto : suas concavi
dades e convexidades. 

O estreito superior apresenta o mesmo diâmetro 
antero-posterior e o inferior augmentado. Ainda mais 
o plano do estreito superior torna-se cada vez mais 
horisontal approximando-se do adulto e fugindo do 
do feto. Estas modificações dão-se á custa de pres
sões e contra-pressões (Tarnier) nestas regiões. 

No adulto para que se dê equilibrio é necessário 
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que o centro de gravidade atravessando a columna 
vertebral cala na base de sustento. Se o centro se 
desloca para a frente, para traz ou para os lados o 
corpo soffre um desvio no sentido contrario e a bacia 
toma posição diversa. É por isso qus a mulher pejada 
tem a bacia mais horisontal. 
- Os desvios da columna sacro-lombar vão reflectir-se 
na bacia de dous modos: na sua direcção e na sua 
forma. Mas para que isto se dê é preciso que esta 
seja malleavel. 

Os desvios são de diverso grau grandes, médios e 
pequenos; mas como ha desvios de compensação mui
tas vezes a bacia pouco ou nada soffre. Outras vezes 
a compensação é excessiva e desloca o centro de gra
vidade para o lado do maior desfio. Donde se con
clue que para conheoer uma certa ordem de desvios 
o pratico deve estar habilitado a procurar : 1.° a linha 
bifemoral ; 2.° o centro da gravidade. 

Das investigações resulta um certo numero de da
dos que podem estar comprehendidos na seguinte clas
sificação. 

a) Bacia normal — correspondência do centro de 
gravidade com a linha bifemoral. Concorrem para 
esta disposição a boa harmonia das peças, ou a exacta 
neutralidade das curvas compensadoras. 
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b) Bacia vertical — centro de gravidade para a 
frente da linha bifemoral. 

o) Bacia horisontal — centro patraz. 
d) Bacia irregular — quando o centro de gravidade 

é desviado lateralmente. 
Tal é na sua maxima simplicidade a representação 

dos desvios. Reunão-se em grupo e tem se formado as 
bacias de viciação complexa, constituídas pela reunião 
de curvas, sempre com a predominância de uma de" 
terminada. Mas os' vicios dependem também de mo" 
dificações experimentadas pelo sacro, pubis e paredes 
antero-lateraes. 

Nas bacias demasiado grandes os inconvenientes 
originados na gravidez. e parto são remediados facil
mente pelas applicações de pequenas manobras ; nas 
bacias apertadas os perigos varião, porém, com a 
qualidade e grau de aperto. Nestas o aperto produz 
forma regular ou perfeita e forma irregular. O en
curtamento também se dá no estreito superior, esca
vação e estreito inferior, no sentido de um dos diâ
metros com regularidade ou assymetricamente. Offere-
cem entretanto maior importância, pela sua frequên
cia, os.apertos do estreito superior e principalmente 
os.do diâmetro antero-posterior. 

Reunindo todos os vicios pode dizer-se que a sua 

7 
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importância nasce da sua frequência e a marcha ge
ral apresenta-se do seguinte modo. 

— Bacias deformadas regularmente, menos fre
quentes que as irregulares. 

— Bacias amplas, ainda mais raras. 
— Os desvios e inclinações occupão o ultimo lugar. 
Com referencia aos apertos — são mais communs 

os do estreito superior, rara os do estreito inferior e 
pouco frequentes os da escavação. Vem por sua or
dem o encurtamento no estreito superior abranger 
quasi sempre o diâmetro — antero-posterior, em se
gundo lugar o obliquo e relativamente excepcional o 
transverso. No estreito inferior predomina o trans
verso, na escavação o obliquo. 

Estes vicios podem pertencer a typos determinados, 
estando em relação com um estado pathologico que os 
abranja cá excepção d'outros (Stein). E isto tem im
portância clinica porque, sem forçar a etiologia, pode 
dizer-se que cada doença dá origem a um grupo de 
vicios particular. 

É o rachitismo que se apresenta a tomar posse de 
quasi todos os casos que ordiaariamente o parteiro 
examina ; e como mais alguns desvios tem se fechado 
quasi completamente a cadeia pathologic» que cerca a 
parturiente. 

Como acima disse é no estreito superior e no dia-
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metro anteroposterior que mais commummente se en

contrão as pelviciações. O conhecimento d'estes vicios 
durante a gravidez e no trabalho é de maxima im

portância para a intervenção. 

As apresentações de face, talvez as pélvicas, são 

tributarias até um certo limite do aperto, mas é pre

cisamente nas transversas que mais se accentua a sua 

influencia. 

