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A tua morte anuviou-me os lêdos 
folgares da infância, escureceu-me o 
risonho ceu da juventude, e} ora ain
da, vem escurentar o brilho de meus 
dias de jubilo. 

K que a saudade do orphão è 
immensa, como a dôr que a gerou. 
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A protecção e amisade com que 
sempre me acolheste, deram-me em ti 
um segundo pae. Venero e venerarei 
sempre como filho a tua santa me
moria, meu generoso protector. 

Uma lagrima sobre a tua campa. 



o ^ 

e&G&s 

Sei quanto lhe devo pelos sacri
fícios que por mim tem feito. 

Para Wos compensar só peço a 
Deus que me conceda a ventura de 
poder tornar invejáveis os seus dias. 

Um afectuosíssimo abraço. 



A MEMORIA 

^J/Ceu &A zmao 
V í 5 @ ^ 

Os nossos folguedos da infância 
vivem ft/n-fa na minha memoria, como 
na minha alma vive a saudade ão 
meu companheiro d'elles. 
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UM BEIJO. 
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A memoria de minha tia e madrinha 
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Devo esta consagração d tua me
moria pela dedicação e affecta espe
cial, qut>. me votavas. 

SAUDADE. 
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SAUDADE. 
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Sei que um dos seus mais ardentes 
desejos era ver a minha formatura em 
medicina. 

Eis realisados, pois, os seus dese
jos, e as minhas ambições também* •• 

Et nunc restât mihi agere grattas 
pro tot, tantisqite beneflciis erga me 
collactis*.. 
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A MEMORIA 

Conselheiro, Br. Bento Se Freitas Soares 

Os homens como tu pertencem á 
historia universal, que lhe regista os 
nomes, consagra os feitos, e aponta-os 
como modelo ás gerações futuras. 
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MIOS CONDISCÍPULOS 
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Introducção 

h,m satisfação d lei que nos obriga a apresentar e defender uma 

these, como ultima prova do nosso tirocinia académico, e usando da 

liberdade que nos efacultada sobre a escolha do assumpto d'essa prova 

final, tomamos para objecto d'ella o estudo e explanação d'uma ope

ração novamente, introduzida no capitulo das operações conservadoras 

da obstétrica, e que tem por fim obter o alargamento da bacia obliqua 

ovalar de Naegele, medianamente apertada para o parto de termo: — é 

a ischio-pubiotomia de Farabeuf. 

Esta operação justamente chamada de Farabeuf, como adiante 

demonstraremos, foi, ha cerca de 2 annos apenas, estudada, calculada, 

por assim dizer inventada por esse illustre professor francez, e posta 

em pratica, pela vez primeira, em Paris, por Pinard, em p de novem

bro de i8g2. 

O êxito brilhante por ella obtido n'essa primeira prova, asse-

gurou-lhe um logar proeminente no grupo das operações obstétricas, 

não só pelo progresso scientifico que ella réalisa, mas também por que 

ella veio preencher uma lacuna importante, qual era a da impossibi

lidade em que, por vezes, o parteiro se encontrava para trhtmphar 

d'um vicio de conformação de bacia, como o da bacia obliqua ovalar 

de Naegele. 

Como se sabe, o conhecimento d'esta bacia data apenas de pouco 

mais de meio século a esta parte, isto é; desde que Naegele a des-
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creveu com todas as suas particularidades. Ate elle, pôde dizer-se 

que, nada oti quasi nada se havia dito ou escripto sobre um tal vicio 

de conformação, a não ser umas vagas e ligeiras referencias, que se 

lêem já nas obras de Dyonisio. 

Perfeitamente desconhecida, ignorada até a sua existência, não 

admiramos que ella não partilhasse das attenções e esforços dos prin-

cipaes homens da arte, que desde muito se vinham empenhando no es

tudo dos recursos e meios de salvar as dificuldades provenientes, no 

parto, dos apertos da bacia. Parece, porém, que depois da revelação da 

sua existência, depois de vulgarisado o seu conhecimento, alguma cousa 

se deveria, tentar n'esse sentido, pois que, se já então para outros géne

ros d'apertos, o parteiro a alguma cotisa de especial podia recorrer, 

com relação á bacia de Naegele, um vicio perfeitamente especial tam

bém, os recursos conhecidos eram limitados e até improfícuos por vezes. 

É certo, porém, que nada se fez até ha cerca de 2 annos, e a 

sciencia que já a este tempo havia encontrado na symp>hyseotomia a 

solução ambicionada ao problema da salvação da mãe e da creança 

nos apertos de bacias symetricas, abstinha-se de tocar, de pensar até, 

na bacia obliqua ovalar de Naegele, o «no/i me tangeres, dos parteiros, 

no dizer do sábio Pinard. 

É que a sciencia reputava impossível aquella solução com respeito 

a este género de bacias, e applicando-lhe os meios conhecidos da versão, 



forceps, parto prematuro, oit operação cesariana, por via de regra, 

contava as desilhtsões pelas tentativas. Nem mesmo a symphyseotomia 

modernamente restaurada- conseguira a palma. Era necessário alguma 

cousa especial para esse vicio especial também, e essa alguma cousa 

de especial encontrou-a Farabeuf na sua ischio-pubiotomia. 

Vejamos aqui como o sábio professor foi levado d invenção da 

sua operação. 

A 2g de setembro de l8g2 apresentou-se ao celebre parteiro Pinard 

uma mulher gravida de 8 mezes pouco mais ou menos, e que dentro em 

breve iria soffrer o trabalho do parto pela quinta vez. 

Esta mulher era portadora d'uma bacia obliqua oz'alar com an-

kilose da symphyse sacro-iliaca direita. 

Havia jd tido quatro partos, ao segundo dos quaes Pinard assis

tira e presumira n'ella a existência d'aquelle vicio. De nenhum d'esses 

partos conseguira ella ver sobreviver o fructo da sua conceição, não 

obstante, pelo empenho que naturalmente possuia, ter consentido em 

expor gravemente os seus dias. 

D'esta vez pedio, supplicou a Pinard, que a soccorresse de modo 

a ella ter e possuir um filho. Mal se pode abranger, pela ideia, a fineza 

e subido quilate dos sentimentos que s'envolvem n'essa supplica; quanta 

esperança e quanto receio ella não traduz; mas comprehende-se bem, 

que vae n'ella inteira a alma da mulher, cuja ambição, cujo ideal 



sttpremo, cuja finalidade natural é o qdornar-se com um titulo e di

ploma de mãe. , 

Comfirehendeu-o bem Pinard* e ao fazer a historia, dos partos 

antecedentes, recordou-se do seu diagnostico presumptivo, no segundo 

parto d'esta mulher. Procede então a novas mensurações, confirma a 

sua presttmpção, diagnostica com segurança, a existência, da bacia obliqua 

ovalar com ankilose sacro-iliaca direita, e, convicto, rebusca ?zo capitulo 

das operações conservadoras da obstétrica um meio, que lhe garanta 

o dar a esta mulher o filho que cila. desejava. 

Mas de que meio lançar mão?' Por Um lado Pinard tinha que 

operar n'uma bacia deformada, e apertada, cujo diâmetro anteropos

terior media, apenas 85 millimetros; por outro tinha, para vencer a 

dijficttldade, os meios conhecidos da versão, forceps, parto prematuro, 

operação cesariana ou symphyseotomia. 

A qual d'elles recorrer? Nenhum lhe garantia o que desejava. 

N'um primeiro impulso de enthusiasmo pela symphyseotomia, 

lèmbrou-se de a applicar, mas um pouco de reflexão veio mostrar-lhe 

a nulla efficacia de tal meio. Que fazer, pois? 