Sabendo que as apresentações de face só appare

cem no trabalho, as de pelve na gravidez (quasi sem 
pre pela desproporção dos ovóides cephalioo e corr 
mico) quando são francas e as transversas definitiva

mente na gravidez o pratico pode tentar pela inter

venção manual suspender complicações que estão su

jeitas ao grau de desenvolvimento fetal (Pinard) e 
muito principalmente pelo prognostico desfavorável 
que trazem tanto á mãe como ao filho. 

Normalmente as apresentações que mais se encon

trão são as cephalicas ; nas bacias viciadas também, 
porém o numero das outras augmenta e principal

mente as transversas. Se normalmente as cephalicas 
são representadas por 95 em 100 casos, nas viciadas 
só por 84. As de pelve, face e tronco tornãose três 
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vezes mais frequentes do que nas mulheres de bacias 
bem conformadas. 

O tratamento varia segundo o grau de aperto, mas 
como se vae ver, a versão abrange uma grande parte 
e dos casos mais repetidos. 

Em bacias de 
0,11 centímetros a 0,09 — Espectação, aborto pro
vocado, parto prematuro artificial; 

0,09 a 0,055—Forceps, alavanca, versão, embrio-
tomia rachidiana ; 

0,055 a 0,04 — Craniotomia, cephalotripsia, basio-
trigsia ; 

0,04 a 0—Cephalotripsia, operação cesariana, sym-
physistomia. 

Como se vê para cada grau de aperto ha um de
terminado numero de operações. Far-se-ha escolha de 
um de preferencia, segundo as circumstancias ? 

É preciso notar que entre estas ha operações de 
necessidade e outras de escolha. O parteiro deve ter 
presentes os princípios geraes que o guião num caso 
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de intervenção e saber esperar antes de mais nada. 
Assim, o utero oontrahe-se, a parte fetal desce e vae 
applicar-se melhor ou peor no estreito superior, vem 
depois a contracção terminar espontaneamente um 
parto sem perigo para a mãe ou filho apezar de mo
rosidade. 

Mas se a criança soffre, se perde meconio, as pul
sações cardíacas diminuem ; se pelo contrario é a mãe 
que periga, se soffre desde muitas horas e mesmo de 
dias, se está fatigada, tem febre, lingua secca e pulso 
perigoso então é preciso intervir, quer para evitar 
maior perigo que corre o filho, quer para salvar a 
mãe da morte certa, quer finalmente para poupar a 
vida aos dous. 

Reportando-se aos números que indicão o estreita
mento vê-se que é possível o parto espontâneo ter lu
gar até 9 centímetros Mas pode ir mais longe o li
mite do possível. 

Dubois admitte 6,5 ; Tarnier vae até 5,5 ; Winckel 
a 6,75, entretanto nesta approximação o parto é ra
ríssimo. 

Clinicamente o parteiro segue o methodo que me
lhor garantias ofíerece a uma boa solução. 

Tcm-se uma mulher com bacia de I T centímetros 
a 9,5 no principio da gravidez — tudo leva a suppor 
que o parto se dá espontaneamente e a termo ; não 
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se effectua naturalmente : pode ajudar-se com a ver
são ou forceps. Considerando o limite de 9,5 e in
terrogando a parturiente multipara logo accusa ter 
havido dificuldade no parto anterior. E' porque quasi 
sempre os fetos são volumosos e pesão entre 3,5 ki-
logrammas a 5 ; a cabeça é grande e as espáduas 
demasiadas largas. Pode-se nestes casos fazer parir 
alguma vez a parturiente, principalmente nas apre
sentações cephalieas, tendo previamente conhecido 
por tentativas o volume da cabeça (Pinard). 

Se a mulher tem uma bacia que se approxima de 
5,5—é preciso fazê-la parir prematuramente c em 
épocas que variào com os diâmetros. A criança é vo
lumosa, a prenhez vac adiantada — completa-se o 
quadro com o forceps, versão ou basiotripsia. 

Se a bacia é de 5,5 a 4 e de 4 a 0 vem o cortejo 
das restantes operações completar o quadro. 

Supponhamos a mulher a termo com a criança morta 
durante o trabalho ou anteriormente, se a mãe tem 
bom aspecto faz-se a mutilação da criança, se offe-
rece perigo empregão-se os meios mais rápidos. 

Supponhamos que a mulher está a termo, mas tem 
a criança viva — é esto o caso mais brilhante e de 
mais interesse para o parteiro. A., versão é aqui indi
cada segundo o grau de aperto. 

Assim, até 9,5 espera-se que o parto sa faça es-
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pontaneamente em boas condições para os dous corn 
apresentação cephalica. Nas de espádua applica-se a 
versão. 

Entre 9,5 e 5,5 espera-se, salvo para a apresenta
ção de espádua, tanto quanto a criança supporte : o 
utero contrahe-se, a cabeça vem ao estreito superior 
vae começar o mecanismo do parto. Precisa inter-
vir-se para terminar o trabalho começado, emprega-se 
então o forceps se é o vértice ; nas de face, forceps ou 
versão ; nas de pelve, o ultimo tempo da versão. E 
sempre nas de espádua a versão. Se a cabeça não 
entra, mutilação. 

Nos casos mais raros de 5,5 a 4 emprega-se a 
versão e por ultimo mutilação ; mas perto de 4 já a 
mão tem difficuldade em entrar e os pés de sahir. E ' 
preciso, porém, intervir senão sacrifica-se mãe e fi
lho. Faz se então a versão por manobras externas, 
e quando rota a bolsa, a bipolar, — e por fim a mu
tilação. 

Entre 4 e 0 encontra-se o momento mais oppor-
tuno da operação cesarianna. 

— Donde se conclue que entre 8,5 e 5,5 esta o li
mite mais ordinário para o qual é chamado o parteiro 
a intervir cem o forceps ou a versão. 

Quando se pratica a versão nos apertos de bacia é 
possivel extrahir a criança com vida, como deixo es-
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cripto ; porém o processo varia um pouco do ordiná
rio. E' assaz complexa mas os resultados são vanta
josos para o feto todas as vezes que reduzido o vo
lume da cabeça a differença do diâmetro cephalico 
e do sacro-pubico mínimo não é muito pronunciada. 

O fundamento da operação está todo na boa dis
posição dos diâmetros e na economia de forças a em
pregar. 

MANOBRA CHAMPETIER 

Normalmente o maior diâmetro na bacia coberta 
de parte molles e no estreito superior é o obliquo. 
Aqui não se dá o mesmo, ficando portanto a cabeça 
na direcção do maior, isto é transversalmente e como 
que assente pela sua base dando lugar á extensão. 
Por outro lado devido a esta posição o diâmetro mí
nimo apresentado é o biparietal. 

Mas pelas manobras trazendo a cabeça á flexão e 
a base á escavação a extremidade posterior do diâ
metro parietal vem a um ponto onde se fixa dando 
em resultado girar em volta d'elle a parte com frente 
á symphise, e entra na escavação. Assim desce a ca
beça com menor difnculdade o estreito superior por 
atravessa-lo com um diâmetro tempro parietal ou bi
temporal menor que o biparietal. 
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O principio d'esté methodo está em relação com as 
manobras de Mariceau. 

l.° tempo — Introducçào das mãos, a primeira, a 
direita, repousa nas espáduas em forma de garfo 
aberto no espaço interdigital do dedo medio e an
nular ; a esquerda entra pela frente e os dedos me
dio e indicador exercem pressão no maxillàr inferior 
a levar a cabeça ao máximo da Jlexão. 

2.° tempo — As mãos num movimento combinado 
desvião a cabeça lateralmente para o lado do occi
put, dando d'esté modo lugar com a flexão a collo-
cação de diâmetro outro que não o biparietal. 

3.° tempo — Desvia-sè para diante a cabeça para 
fazer descer o bordo posterior da base do craneo abaixo 
do promontório. 

4.° tempo — Este tempo que pode executar-se com 
o segundo, na falta do terceiro, tem por fim desviar 

•para traz o pescoço do feto para evitar o, obstáculo 
que lhe oppõe a symphise e por consequência a perda 
inutil de tracções. Alem disso, é preciso cuidado em 
não desviar o maxillàr para traz o que traria sérios 
embaraços pela transformação do diâmetro occipito
frontal de transverso em antero-posterior. 

5.° tempo — A extracção da cabeça effectua se exer
cendo tracções com as mãos para baixo e para traz. 
Ao mesmo tempo um ajudante comprime a região 

8 
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supra-pubica de modo a enterrar a cabeça na esca
vação. Esta pressão na cabeça auxilia vantajosamente 
as manobras, muito principalmente empregando o 
ajudante as duas mãos e na região frontal. 

Tal ó nos seus detalhes a versão nos apertos de 
bacia. 

Se ha casos que são tributários da applicação do 
forceps, outros ha que são da versão. Mas ao lado 
destes ha uma categoria de casos em que é justifi

cada para alguns auctores a intervenção a forceps, 
em quanto que para outros está indicada a versão. 
Estes casos são numerosos e forão estudados por Tar-
nier sob três pontos de vista. 