Alguns dos outros meios já tinham sido postos em pratica nos 

partos anteriores, porem sem resultado positivo. De facto, o parto pre

maturo já duas vezes praticado, apenas n'um d'elles permittira a ex

pulsão d'uni feto pouco viável, e que, passados cinco mezes, morreu. 



Tental-0 novamente? Diz Pinard: <r.Un pareil résultat pouvait en
core être obtenu; mais il était loin d'être certain.» 

Tentar a operação cesariana? 
«Mais en pratiquant F opération césarienne, si je étais d peu près 

certain de sauver l'enfant, je faisais courir des risques à la mère, et 
moi, je ne le voulais à aucun prix.» 

A versão e o forceps estavam naturalmente fora do campo; res
tava apenas a symphyseotomia. Já Pinard se havia lembrado d'ella 
com enthusiasmo, como dissemos, mas reflecte: tétant donnés les dimen
sions de la bassin, la symphyseotomie pratiquée à terme, ne pouvait me 
donner un agrandissement, suffisant pour laisser passer la tête, un 
seul eoté de la bassin, pouvant s'ouvrir après la section de la sym
physe . . . Après avoir provoqué l'acouchement, me donnait la certitude 
d'un agrandissement suffisant, mais chacun sait combien, surtout dans 
les bassins asymétriques, les procidences sont à cranidre. Et je redoutais 
la reproduction de la procidence du cordon, qui avait été cause de la 
mort de l'enfant, lors du deuxième accotichement provoqué chez cette 

femme.» 

Pinard acaba finalmente por confessar, que não encontrava meio 
algum que lhe permittisse satisfazer o seu empenho, sem arriscar a 
vida da mãe ou da creança. 

E n'estas circnmstancias desanimadoras, que elle recorre ao illus-



tre professor Farabeuf. Propõe-lhc o problema com todos os dados c a 

25 de outubro recebe do mesmo a. seguinte resposta: «Depuis aujour

d'hui quatre semaines, je suis dans le bassin, mesurant, calculant, 

traçant, supposant toujours que je m'étais trompé. Mon dernier calcul 

me redit une fois de plus la même chose; à savoir, qui si la bassin 

de votre femme mesure seulement 80 millimètres de promonto-pubien, 

l'ischio-pubiotomie laissera passer une tète plus grosse que nature; je 

espere donc que, si vous libérez bien les os, l'enfant vous tombera dans 

les mais.» 

Estava de facto ahi o triumpho de Pinard, a gloria de Farabeuf, 

e a satisfação plena, completa, dos mais ardentes votos d'aquella mulher. 

Absolutamente confiado nos cálculos e resultados do mestre, certo de 

que não lesava órgão algum importante da mãe, Pinard executa a 

primeira ischio-pubiotomia, na bacia obliqua ovalar de Naegele, a (j de 

novembro de. 1892, e a 10 de janeiro de i8ç3 faz d academia de medicina 

de Paris a apresentação da mãe e do filho, commnnicando-lhe a nova 

operação, o seu exito brilhante, e reclamando, com justiça, que lhe seja. 

vinculado o nome do inventor — Farabeuf. 

Estava, pois definitivamente resolvido um problema até então re

putado irresoluvel, e d'ora avante, o parteiro terá. na ischio-pubiotomia 

o recurso precioso, que lhe assegurará poder salvar as dificuldades do 

parto, provenientes d'um tal vicio de conformação da bacia. 



Ella e a symphyseotomia são dons progressos d'alcance real, as 

conquistas mais brilhantes, as acquisições de maior vnlto da obstétrica 

moderna, que em caracteres imperecíveis, gravará nos seus annaes os 

nomes de Morisani, Pinard e Farabeuf. 

E visto que um distincto condiscípulo nosso se occupa, na sua these, 

dei symphyseotomia restaurada na Italia por Morisani, em França por 

Pinard, occorreu-nos o oceuparmos-nos, em idêntico trabalho, da ischio-

pubiotomia, e eis a causa determinante da nossa escolha de assumpto 

para esta these. 

Convictos da nossa carência de recursos intellectuaes e scientificos, 

sentimo-nos por vezes acabrunhar só com a lembrança d'esta ultima 

prova. Emprehendendo-a para cumprir a lei, reconhecemos «à priori», as 

deficiências que ella conterá; mas para isso pedimos ao illustrado fury 

que não esqueça, aquellas palavras de Bruyère: «celui qui va. remplir 

un devoir dont-il ne peut s'exempter, est digne d'excuse, dans les fautes 

qtri pourra commettre.» 

Este trabalho naturalmente será dividido em duas partes: na pri

meira estudaremos a bacia obliqua ovalar de Naegele, consagrando algu

mas linhas á sua historia, ao diagnostico d'esta importante viciação 

pélvica, bem como ao prognostico do parto n'estes casos; na segunda 

trataremos da ischio-pubiotomia, procurando assentar as indicações da 

operação, e expondo finalmente a technica operatória. 
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Definição e historia 

A bacia de Naegele, é uma bacia apertada 
segundo um dos diâmetros obliquos, com ankilose 
completa d'uma das symphyses sacro-iliacas, e de
senvolvimento imperfeito da metade do sacro e 
do iliaco correspondentes ao lado da ankilose. 

Pertence pois ao grupo das viciações pélvi
cas por aperto, e constitue uma deformação espe
cial, cujo estudo muito importa á obstetrícia, pe
los accidentes particulares que ella pôde originar 
no parto. 

Se bem que, como já dissemos na introducção 
a esta these, nas obras de Dyonisio, alguma 
cousa se leia que pôde referir-se a este vicio de 
conformação, pertence comtudo a Naegele a 
honra de, por assim dizer, o ter descoberto, 
deixando-nos na sua importantissima monogra-
phia, Os principaes vicios de conformação da 
bacia, um estudo minucioso, detalhado e com
pleto sobre este de que nos occupamos. Caqu i 



44 

vem o chamar-se á bacia obliqua ovalar coin anki-
lose sacro-iliaca, bacia de Naegele. 

O que n'esta deformidade sobretudo attrahiu 
a attençào de Naegele, foi a existência da ankilose 
sacro-iliaca, e, procurando investigar a génese 
d'esso phenomeno, propõe différentes hypotheses, 
que apresenta no seu estudo. Assim pensa já numa 
viciação original; já n'uma suspensão de desen
volvimento dos pontos d'ossificaçao do sacro, es
tabelecendo a natureza, por ossificação, a união 
do iliaco com a primeira vertebra sagrada; já 
n'uma inflammação da symphyse .sacro-iliaca 
na primeira infância, arrastando a ankilose conse
cutiva, e esta por sua vez oppondo-se ao desen
volvimento completo e perfeito da metade corres
pondente do sacro; já finalmente n'uma curvatura 
da columna vertebral. 

D'estas diversas hypotheses ha uma que Nae
gele perfilhou exclusivamente: é a da viciação ori
ginal, de modo que, para elle, este vicio é per
feitamente congénito. Para isso baseia-se Naegele 
nas considerações seguintes: 

a) A fusão intima, completa do sacro com o 
iliaco, e a, auzencia de vestígios que lhe indiquem, 
que essas partes foram primitivamente disti netas; 

b) A suspensão do desenvolvimento d'uma das 
metades lateraes do sacro, a menor largura do iliaco 
do mesmo lado, e a menor altura da synostose pe
rante a synchondrose do lado opposto; 

c) O conhecimento de que as anomalias de 
formação original podem arrastar comsigo synos
toses e deformidades d'outros ossos, e que a synos
tose congenita anda ordinariamente ligada a uma 
deformação dos ossos fundidos, deformação que con-
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siste principalmente ríuma suspensão de desenvol
vimento; ) 

d) A grande semelhança d'estas bacias entre si; 
e) A falta de qualquer outra causa ou, influencia 

externa, que podesse originar esta deformidade. 
São essas as razões em que Naegele fundamenta 

a sua opinião, e com elle egualmente pensam Tiè-
denia?tn, Rokitanski, Arnold e outros. Não a aco
lhem porém muitos outros auctores, arguindo-a 
uns de muito exclusiva, outros até de inadmissí
vel, e é assim que muitos a refutam e combatem, 
originando-se ahi uma discussão cujos debates se 
protelam quasi até aos nossos dias. 