VERSÃO OU FORCEPS 

Tal é a difficuldade que se bade apresentar ao par 
teiro n'um certo momento de intervenção justificada. 

A indecisão é tanto mais legitimada, quando ó cer
to os parteiros até hoje não terem optado exclusiva
mente por este ou aquelle processo, fundamentando-o 
numa indicação nitida e praticamente reconhecida. 
Em grande parte o processo de eleição, para cada 
eminente parteiro, não corresponde precisamente a um 
modo de ser geral, principalmente porque deixa trans
parecer o critério pessoal unicamente escudado em es 
tatisticas proprias, deficientes sempre, e despresando 
na maior parte das vezes as considerações especiaes a 
cada typo determinado. , 
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Não se discuto evidentemente os casos em que os 
parteiros estão mais ou menos de harmonia, como abai
xo indico, mas sim todos os que dão logar a prefe
rencias pela versão ou fórceps. 

É indicado o forceps: 
1.° Quando a bacia offerece estreitamento em todas 

as direcções; com o forceps obtem-se bem melhor a 
flexão da cabeça; 

2.° Quando a cabeça é pouco movei no estreito su
perior ou já tem descido na escavação; 

3.o Quando o utero está de tal modo retrahido e 
apertado o feto que as tentativas de versão rompe-
rião as suas paredes. 

D'outro modo será indicada a versão quando se 
deem quaesquer das seguintes condições: 

1." Quando a cabeça do feto está acima do estreito 
superior e é muito movei. São obstáculos estes de 
grande dificuldade para o caso de querer usar o for
ceps; 

2.° Nas apresentações de tronco; 
3.° Na apresentação de face; 
4." Quando haja procidencia de membro ou cordão; 
5." Em casos de bacia assymetrica com occiput vol

tado para o lado mais estreito, pois que com a versão 
é possivel relacionar o diâmetro bitemporal com o 
promontório; 
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6.° Quando feitos alguns esforços, dous ou três, a 
criança ainda vive, repelle-se então a cabeça e effe-
otua-se a versão. 

Se não ha indicação nascem as divergências. Pelo 
forceps operào de preferencia alguns auctores, entre 
outros Pajot; opinão pela versão um numero regular 
de francezes, inglezes e urna grande parte de alie-
mães. Sob três pontos de vista se podem systematica-
mente considerar as apreciações d'estes parteiros (Tar-
nier). São discutidas as vantagens de um ou outro 
processo no campo theorico, experimental ou clinico. 

Não me demorando em considerações relativas a 
operadores de uma época affastada, direi o que se offe-
rece de mais recente. 

Barnes apresenta como principal argumento em fa
vor da sua these a seguinte proposição: a cabeça atra
vessa mais facilmente a bacia quando é a base que 
se apresenta. 

Já Simpsen indicava para casos especiaes a versão 
preferindo-a ao forceps. A cabeça da criança forma 
um cone de vértice constituído pola base do craneo e 
tendo menos 12 a 18 millimetros do que o diâmetro 
biparietal, isto é, a parte mais larga—a base. Além 
d'isso nas bacias apertadas o diâmetro bitemporal, 
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que mede 12 millimetres menos que o biparietal, vem 
descer pelo diâmetro conjugado cmquanto que o outro 
foge ao lado da bacia para occupar um espaço mais 
amplo. Tal é a thepria.de Simpson engenhosamente 
exposta considerando a cabeça um A maiúsculo e a 
bacia um O de menor diâmetro que a abertura da 
base d'aquelle. 

Joulin combate esta theoria, e um dos argumentos 
da sua refutação é que nunca o vértice se achata na 
bacia, pois que formando um cone com as bossas pa-
rietaes vem ao encontro de um circulo, tocando-o por 
pontos extremos da circumferencia ficando o vértice 
no vacuo completamente livre. 

Ainda mais, quando o trabalho dura muito a ca 
beça soffre flexão forçada apresenfcando-se então de 
vértice por um ponto muito proximo do occiput— 
tendo o cone com base nas bossas parietaes mais al
tura do que o de Simpson e menor espessura no vér
tice. 

Barnes, porém, insiste em que ó menos perigosa a 
compressão pelo diâmetro transverso da cabeça do 
que pelo grande diâmetro, sendo certo empregar se o 
forceps no sentido do diâmetro transverso da bacia, 
porque no sentido antero-posterior é impossível. Alem 
d'isso a compressão augmenta as dificuldades da 
passagem pelo excesso do diâmetro biparietal. 

http://thepria.de
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Actualmente faz-se uso do forceps colloeado obli
quamente, subsistem porém as difficuldades na appli-
cação e na extracção do feto. 