Beteschler é o primeiro a insurgir-se, apresen
tando um caso de observação sua, em que a anki-
lose fora determinada por uma destruição, por 
carie, da aza do sacro. 

Stein e Martin não admittem a synostose sem 
inflammação, o que segundo elles arrastaria a fusão 
do iliaco e sacro com augmente da densidade do 
tecido ósseo visinho, e consecutivamente a anki-
lose, que, por seu lado, impediria o desenvolvi
mento das partes visinhas, o desvio dos ossos, etc. 
E apoiam este seu modo de ver, citando a bacia 
recentemente descripta por Daniau, pertencente 
a uma mulher que morrera durante um parto, e 
que aos 10 annos soffrêra duma coxalgia. 

Um estudo mais attento da questão leva Hohl 
a admittir trez espécies de bacias obliquas ovalares. 

l.° Bacias obliquas ovalares congénitas com 
ankilose duma das symphyses sacro-iliacas, pro
veniente duma suspensão completa de formação, 
ou d u m desenvolvimento incompleto dos núcleos 
ósseos das azas do sacro; 
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2.° Bacias obliquas ovalares, com ou sem an-
kilose, vicios adquiridos durante a primeira in
fância por uma suspensão no desenvolvimento e 
formação das azas do sacro, resultante de cau
sas análogas ás que actuam durante a vida fetal, 
ou de doenças internas, como rachitismo, escró
fula, etc., mas sempre sem inflammação. 

3.° Bacias obliquas ovalares congénitas ou 
não, com ankilose e resultantes da inflammação. 

Como se vê, Hohl, sem repudiar por completo 
a opinião de Naegele, notifica-nos a existência de 
bacias obliquas ovalares com ankilose devidas a 
uma outra causa que a viciação original. 

Litzmann attribue a synostose e depressão 
d'estas bacias a uma pressão unilateral, que de
terminaria a inflammação chronica das superficies 
articulares duma symphyse sacro-iliaca, e exclue 
completamente a ideia duma ankilose primitiva, 
attendendo ao deslocamento para traz do iliaco 
ankilosado, ao que se oppõe a ideia de ankilose 
primitiva. 

Simon Thomas, que sobre este assumpto es
creveu uma monographia importantíssima, digna 
de ser collocada a par da de Naegele, já citada, 
entre outras conclusões a que chegou depois 
dum trabalho d'estudo aturadissimo, diz-nos o 
seguinte: 

le° Em toda a bacia obliqua ovalar a ankilose 
deve ser considerada como alteração primitiva e como 
mal adquirido] 

2.° E' necessária a producção da ankilose a in
flammação da symphyse sacro-iliaca; 

3.° Esta inflammação pode sobrevir em toda a 
edade, até mesmo durante a vida fetal, e é neste sen-
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tido, que uma bacia obliqua ovalar se pode chamar 
congenita, etc. 

A discussão, continuada e sustentada na Alle-
manha, transpoz as fronteiras e veio encontrar, 
em França, novos contendores, novas opiniões, 
novos debates. E' assim que vemos Cazeaux, De-
paid, Pajot, Lénoir, Dubois, Gavarret, Fabri e Hu
bert tomarem interesse no estudo da questão, 
e surgirem a campo defendendo novas opiniões, 
novos modos de ver. 

Seriamos enfadonhos e fastidiosos se quizesse-
mos seguir as phases d'esté pleito, do qual encon
tramos em Depaul as conclusões fundadas na me
ditação e estudo de quanto se disse e escreveu. 
Essas conclusões são as seguintes: a bacia obliqua 
ovalar de Naegele não é constituída põr um typo 
único, mas apresenta muitas variedades, que po
dem reduzir-se a três grupos: 

1.° A bacia descripta por Naegele; 
2.° A bacia com atrophia do ilíaco e cVuma me

tade do sacro, mas sem ankilose; 
3.° As bacias, que apenas pertencem a este grupo 

de vicio de conformação pelo aperto obliquo do canal 
pélvico. 

A nosso ver a discussão deslocou-se, e 
muito. Pouco importava a Naegele que existissem 
outros typos de. bacias obliquas ovalares, como 
parece que foi empenho demonstrar-se em toda 
essa discussão. 

Esta não teve mesmo outra origem que a re
futação da opinião de Naegele sobre a génese 
d'esta deformidade, especialmente da ankilose. 
Que importa pois que existam mais bacias obli
quas ovalares? Existe a bacia descripta por Nae-
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gele? E' inquestionável. Esta deformidade provirá 
duma viciação original? Eis o que se contro
verte; e o que se apura de tudo quanto se disse, 
é que não deve adrnittir-se a ankilose sem a in-
fiatnmação, ainda mesmo durante a vida fetal. 

Eis o que nos parece dever concluir-se. 



II 

Deseripção da baeia de Naegele 

Tendo que expor aqui a deseripção da bacia 
de Naegele, entendemos que o melhor modo de 
satisfazer o intento, é fazer aqui a transcri-
pção das proprias palavras com que Naeyele enu
mera os caracteres anatómicos d'esté vicio da 
bacia. 

São os seguintes: 
1.° Ankilose completa d'uma das symphyses 

sacro-iliacas, ou fusão completa do sacro com um 
dos iliacos; 

2.° Suspensão de desenvolvimento, ou desen
volvimento imperfeito duma das metades do sa
cro, e aperto dos buracos sagrados anteriores do 
lado onde ha a ankilose; 

3.° Largura menos considerável do iliaco e 
da chanfradura sciatica do mesmo lado da anki
lose; demais, a porção da face interna que, do lado 
bem conformado, constitue a superfície auricular, 
não tem do lado viciado tanta altura, ou melhor, 
não desce tanto baixo, como no estado normal; 

4 



50 

4.° O sacro parece impellido para o lado da 
ankilose; a sua face anterior apresenta também 
uma inclinação mais ou menos accentuada para 
esse lado; 

5.° Á symphyse púbica está deslocada para 
o lado opposto á ankilose, de modo que não cor
responde directa, mas obliquamente ao angulo 
sacro vertebral; 

6.° No lado viciado, a parede lateral, e a me
tade correspondente á parede anterior da encava-
çao da bacia, são mais planas que no estado nor
mal; 

7.° A metade da bacia opposta á que tem a 
ankilose, também não é normal na sua configura
ção, e participa da má disposição e desvio vicioso 
dos ossos do lado da ankilose; mas ha mais:* a sua 
forma é alterada de modo que, se n'este lado se 
tira uma tangente ao estreito superior, do pro
montório á symphyse púbica, passando pela linha 
innominada do iliaco e emminencia ileo-pectinea 
do pubis, vê-se que para traz essa linha apre
senta uma incurvação menor, para diante uma in-
curvação maior, do que a da bacia normal. 

Taes são os caracteres anatómicos que Naegele 
assignala á sua bacia. 

E' evidente, que d'uns taes desvios de normal 
lidade devem resultar, e resultam de facto, alte
rações importantes, já nas dimensões, já na forma 
d'estas bacias, alterações que são intuitivas, atten-
tando-se bem naquelles caracteres. Assim a pri
meira consequência, que d'elles se deduz, é a assy-
metria pélvica. 

Depois resalta immediatamente o aperto obli
quo manifestamente devido á diminuição do dia-
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metro, que crusa o que se estende da symphyse 
ankilosada á cavidade cotyloidêa do lado opposto, 
em quanto que este ultimo não só não é dimi
nuído, mas até, quando a viciação é exagerada, 
tem maior dimensão do que normalmente deve 
ter. 

Além d'isso, as distancias que existem entre o 
promontório e as regiões supracotyloidêas d u m e 
doutro lado, bem como as que existem entre o 
vértice do sacro e as espinhas sciaticas, devem 
ser, e são, deseguaes, sendo menor essa distancia 
correspondente ao lado da ankilose. 

As distancias que, no lado da ankilose, sepa
ram a tuberosidade sciatica da espinha iliaca an
terior e superior, e também as que separam a 
apophyse espinhosa da ultima vertebra lombar do 
mesmo ponto no mesmo lado, sào menores que as 
distancias entre idênticos pontos no lado opposto. 

Mais ainda. A linha tirada do bordo inferior 
da symphyse púbica á espinha iliaca posterior e 
superior, no lado da ankilose, é maior que a sua 
congénere no lado opposto. 

As paredes da encavação tornam-se conver
gentes para baixo; a arcada púbica é mais ou 
menos apertada, e faz lembrar, pela sua forma, a 
da bacia masculina ordinária. 

Finalmente a cavidade cotyloidêa do lado 
lado da ankilose, que é mais plana, volta-se mais 
para diante do que na bacia normal, bem confor
mada, emquanto que a do outro lado quasi está 
voltada para fora. 

Como se vê, este vicio de conformação é essen
cialmente caracterisado por modificações impor
tantíssimas da bacia, e cujos effeitos não podem 
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deixar de reflectir-se, já na prenhez, já no parto. 
Por um lado a assymetria, por outro o aperto do 
diâmetro obliquo, arrastam consequências de tal 
ordem desfavoráveis, que como veremos, o pro
gnostico d'um parto em taes bacias tem de ser, 
e é de facto, mais que reservado. 

E' ainda sobre o conhecimento de taes modifi
cações, que repouzam os elementos do diagnostico 
d'esta viciação, de que passamos a occupar-nos. 



I l l 

Diagnostico 

Comquanto pareça que esta alteração da ba
cia deva revelar-se exteriormente por qualquer 
modificação nas formas da mulher, raras vezes 
comtudo isso acontece; e se em um ou outro 
caso, a existência d'esté vicio de conformação, se 
trahe por esse modo, pode todavia dizer-se que, 
na sua immensa maioria, o facto é raro. O 
próprio Naegele, fallando da frequência d'esta de
formidade, diz, «que se são muitos os casos regis
tados, muitos mais seriam se muitos outros não 
passassem completamente desapercebidos.» 

E' que na verdade as modificações externas 
que um tal vicio produz, são insignificantes ou 
quasi nullas, e raramente se accentuant a ponto 
de o deixar perceber. 

Quem n u m a mulher joven, pujante de vigor 
e saúde, duma plástica bem conformada e pro
porcionada, em quem nenhum phenomeno, ne
nhum accidente, nenhuma circumstancia faz sus-
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peitar um vicio de conformação de bacia, irá dia-
gnosticar-lhe uma bacia por tal forma viciada? 

E todavia, quantas mulheres em taes circum-
stancias não são portadoras d'ella? Quando muito, 
algum facto, alguma cousa dos antecedentes pes-
soaes da mulher nol-o pôde deixar suspeitar. As
sim, se na historia dos antecedentes da mulher nós 
vamos surprehender a revelação da existência, em 
tempos passados, d'uma claudicação, ou duma 
doença aguda ou chronica da região posterior da 
pelve, isso poderá desde logo fazer surgir em nós 
a suspeita d'uma bacia obliqua ovalar, talvez com 
ankilose d'uma das suas symphyses sacro-iliacas. 
Mas, como já dissemos, isso é raro; e por tanto 
vê-se quão embaraçoso é este diagnostico, sobre
tudo antes de principiado o trabalho do parto. 

O diagnostico porém torna-se menos difficul-
toso, quando o parto está já principiado. Na ver
dade se, apesar da energia das contracções uteri
nas, a cabeça do feto permanece retida acima do 
estreito superior, quando as dimensões, já do 
diâmetro autero-posterior da bacia ; já dos diâme
tros da cabeça do feto, não explicam essa retenção, 
ha logar para acolher a suspeita, que de prompto 
se apresentará ao nosso espirito, da existência 
d'uma bacia obliqua ovalar com ankilose talvez, e 
é ella que deve servir de ponto de partida ás 
nossas investigações. 

E n'esta conjunctiva, para podermos chegar 
a estabelecer um verdadeiro diagnostico, lança
remos mão dos différentes dados que nos são for
necidos pela inspecção, pelvimetria e toque vaginal. 
Baseam-se esses dados sobre os caracteres anató
micos, que já expozemos. 
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Pela inspecção reconheceremos, que a aza 
dum dos ilíacos apresenta maior elevação 
d u m lado que do outro, o que é já importante 
pelo que sabemos das alterações déformantes 
d'esté vicio. 

Pelo toque, vaginal notaremos: 

o desvio da arcada púbica para um dos lados, 
(sempre para o lado opposto ao que tem a an-
kilose); 

o trajecto achatado cia linha innominada do 
iliaco d u m dos lados da bacia, (no lado da anki-
lose); 

a situação lateral do promontório e a desi
gualdade da distancia que o separa das linhas 
innominadas (essa distancia é mais curta do lado 
da ankilose) ; 

Estes dados confrontados com alguns dos ca
racteres anatómicos descriptos, traduzem bem esta 
deformidade. 

Mas ha mais. A pekimetria, e sobretudo 
a pelvimetria externa, dá-nos, • pelas differenças 
das distancias entre certos e determinados pontos 
da bacia, elementos ainda mais precisos. 

Esses pontos foram já notados por Naegele, 
e são os seguintes, com as respectivas distancias 
ria bacia normal; 

1.° da tuberosidade ischiatica dum lado 
á espinha iliaca posterior e superior 
do outro, em media " . 0 , 1 7 5 

2." da espinha iliaca anterior e superior 
de um lado á posterior e superior do 
outro 0,21 
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3.° da apophyse espinhosa da ultima ver
tebra lombar á espinha iliaca ante
rior e superior dos dous lados . . . 0,18 

4.° do trochanter d'uni lado á espinha 
iliaca posterior e superior do outro . 0,223 

5.° do meio do bordo inferior da symphyse 
á espinha iliaca posterior e superior 
de cada lado . . . . . . . . 0,173 

Ora comprehende-se bem que, com uma de
formação de bacia como a que nos occupa, aquel-
las dimensões normaes são necessariamente alte
radas, e d'ahi o inferir-se facilmente o diagnostico. 

Daniau aconselha ainda um outro expediente. 
Consiste elle em collocar a mulher em atti

tude vertical, de modo que as nádegas e as- es
páduas sejam tangentes ao mesmo plano perpen
dicular á base; em seguida applica dous fios de 
prumo, um cahindo do ponto correspondente á 
apophyse espinhosa da ultima vertebra lombar, 
outro do bordo inferior da symphyse; se estes 
dous fios se sobrepõem no mesmo plano perpen
dicular áquelle a que a mulher se encosta, é que 
não ha desvio da symphyse púbica, signal nega
tivo para o diagnostico; se se não sobrepõem, é 
que ha esse desvio, e então é isso,não só um si
gnal positivo para o diagnostico, mas até, segun
do o lado para onde se desvia o fio anterior, nos 
é indicado, qual o lado viciado. Quanto á ankilose 
só concluiremos pela'sua existência, quando encon
trarmos vestígios de inflammações anteriores. 

Taes são os elementos de que podemos dispor 
para fazer o diagnostico seguro da bacia obliqua 
ovalar de Naegele. 