Nas experiências avança-se mais. Os experimenta
dores empregam fetos mortos com o fim de imitar 
mais de perto o natural. 

E ' ainda Joulin (Traité d'accouchements, 1867) 
que se exprime contra a versão considerando a sob o 
ponto de vista do emprego de forças. Para isto faz 
três ordens d'experiências com fetos entrando de ca
beça ou pós o conclue: para os de pés o emprego mí
nimo da força empregada foi de 45 kilogrammas e o 
de cabeça o máximo 54 k. 

Com o mesmo feto porém havia o emprego de 
menos força com entrada dè cabeça, cerca de 4 k. 
a 18. 

Em face d'estes números pronuncia-se pelo forceps. 
Mas como estes números são elevados, Budin repe-

tio as experiências e chegou á conclusão que antes 
do termo ha toda a vantagem em empregar a ver
são; quando o parto não tenha sido feito prematura
mente é preferível antes o emprego de forceps. En
tretanto Budin ficava com as suas experiências liga
das ao processo antigo, não empregando a pressão 
abdominal e servindo-se do forceps Levret cujo sys-
tema ainda hoje predomina. 
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Charpentier repetindo as experiências com o for
ceps Tarnier, exercendo a pressão supra-pubica, e 
demais applicando o forceps obliquamente da eminên
cia pectinea de um lado á symphise sacro illiaca do 
outro foi levado a optar de preferencia pela versão. 

Por outro lado Delóre fazendo experiências chegou 
ao resultado opposto ao do Joulin. Verificou que com 
uma tracção de 50 k. fazia a versão emquanto que 
com 100 k. não poude com o forceps obter o mesmo 
resultado. 

Entretanto é preciso notar que se as experiências 
tivessem de pronunciar-se, com toda a precisão, para 
um lado a questão não ficava completamente resolvida 
pois que era necessário a reproducção de todas as con
dições que se observão num parto normal. 

Mais px-atico, positivo e concludente é o resultado 
demonstrado pela clinica. 

E' com estatísticas que M.mc Laehapelle traça a 
questão favoravelmente á versão ; vem porém Joulin 
critica-las e conclue, excluindo alguns casos, que é 
pelo forceps se deve optar. 

Stanesco e Rigot encontrão maior numero de casos 
em favor do forceps. Apesar d'iaso não são conclu
dentes pois não empregavão a manobra de Mariceau 
acompanhada de pressão abdominal e o forceps usado 
não era o mais perfeito. 
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Além d'isso ha na clinica um certo grupo de varian

tes que devem ser destacadas e levada em conside

ração a sua importância. 
— Uma mulher tem seis filhos. Três apresentãose 

de vértice e são extrahidos a forceps ; resultado, três 
insuccessos. Os outros três são extrahidos pelas mano

bras internas : resultado, três creanças vivas. Mas as 
creanças n'estes últimos partos podião str bem meno

res (Tarnier). 
— Apresentãose casos de bacia apertada, a mu

lher em trabalho, apresentação cephalica, tentase a 
extracção três vezes com o forceps : não produz effei

to ; resultado, mutilação das creanças. Quarta vez, 
nas mesmas condições de mulher e feto applicase o 
forceps, falha. Antes de se decidir pela mutilação en

saiase a versão; resultado, uma creança viva. Eis 
aqui um exemplo de perigos favoráveis á versão para 
a mesma mulher. 

Rufus Kingmann depois de estudar as vantagens e 
os perigos, as diffleuldades do forceps e versão chega 
á seguinte conclusão : «que o forceps, nas applica

ções do estreito superior, expõe a mãe e filho a peri

gos muito mais consideráveis que a versão, que apre

senta na sua execução diificuldades muito mais serias, 
não offerecendo senão vantagens menos numerosas e 
menos importantes.» 

8 
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Tarnier parece inclinar-se para o forceps pela con
clusão a que chegou, colhida em numerosos casos de 
observação pessoal : Com o forceps ha probabilidade 
de vida para a mão e filho. 

Num caso interveio Dubois ; na impossibilidade de 
operar, Tarnier por sua vez interveio e procura ex-
trahir a creança o que consegue mas com fractura de 
maxillar. 

Noutro caso os braços estão levantados e demasiado 
altos junto á cabeça. Impossibilitado de os extrahir 
corta-os. 

D'outra vez, os braços são abaixados mas a cabeça 
fica presa. Teve que applicar o forceps. 