I V 

Algumas considerações sobre o parto 
e prognostico nestas bacias 

Terminaremos este breve e rápido estudo da 
bacia de Naegele por algumas palavras acerca do 
parto, e do seu prognostico, n'este vicio de confor
mação. 

Por via de regra os partos nestas bacias são 
sempre difíiceis, e as dificuldades são inhérentes 
já á assymetria, ja ao aperto obliquo. 

Liizmann, a propósito do prognostico, dá-nos a 
seguinte estatística; de 28 mulheres portadoras de 
bacias obliqua ovalares, com ankilose, 22 morreram 
no primeiro parto, 5 no segundo, 1 no sexto; em 41 
partos, 6 foram naturaes, e d'estes, 5 deram-se na 
mesma mulher; de 41 creanças, 10 nasceram vi
vas, mas d'ellas 6 na mesma mulher, e 2 foram 
extrahidas mediante a operação cesariana. 

Estas cifras são mais eloquentes que tudo quan
to aqui podessemos, escrever. Da sua singela apre
sentação resalta immediatamente, não só a difi
culdade do parto, mas até o seu prognostico 
gravíssimo, já para as mães, já para as creanças. 



58 

Se isto porém em these geral assim é, não 
deixaremos comtudo de dizer, que aquellas difi
culdade e gravidade do prognostico, estão em 
grande parte subordinadas a condições diversas 
que podem, ou attenual-as, ou exageral-as até ao 
ultimo extremo. Não é de facto mui custoso de 
conceber, que o parto se dê. até naturalmente, 
com a maior felicidade, se, não obstante a defor
mação da bacia, ou as suas dimensões forem taes, 
que permittam a passagem do feto sem acciden
tes, ou o feto seja tão pouco volumoso, que; não 
obstante o aperto, tenha ainda logar para a pas
sagem; como também não é difficil acontecer que 
o aperto seja tal que o parto se torne impossível 
pelas vias e forças naturaes. Entre estes extremos 
quantos intermédios não se poderão imaginar? 

Tudo depende pois do grau do aperto, que 
por sua vez depende do grau de obliquidade da 
bacia por um lado, por outro da amplidão d'ella, 
abstrahindo da sua deformidade particular. Sob 
este ponto de vista pode dizer-se da bacia de Nae-
gele o que se diz dos apertos de bacias em geral, e 
o que o mesmo Naegde e Grenser pensam a tal 
respeito; isto é: que sendo a bacia apertada pode 
ainda permittir a expulsão do feto de termo, pelos 
únicos exforços da natureza, mas sempre com tal 
ou qual risco da vida da mãe ou do feto; que 
pode o aperto consentir a introducção da cabeça 
no estreito superior, mesmo até permittir a sua 
descida, mas retel-a e como que encraval-a no 
canal pélvico; pode finalmente nem sequer per
mittir a introducção da cabeça no estreito su
perior. 

Ora quando ainda na primeira das hypothe-
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ses, a mais favorável todavia, correm risco a 
vida da mãe ou do feto, que succédera nas ou
tras? 

Como se vê prevalece sempre a maior ou 
menor gravidade do prognostico. 

Não levamos mais longe estas singelas consi
derações. 

Talvez se nos entranhe o não apresentarmos 
aqui um estudo, rápido que fosse, do mechanismo 
do parto n'este vicio de conformação. Não o fa
zemos, porque julgamos esse estudo perfeita
mente fora do quadro que nos propozemos ao 
escolher este assumpto. Com quanto haja relação, 
entendemos poder prescindir-se d'esse estudo para 
o fim que levamos em vista. Tendo que occu-
par-nos apenas do alargamento momentâneo da 
bacia obliqua ovalar de Naegele pela sciho-pubio-
tomia de Farabeuf, é claro, que o conhecimento 
d'esta deformidade, sabel-a diagnosticar, e sup-
primir a gravidade do seu prognostico no parto, 
é o que sobretudo nos interessa. Além d'isso te
ríamos necessariamente que ser muito extensos, e 
a estreiteza dos limites do tempo de que dis
pomos não o consentem. 



m m 



I 

Necessidade da operação de Farabeuf 

A ischio-pubiotomia de Farabeuf é uma ope
ração do grupo das pelviotomias especialmente 
destinada e consagrada» á bacia obliqua ovalar de 
Naegele. Consiste ella na dupla secção do ramo 
ascendente do ischion, e do horisontal do pubis á 
distancia de 5 centímetros da linha media, e do 
lado, onde ha a ankilose característica da symphyse 
sacro-iliaca. B' uma operação nova, e esta simples 
reflexão pôde naturalmente fazer surgir a se
guinte pergunta: justifica-se a necessidade d'esta 
operação? Para nós a justificação é completa, e 
tanto mais, quanto a necessidade d'ella desde 
muito que se vinha impondo. 

De facto, vem de longe já o empenho dos 
mais ardentes esforços dos parteiros para resol
verem satisfactoriamente esse duplo problema da 
salvação das mães e das creanças, quando, no* 
parto, seja qual for a causa de graves accidentes, 
a vida de qualquer d'esses dous seres corre um 
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perigo emminente. Desde a simples versão, já 
usada e grosseiramente executada entre os povos 
antigos, e até entre os menos favorecidos da luz 
da civilisação e da instrucção. até aos modernos 
e brilhantes progressos da symphyseotomia, a 
historia das operações conservadoras da obsté
trica, não nos traduz outra lucta, não nos revela 
outra ambição, não nos aponta outro ideal. 

A versão, a mais rudimentar e a mais antiga 
das operações propostas, o forceps inventado em 
1675, a singela alavanca, a operação cesariana 
de que já Plinio nos falia nas suas obras, o parto 
prematuro proposto e admittido desde 1756, e fi
nalmente a symphyseotomia creada por Siebold 
em 1768, representam outros tantos meios que o 
engenho dos parteiros tem suggerido, e de que a 
sciencia tem admittido o emprego, sempre vi
sando a resolver a incogifita d'aquelle problema. 

São esses ainda hoje os clássicos recursos que 
a arte nos fornece, recursos que se por vezes nos 
asseguram um triumpho completo sobre algumas 
difficuldades dos partos, são ainda todavia exí
guos e deficientes para que o parteiro se possa 
congratular da sua posse, como auxiliares perfei
tos do seu exercicio profissional. 

E sobretudo, é debaixo do ponto de vista das 
operações conservadoras, nos partos em bacias 
apertadas, que as desillusões são em maior nu
mero, como se colhe das estatísticas apresentadas 
por diversos auctores. A todas ellas se tem recor
rido com este fim, e pôde dizer-se, que só moder
namente a symphyseotomia pôde inspirar ao par
teiro a confiança, que lhe outhorgam os seus bri
lhantes resultados. 
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Com efeito, a symphyseotomia acolhida a 
principio com enthusiasmo, quando Siebold a 
propoz em 1768, votada depois por longo tempo 
a um ostracismo imperdoável, hoje em plena re-
florescencia, graças aos esforços de Morisani na 
Italia, e de Pinard em França, é uma operação, cu
jos resultados são já garantidos por innumeras pro
vas, e provas de tal modo concludentes e comple
tas, que obrigam auctores, que hontem ainda a re
pudiavam e repelliam, a abraçal-a enthusiasmados. 

Note-se porém, que todos esses exforços, to
dos esses empenhos, todos esses recursos da arte 
são applicados apenas á bacia symetrica apertada. 

A bacia de Naegele, como já dissemos, desco
nhecida até ha 60 annos a esta parte, nunca foi 
o objectivo dum estudo especial, por ignorada, e 
já depois de conhecida, nem por isso mereceu as 
honras de preoccupar o espirito dos homens da 
sciencia, no sentido de procurarem para ella um 
processo especial para resolver as difficuldades que 
lhe andam inhérentes, não obstante o ter-se reco
nhecido, que os meios ordinários eram na maio
ria dos casos insuficientes, como a pratica o de
monstrava. 

E por isso que a necessidade da nova ope
ração de Farabeuf se impõe, é por isso que se 
justifica a sua invenção. 

De facto a versão, a mais simples das opera
ções propostas, não garante por vezes o resultado 
que se pretende. Basta um pouco de reflexão, a 
simples lembrança de que o aperto pôde ser tal, 
que não permitta a introducção da cabeça no es
treito superior, para se concluir pela sua ineffica-
cia em taes casos. 

S 
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A operação cesariana, não obstante os moder
nos progressos da antisepsia, que lhe asseguram 
hoje mais probabilidades d'exito do que outrora, 
nem por isso deixa de ser uma operação melin
drosa para a mãe. 

O farto prematuro artificial está para o feto, 
nas mesmas, senão em peiores proporções, que 
a operação cesariana para a mãe. As estatisticas 
accusam uma mortalidade nas creanças tal, que, 
perante ella, o parteiro ha-de receiar sempre o 
pôr em pratica esse meio. 

0 forceps, tendo que ser applicado acima do 
estreito superior, ainda que até aqui julgado me
nos offensivo do que a versão, é um instrumento 
assassino, como lhe chama Farabeuf. 

Primeiro que tudo a sua applicação tem ne
cessariamente que ser defeituosa; depois, se actua 
favoravelmente pela tracção na descida do feto, 
supprindo ou coadjuvando as forças expulsivas 
naturaes, actua desfavoravelmente, já estreitando 
mais a abertura pelo logar que vão occupar as 
suas colheres, num espaço de si apertado, já pela 
compressão, que exerce sobre as paredes do cra-
neo do feto, achatando-as e comprimindo-as, effei-
tos aqui muito sensíveis e augmentados ainda 
pela mais moderada das tracções. 

A alavanca, melhor que o forceps, pôde aqui 
prestar serviços, mas para o seu emprego exige e 
exigirá sempre um aperto moderado, muito mo
derado. 

Pelo que respeita á symphyseotomia nem 
mesmo das suas vantagens se pôde aproveitar 
este vicio de conformação. 

Basta lembrar que ella aproveita a mobili-
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dade das duas symphyses sacro-iliacas, e que na 
bacia de Naegele uma d'essas symphyses está to
talmente perdida para esse effeito. Que vantagem 
traz a secção da symphyse. púbica, se com isso 
apenas obtemos a mobilidade de meia cintura 
pélvica, pois que a outra necessariamente fica 
immovel? 

Se todos esses meios pois são improfícuos, 
se em nenhum desses recursos o parteiro en
contra um eificaz para vencer as dificuldades 
deste vicio de conformação, não seria necessário 
explorar novos processos? Evidentemente, e eis o 
que fez Farabeuf colhendo o pomo douro, nas 
suas laboriosas pesquizas. 

A sua ischio-pubiotomia réalisa na verdade 
um progresso importantíssimo, preenchendo uma 
deficiência da arte, augmentando e enriquecendo 
o seu thesouro de recursos operatórios. 

Cremos pois ter sobejamente mostrado a ne
cessidade da operação de Farabeuf. Pôde agora 
perguntar-se: réalisa ella o ideal procurado? tem 
as vantagens que lhe attribuimos? preenche o de
sideratum almejado? Eis o que vamos ver breve
mente. 

Antes porém occupar-nos-hemos das indica
ções e technica da operação. 



I I 

Indicações da isehio-pubiotomia 

O assumpto de que se occupa o presente ca
pitulo faz d'elle um dos mais importantes de todo 
este trabalho, e sentimos não poder dar-lhe o de
senvolvimento, que elle requer. Escasseiam-nos 
para isso muitos elementos. No entretanto pro
curaremos dizer o bastante para limitarmos bem 
as indicações d'esta operação. 

A este respeito Vanner em uma nota a um 
artigo seu publicado nos Annaes de Ginecolo
gia e Obstétrica, numero de fevereiro de 1893, em 
que elle faz a historia das pelviotomias, e termina 
por mostrar, que a operação de Farabeuf nada 
tem que ver com as que outros pubiotomistas fi
zeram, numa nota a esse artigo, digo, promette 
demonstrar em subsequentes escriptos que, ap-
poiando-se nas observações de Litzmann e Simon 
Thomaz, bem como sobre estatísticas mais recen
tes, a maior parte das bacias de Nacgele necessi
tam da isehio-pubiotomia. 
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Procuramos esses artigos, e não os encontra
mos. Não sabemos se Varnier cumpriu ou não 
a sua promessa. No entanto aquella singela nota 
alguma cousa nos diz já sobre o assumpto de que 
nos occupamos. Pelo menos deixa já presumir 
quão vastos são os limites da indicação d'esta 
operação. 

Farabeuf, depois de ter estudado o resultado 
das outras operações conservadoras da obstétrica, 
e depois de lhes ter assignado o limite até onde 
o parteiro tem direito a esperar d'ellas tudo o 
que ellas lhe podem garantir, termina por estas 
palavras: que faire donc á ces autres bassins trop 
étroits pour la version, le forceps, le levier, même 
pour l'accouchement provoqué d'un enfant assez avance 
pour être sûrement viable? 

Eliminons les rétrécissements extrêmes et étendus 
au détroit inférieur . . . ces cas sont réservés à l'opé
ration césarienne ou à la castration de Porro a la 
fois curative et prophylactique. 

Ce sont les bassins d'êtroitesse moyenne, ceux que 
l'on ne pouvait traiter jadis que par t accouchement 
trop prématuré, qui m' occupent en ce moment. Car 
l'acconcheur peut, par la section de la ceinture pel
vienne, les agrandir assez pour en extraire vivant un 
faelus á terme normal. 

Bis pois bem limitados os casos onde está in
dicada esta operação. 

Como se vê é exactamente n'aquelles em que 
nada se pode esperar dos outros recursos da arte, 
casos verdadeiramente desesperados, em que quasi 
sempre, ou antes, sempre, o feto tinha que ser sa
crificado em prol da vida da mãe. 

E' para as bacias medianamente apertadas, 
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mui estreitas para a versão ou forceps, mas lar
gas para operação cesariana, que Farabeuf propõe 
a sua operação. 

Estão n'este caso as bacias assim viciadas, 
que não medem no diâmetro antero-posterior 
mais que 80 millimetres ao máximo, 40 ao mí
nimo, e é talvez attendendo a que oscilla entre 
esses limites o aperto nas bacias de Naegele, o 
o que faz dizer a Varnier, que quasi todas neces
sitam da ischio-pubiotomia. 

Acima d'aquelle máximo recorremos aos ou
tros meios conhecidos, abaixo, resta-nos a ope
ração cesariana ou a embryotomia. Raros porém 
são os casos em que tenhamos de nos soccorrer 
destes últimos extremos. 
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Teehniea operatória 

Postas as indicações da operação que nos oc
cupa, vejamos agora o seu modus faciendi. 

Farabeuf, antes de o expor, aprecia-o nas pala
vras seguintes: Cette opération, on le va voir, tout mé
decin propre l'exécutera sans peine et sans risques. Elle 
est plus facile que l'iliotomie oblique rétrocotyloidienne, 
qui, n'étaient les ligaments sacro-sciatiques, remédie
rait aussi aux rétrécissements du détroit inférieur; 
plus facile, surtout, que la disjonction au ciseau de la 
symphyse ankilosée. 

Por isto se vê, que as dificuldade operatórias 
dependem sobretudo da habilidade do operador. 
Trata-se pois d u m a operação simples. 