Mais uma vez, a cabeça retem-se no estreito infe
rior, o orificio uterino não pôde dilatar-se. Entrão as 
mãos do parteiro, sahem os pés do feto, o tronco passa, 
a cabeça desce, porém fica o pescoço estrangulado pela 
collo do utero. A creança succumbe fatalmente ; vem 
além d'isso dificultar a mutilação quando seja neces
sária. 

Já M.me Lachapelle notava que a mortalidade das 
creanças chegava a lU. Não é porem rigorosamente a 
verdade, porque estavão incluídos os casos de morte 
que podia ter-se dado por procidencia do cordão, pla
centa previa, etc. 

Pinard reconheceu que havia 1 caso de morte para 
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11 na versão e 14 no forceps. Mas são casos em que 
o resultado tem sido favorável, exclue por isso os fa
ctos de apresentação de vértice em que foi tributaria 
a mutilação. D'onde se coneíne que a estatística não 
é rigorosa. 

Rames optando, como se sabe, pela versão chega 
a declarar que os ossos cavalgão melhor exercendo 
pressão pela base, e que apesar de Martin considerar 
cinco minutos o periodo além do qual a vida do feto 
periga obteve bom resultado com a cabeça ultima — 
«conservando a forma globular quasi intacta», e não 
o feto deformado como com o forceps. Demais nalguns 
casos em que a cabeça ficou no estreito empregaudo 
o forceps curvo não obteve resultado, usa a versão a 
cabeça passa facilmente. 

Winckell apresenta no seu tratado uma estatística 
de algum alcance. Nas mulheres em trabalho nota 
que: 

Com forceps falleceram 4 p. c. de mulheres; com 
versão falleceram 3,1 p. c. 

Com forceps falleceram, 18,5 p. o, de filhos; com 
versão falleceram 51,6 p. c. 

As estatistas d'esté auetor em tudo curiosas são a 
representação verdadeiramente calculada de numero
síssimos casos. Nota ainda que augmenta o numero 
de operaçõos, principalmente nos grandes centros, 
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onde a mortalidade para mãe e filho tende a dimi

nuir cada vez mais. 
Colloca em primeiro lugar o forceps e a seguir a 

versão podalioa. 
O forceps é empregado mais que todas as opera

ções sommadas 15 p. e.; a versão somente 10 p. e. 
Pois apesar de lhe não dar preferencia não se pôde 
furtar a dizer que as operações são mais frequentes 
nos partos particulares do que o necessário; e se fosse 
possível estabelecer cuidadosamente os resultados de 
todas não só pela vida mas attendendo ás condições 
em que ficão mãe e filho pela sua parte designava o 
forceps como instrumento offensive em mãos inhabeis. 

Playfair julga ainda possivel o parto com mano

bras internas todas as vezes que as forças naturaes 
e forceps nada produzão e a mutilação da creança 
vai ter lugar. Cita três casos favoráveis á versão e 
um insuccesso de forceps em quatro observações de 
Braxton Hicks. Ainda assim, dentro de certos limi

tes, faz primeiro applicação do forceps e em seguida 
a versão, salvo o caso em que a cabeça por compres

são externa seja immobilisavel. Outros casos exigem 
o emprego immediato—embora £!/■ mutilação venha a 
terminar o parto com mais difficuldade, o que não jus

tifica contraindioação. 
Todos estes pontos tem mais ou menos referencia 
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a casos em que é possivel poupar a vida ao feto, do 
contrario é.preferível a versão segundo Bouuhacourt. 

Depois d'esta exposição, tendo feito referencia aos 
argumentos que vários sábios adduzem a favor do seu 
processo de eleição,- methodicamente comprehendidos 
mis três classes, theoria, experimentação e elinica, 
rostu-me apreciar, com o critério permitíido, se me 
encontrasse em circumstancias tão azadas a preferen
cia que dava á versão. 

Além do que fica escripto como concludente paru 
uma intervenção neste sentido, analysando as estatís
ticas encontra-se nalgumas, senão em quasi todas, 
desvantagem para o filho. Mas como provor que em 
idênticas circumstancias o forceps não seria mais mor
tífero? Ha um facto constcnte — a bacia, mas o feto 
pó le variar em tão extensos limites que as estatísti
cas não sendo bem precisas e minuciosas a este res
peito nunca se poderá optar pelo forceps como actual
mente pela experiência fica demonstrada a superio
ridade da versão; 

Demais as tracções demoradas pela base não são 
tão desfavoráveis ao filho como se suppunha. O tem
po de cinco minutos, como máximo para a vida da 
oreança quando no canal, é a desvantagem mais se
ria, provindo de vários obstáculos. A morte depende 
do cordão, placenta ou entrada d'ar no utero. Ainda 
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assim isto não justifica de qualquer modo que a in
tervenção pelo forceps extrahea pelo vértice uma 
creança com vida, porque exceptuando o. cordão todos 
os inconvenientes se podem encontrar nesta operação. 