O apparelho instrumental necessário para a 
executar compõe-se de: bisturis ou escalpellos, 
thesouras, pinças hemostaticas, afastadores, le-
gras curvas e rectas, serra de cadeia, agulha 
romba, passa-fios de cabo, perfuradores, fios me-
tallicos de seda, categut, crina de Florença, agu
lhas, etc. 
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As incisões tegumentares devem fazer-se 
n'uina linha parallela á linha media, distante 
d'esta 4 centimetros, e devem ser feitas, uma 
perto do ischion ao lado do perinneo, pouco mais 
ou menos ao nivel da forquilha da vulva, para a 
secção do ramo ascendente do ischion; outra a 
largura d'ara dêdo para fora da espinha do pubis, 
para a secção do seu ramo horisontal. 

Como preleminares, temos aqui, como em 
outra qualquer operação, de pôr em execução 
todos os cuidados recommeudados pela anti-
sepsia: esterilasação d'instrumentos, desinfecção 
do operador e ajudantes, antisepsia da região 
operada, inclusive da vagina etc. etc. Julgamos 
desnecessário dizer que a operada deve ser chlo-
roformisada. 

Posto isso vejamos agora como se procede. 
A operação faz-se em três tempos; no primeiro 

faz-se a secção do ischion, no segundo a do pubis, 
no terceiro completa-se a separação dos ossos. 

Primeiro tempo; secção do ischion. 
A mulher é collocada em posição obstétrica, 

no bordo do leito; o operador collocado entre as 
coxas levantadas . e sustentadas por dous ajudan
tes, introduz um dedo da mão esquerda na va
gina, e com outro attinge a prega que separa o 
grande lábio da face interna da coxa, pinçando 
assim uma porção da região. Em seguida procura 
o osso que encontra facilmente, e sobre elle faz 
uma incisão antero-posterior de 4 centimetos de 
extensão, e cuja parte media deve ficar ao nivel 
da forquilha. Profunda, cortando no sentido das 
fibras musculares que encontra, até attingir a 
face anterior do osso, que põe a descoberto'. 
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Toma então uma legra curva, desnuda na ex
tensão necessária a face exterior, os bordos, a 
face posterior do pilar da arcada, e finalmente 
contorna-o, carregando de dentro para fora, e fa
zendo apparecer.a ponta do instrumento no bu
raco sub-pubico. 

Durante este trabalho, a mão esquerda manten
do um dedo na vagina outro na ferida, assegurará 
ao operador a integridade da parede da vagina. 
Passa em seguida a agulha e a serra de cadeia 
de dentro para fora, por traz do osso, recalcando 
as partes molles o mais possivel para a tuberosi-
dade do ischion, atraz da forquilha, e serra em 
seguida, tendo o cuidado de não deixar pontas. 

Feito isto com uma legra recta, destaca a 
membrana obturadora, até onde fôr possivel, cor
rendo com a extremidade do instrumento ao longo 
do bordo interno do buraco sub-pubico, e terá 
assim concluido o primeiro tempo. 

Segundo tempo; secção do pubis. 
O operador conserva a mesma posição, e um 

dos ajudantes colloca-se do lado, sobre que se 
opera. 

Principia por tomar entre o pollegar e os outros 
dedos toda a porção da região correspondente ao 
monte de Venus, afim de sentir bem as espinhas 
púbicas; marca a do lado operado, e um dedo 
para fora d'ella, ponto onde passa a parallela á 
linha media distante 4 centímetros, como já mar
camos, faz uma incisão de 5 centímetros, princi
piando um dedo acima da arcada crural, isto é: da 
linha tirada entre as espinhas ilíaca superior e pú
bica, ambas tangiveis, reconhecidas e marcadas. 
Esta incisão descobre ás fibras brancas da arcada, 
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e, por baixo, o envolucro aponevrotico do musculo 
peotineo, do qual o operador destaca a arcada e 
ligamento de Grimbernat para os cortar no sentido 
da incisão cutanea, isto é: perpendicularmente ás 
suas fibras. B' necessário com effeito dividir to
das as fibras que se vêem, bem como as dos liga
mentos de Grimbernat e Cooper, que se encon
tram mais profundamente, mas accessiveis, por 
fora do orifício inguinal externo, respeitando o 
conteúdo do canal inguinal. Corta em seguida 
o pectineo, até attingir o osso, que é assim posto 
a nu. 

Com a legra curva, desnuda então o osso 
em toda a volta por disante, por traz e pelos bor
dos, passa a serra de cadeia, recalcando para 
fora as partes molles para que a secção do osso 
se faça a 5 centímetros da linha media, e em se
guida serra com precaução. 

Se para a execução d'esté segundo tempo a 
posição da cabeça do feto embaraçar as manobras 
operatórias, esta deverá ser levemente affastada. 

Terceiro tempo; conclusão da sepagão dos ossos. 
Effectuada esta dupla secção óssea, nem por 

isso o afastamento dos topos serrados é ainda 
possível. E' necessário acabar o descolamento da 
membrana obturadora; para isso, pela ferida su
perior, o operador introduz uma legra recta, que 
escorrega com pressão ao longo do bordo interno 
do buraco sub-pubico, até attingir o ponto tocado 
por idêntica operação durante o primeiro tempo. 
Em seguida pôde effectuasse o afastamento, mas, á 
medida que este se dá, é necessário, que pela ex
ploração com o index esquerdo se reconheçam 
alguns cordões fibrosos tendidos, que persistem 
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em resistir, e que a mao direita armada de legra 
ou thesoura vac prudentemente cortando, pre
mindo contra o pubis. 

Depois que toda a arcada crural, inclusive o 
ligamento de Cooper, está perfeitamente dividi
da; depois que nada resta da membrana obtura
dora entre as duas feridas, os ossos ainda se 
não desunem, se a coxa estiver affastada. 

E' necessário que a coxa seja mantida em se-
mi-fiexão; levantada, e em abducção muito suffi-
ciente para permittir ao parteiro manobrar livre
mente, porque do contrario os músculos adducto-
res distendidos oppõem-se ao affastamento de
sejado. 

Alem d'isso, é necessário, que a perna não es
teja fixa, para que, movendo-se, ceda facilmente 
á acção dos músculos obturadores, para que estes 
cedam por sua vez sob a acção do pubis, onde se 
inserem algumas das suas fibras. 

Eealisadas estas condições, o operador veri
fica a mobilidade da symphyse púbica, podendo 
mesmo augmental-a sem custo, luxando para 
deante com a extremidade dos dedos a porção da 
cintura pélvica comprehendida entre os pontos de 
secção os ossos e a symphyse púbica, porção que 
constitue uma espécie de válvula púbica movei 
para deante. 

Eis no que consiste e como se executa a ope
ração de Farabeuf. 

Em consequência d'esta operação, judiciosa
mente feita, o parteiro verá resalvadas as difficul-
dades que provem ao parto d'esté vicio de confor
mação, e, auxiliando-se dos meios precisos, verifi-
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cará que todas as mães não fatigadas ou pisadas 
por manobras anteriores, todas as creanças sãs e 
de termo, devem sobreviver. 

Durante a operação o operador não tem que 
preoccupar-se nem com a raiz do clitoris, nem com 
a veia crural, nem com a artéria obturadora, ór
gãos interessantes da região, porque estão fora do 
campo operatório, como facilmente se pôde veri
ficar em exercícios no cadaver. Quanto a hemor-
rhagias são ellas insignificantes, pois que em to
das as secções que se operam, apenas se interes
sam algumas arteriolas e pequenas veias, uma vez 
que se proceda conscientemente. 

Effectuado o parto não resta mais que fazer 
as suturas respectivas. 