E ' certo o cordão ser um obstáculo que se deve ter 
em consideração, mas sabe-se que as suas relações são 
mais protegidas do que se suppunha attendendo á sa
liência do angulo sacro-vertebral. 

Pelo que fica dito se conclue que as objecções que 
se impõem á versão não são tão rigorosas que num 
caso de dystoria com feto vivo e de cabeça não exce
dendo mais de 10 millimetros o diâmetro da bacia 
uão dê a preferencia á versão completa. Digo com
pleta porque em nenhum caso deixaria ás forças na-
turaes o terceiro tempo ; para esta illação basta-me 
citar Winter que das observações feitas em mais de 
tresentos casos de versão poude apreciar que a apre
sentação artificial é falsamente prognosticada idêntica 
á natural. 

Por outro lado sabe-se que o emprego do forceps c 
de difficuldade em dados casos e prejudicial ató. Basta 
conhecer que a desinfecção uterina nunca é completa 
e que um traumatismo nãu demasiado grande põe em 
leilão a vida da parturiente. 

As circumstancias de momento são outros tantos 
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factores que sob o ponto de vista clinico obrigão o par-
teiro a proceder immediatamente. 

Coucluindo. O parteiro não deve iniciar a inter
venção antes de sabia espectação. E' sempre util ten
tar por todos os modos tomar posse do caso reconhe
cendo previamente os perigos com que tem a luctar. 

De resto, a intervenção só se justifica na clinica e 
em boas condições quando o operador não esquece no 
momento critico os mais minuciosos detalhes, muito 
principalmente quando as manobras são executadas 
com perícia, precisão e opportunidade. — As excepções 
capitulão-se na clinica; e o bom critério será garan
tia sufficiente para na prespectiva do uma indecisão 
antepor ao seu exclusivismo o interesse da partu
riente. 



CASOS CLÍNICOS 

Não é possível completar o meu trabalho com 
numerosos casos de clinica hospitalar como desejava. 
Simplesmente assisti á versão em duas parturientes, e 
que me.conste só houve uma intervenção por aperto 
de bacia (coincidência interessante) e feto volumoso, 
Não pude colher apontamentos sufficientes para fazer 
as considerações que o caso requer. 

Recordo-me porém (este caso deu-se no principio do 
anno lectivo) que a doente tinha tido filhos sem inter
venção e ainda estão vivos. 

A doente enconírava-se num estado verdadeira
mente angustioso. Tinhão-lhe vindo as dores e o feto 
não obedecia ás contracções. 

9 
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Passado tempo foi-lhe tirado o feto morto após es-
forsos desesperadas de dous clinicos, durante duas ho
ras. 

Empregarão inutilmente o forceps ; tentaram em 
segnida a versão e por fim os meios mais usuaes fie 
mutilação. 

A doente foi perdendo pouco a pouco o pulso e pas
sada uma hora depois da operação era cadaver. 

Infelizmente motivos imprevistos deixarão a auto
psia em claro. 

l.° 

M. R. de vinte annos, solteira, costureira e natural 
da Galliza, entrou para o hospital no dia 3 de riiaio 
de 1891. 

Já tinha parido cinco filhos, todos espontaneamente, 
embora com alguma difficuldade. 

A primeira, creança do sexo feminino, foi dada á 
luz tendo sido preciso empregar previamente sul
fato de quinina, pois que as contracções erâo pregui
çosas em demasia. Morreu esta creança passado ho
ras. 

O segundo, um rapaz, foi parido em condições ex-
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cepcionaes— pois as dores da doente tinhão-se exacer
bado aocentuadamente. Nasceu morto. 

O terceiro, urn pequeno, nasceu vivo fallecendo 
uma hora depois deixando a mãe prostrada por bas
tantes dias. 

O quarto foi o mais favorável. Ainda é viva a croan-
ça e assas robusta. 

O sexto e ultimo que nasceu espontaneamente já 
vinha morto do ventre da mãe. D'esté parto também 
soffreu. 

A doente aceusava além de symptomas banaes, do
res accentuadas na região da symphise púbica e nas 
partes moles á sahida do feto. 

No dia 1 prinoipiou-lhe o trabalho ; no dia 2 rom-
pe-se-lhe a bolsa. 

Diagnosticada a apresentação pela hábil parteira de 
clinica de partos foi reconhecida a apresentação pél
vica em segunda posição com procidencia de braço 
direito. Faço algum reparo porque a apresentação não 
era nada franca (não tive occasião de fazer o toque) 
e o encontro da extremidade dos membros leva á con
clusão de que se tratava de uma apresentação abdo
minal, com todo o rtgor propagada e defendida por 
Auvard. 

A operação teve logar no próprio dia da chegada 
e foi effectuada em tão poucos minutos e o terceiro 
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tempo tão rapidamente que o feto não se demorou em 
evoluções. 

Um exame cuidadoso não me deixou présentât a 
possibilidade de um aperto de bacia, mesmo em grau 
reduzido. 

A creança quando a mãe entrou já era cadaver e 
media. 

de comprimento 0,40 centímetros 
de circunferência (grande). 0,39 » 
e pesava. 3,48 1 kilos 

Era bem oomfonnada e de sexo feminino, 
A mãe de constituição bem menos de regular não 

apresentou movimento febril digno de menção e sahiu 
completamente bo.i passado duas semanas. 

2.° 

• C. J. de vinte e três annos, solteira e criada, na
tural de Vouzella, entrou para o hospital no dia 16 
de maio de 1891. 

Já teve dous filhos morrendo-lho o primeiro passado 
oito dias. 
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Apresenta-se completamente bein disposta apesar 
de umas leves dores de rins e abdominaes que se fa-
zião sentir entre o umbigo e a symphise. O feto estava 
collocado transversalmente com o cotovello e braço 
esquerdo a sahirem pela vulva. 

Pouco antes de ter entrado para o hospital a bolsa 
tinha-lhe deixado saliir todo o liquido. 

Havia três dias que tinhão começado as dores, mas 
no momento de intervenção abandonarão-na comple 
tamente. 

Principiou a intervenção passadas horas da sua en
trada. 

N'este caso houve mais difficuldade com quanto um 
uxame ulterior me provasse normalidade de bacia. Effe-
ctivamente principiou a difficuldade por não se poder 
encontrar os pés. Logo que foi agarrado um, com elle 
se fez a evolução, mas tão infelizmente que o preso 
era o posterior. Transformado em bom pé, nova sur-
preza com os braços. Com difficuldade se poderão des
embaraçar, principiando pelo posterior. Para ffnal es
tava reservado o maior dos obstáculos. 

A cabeça não descia em obdiencia ás tracções (puis 
a parturiente esgotava as suas forças em timbrar os 
gritos) Tentou-se a extracção unicamente pela mano
bra de Praga, o que se completou só com a de Mari-
oeau. 
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No começo das manobras notou-se que o cordão en
volvia o pescço. Pôde evitar-seo estrangulamento mas 
a oreança não tinha vitalidade quando se principiou. 

Feitas as medidas notei que a creança tinha: 

de comprimento, 0,51 cent. 
de circumferenoia (grande).. . . 0,34 » 
e de peso 3,685 kilos 

A doente após a operação que foi angustiosa não 
teve o mais leve movimento febril e saliiu no dia 24 
completamente bem disposta. 

Adiante deixo mencionado em mappa os casos co
lhidos nos livros de clinica durante os mezes dos an-
nos lectivos correspondentes. 

Deve notar-se que a grande mortalidade aceuaada 
pela versão não provem da operação ; já quando as 
parturientes entrão no hospital o utero não é mais de 
que um tumulo. 
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PROPOSIÇÕES 

—*— 

Anatomia — À topographia cranio-encephalica e 
trepanação. 

P h y s i o l o g i a — A psychologia é um capitulo de 
physiologia. 

Materia medica — Como se devem desinfectar 
as vias urinarias. 

A n a t o m i a patholog ica — A divisão anató
mica das metrites não satisfaz á clinica. 

Patho log ia externa — A tuberculose local e a 
tuberculina no hospital de Santo Antonio. 

Patho log ia interna — As affecções cardíacas 
podem ser tributarias do estômago. 

Operações — O uso do draine cahiu em abuso. 
Partos — O hymen pôde ser causa de dystocia. 
H y g i e n e — A prostituição officiai é uma inutili

dade perante a hygiene, fomento de desmoralisa-
ção na sociedade e um ataque revoltante á liber
dade. 

Patho log ia geral — Prefiro o diagnostico pela 
synthèse em casos de duvida. 

Visto. 
C. de Pinho. Pôde imprimir-se. 

O Director, Visconde d' Oliveira. 
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