Alguns operadores querem, que se faça a su
tura dos ossos com fios metallicos. Não é de facto 
isso uma inutilidade; de resto a consolidação effe-
ctua-se mesmo independentemente da sutura, e a 
cicatrisação pôde obter-se por primeira intensão, 
como succedeu com a primeira operação executa
da por Pinard. 



Y 

Conclusão 

Terminaremos esta segunda parte da nossa 
these demonstrando, que a operação que vimos de 
descrever, permitte o alargamento sufficiente da 
bacia obilqua ovalar de Naeyele, para que se possa 
realisar o parto de termo, e finalmente remata
remos dizendo alguma cousa acerca do modo da 
apreciação de Charpentier acerca d'esta operação. 

Pelo que respeita áquella primeira asserção, 
servir-nos-ha de guia a propria discussão de Fa-
rabeuf, quando, ao estudar esta operação, mede o 
alcance dos seus resultados, comparando-os com 
os obtidos por outros processos de pelviotomias. 
Tomaremos, como elle, para ponto de partida a 
bacia de Naegele medianamente apertada; isto é: 
medindo 84 millimetres de diâmetro promonto-
pubico, typo de bacia em que a operação está 
perfeitamente indicada. 

Esta bacia apresenta uma superficie limitada 
por arcos tangentes ao estreito superior e per-
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tencentes a uma circumferencia de 90 millime
tres de diâmetro, com uma area de 61 centíme
tros quadrados. Ora ; como se vê, não só aquella 
circumferencia é inferior á duma cabeça nor
mal media, mas também esta area participa do 
mesmo defeito; é estreita, e seria necessário que 
ella medisse 80 centímetros quadrados ao menos. 

Como realisar este augmente de superfície? 
E' pondo em pratica os différentes methodos de 
pelviotomia, que Farabeuf demonstra a sua insuf
iciência, e termina por pôr em evidencia que só a 
ischio-pubiotomia, como elle a réalisa, satisfaz 
áquelle augmente. 

Sigamol-1'o na sua demonstração. 
Pratiquemos primeiro a sijmphjseotomia. Quaes 

são os seus resultados sob este ponto de 
vista? Vejamos; depois da secção da symphyse o 
pubis do lado movei soffre um affastamento pru
dente de 30 millimetres; este affastamento vem 
produzir um augmente de superficie de 15 centí
metros quadrados; isto é: aquella superfície fica 
medindo 76 centímetros quadrados. Basta? Não. 
Uma bacia com tal superfície seria ainda estreita, 
e quando muito duma suficiência perigosa e ar
riscada. 

Que succédera então com uma bacia mais es
treita? E' intuitivo o resultado. 

A symphyseotomia simples pois não basta. 
Vejamos a ischio-pubiotomia do lado largo e não 
ankilosado. 

Depois da secção do pubis e do ramo ascen
dente do ischion teremos uma como que válvula 
púbica que, graças á mobilidade da symphyse se 
pôde dirigir para deante, amplificando aquella 
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superficie. Mas como? d'um modo irregular e 
pouco aproveitável, a ponto de lhe exceder em 
vantagens a simples e fácil symphyseotomia. De
pois a metade apertada da bacia permanece inal
terável. Que resultados dá pois este methodo? 
nullos ou quasi nullos para o que temos em vista, 
pois que com elle nem sequer se attingem os da 
symphyseotomia. 

Vejamos agora a ischio-pubiotomia do lado aper
tado e ankilosado, isto é: effectuemos a operação 
de Farabeuf. Que succède? Com a secção do ramo 
horisontal do pubis e do ascendente do ischion á dis
tancia de 5 centimetros da linha media, obtemos 
uma como que charneira duplamente movei; mo
vei na symphyse púbica, movei ainda na sym
physe sacro-iliaca normal, e constituída por toda 
a porção da cintura pélvica comprehendida entre 
os pontos de secção dos ossos e a symphyse sa
cro-iliaca do lado não ankilosado. 

Sommando os affastamentos prudentes, que 
poderemos obter das duas symphyses, teremos 
um affastamento máximo de 30 millimetros. Este 
affastamento vem produzir-nos n'aquella superfi
cie um augmente de 17 centimetros quadrados a 
mais do que o strictamente necessário. 

Eis o grande resultado da operação de Fara
beuf: latitude e segurança. 

Depois o lado apertado da bacia, que se podia 
julgar perdido para o mechanismo do parto, é 
agora aproveitado pela amplificação que soffre. O 
estreito superior quasi se torna regular. O aperto 
e difnculdades são pois aqui totalmemte vencidos. 

Haverá necessidade de mais demonstração? 
Parece-nos pelo que fica exposto, que a ischio-pu-

e 
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biotomia de Farabeuf, para o fira a que é desti
nada, nada deixa a desejar. Encerraremos pois 
aqui esta demonstração, mais uma vez affirm ando 
que só pela ischio-pubiotomia de Farabeuf se pôde 
obter o alargamento bastante da bacia obliqua 
ovalar de Naegele. para o parto de termo. 

Demais o que a theoria demonstra a pratica o 
tem confirmado em mais que um caso. Que nos 
conste, em quatro casos tem sido applicada a is
chio-pubiotomia de Farabeuf, e sempre um êxito 
feliz coroou os seus resultados. D'um d'elles falía
mos nós já na introducção a esta these, o que foi 
executado por Pinard. Dos três restantes temos 
apenas conhecimento por breves noticias dos jor-
naes scientificos, sem que possamos recolher a sua 
observação completa. E' porisso que os não apre
sentamos aqui. 

Resta-nos finalmente agora deixar n'estas hu
mildes paginas bem lavrado o protesto de justiça 
a favor de Farabeuf contra a apreciação de Char
pentier feita na sessão da academia de medicina 
de Paris, subsequente áquella em que Pinard 
apresentava o resultado da primeira ischio-pubio
tomia, e com justiça propunha, que se lhe chamas
se operação de Farabeuf 

Ahi Charpentier accusa Pinard de pretender 
roubar a Stoltz a gloria de ser o inventor da is
chio-pubiotomia, e não vê na operação de que se 
trata, mais do que uma nova indicação. 

Bastaria a historia das pelviotomias até hoje 
praticadas para demonstrar o erro em que labora 
Charpentier, se é que é um erro e não uma apre
ciação injusta, estimulada por um sentimento me
nos digno. De facto depois do que disseram Pi-
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nard e Varnier sobre o assumpto, só por má fé, e 
opinião desvairada, se poderá affirmar, que a is-
chio-pubiotomia de Farabeuf não é uma operação 
inteiramente nova, inventada, estudada e creada 
por aquelle insigne professor. 

Não faremos aqui a historia das pelviotomias, 
nem reproduziremos o que escreveram Pinard e 
Varnier; apenas concluiremos com este ultimo 
que entre a nova operação e as outras pubioto-
mias ha apenas um ponto commum: é—que em 
todas ellas a bacia é serrada; mas ha também uma 
differença capital: é o fim que ella tem em vista, 
—o alargamento momentâneo da bacia obliqua 
ovalar de Naegele. Com effeito até Farabeuf nenhum 
symphyseotomista ou pubiotomista tinha pensado 
sequer na bacia de Naegele, e Varnier demonstra 
que este vicio de conformação foi sempre para 
aquelles um verdadeiro noli me tangere, citando 
Baudeloque Degranges, Lachapelle (M.6), Dubois, 
Boer, Velpeau, Jacquemier, o próprio Naegele e 
Grenser, e finalmente Robert. Demostrando isso 
Varnier conclue, e nós concluimos com elle: 

L'opération de Farabeuf qui l'agrandit (le bassin 
de Naegele) quand il a besoin de l'être d'une quantité 
mathématiquement calculée à l'avance, par lschio-pu-
biolomie unilatérale du côté ankilosé, c'est à dire, par 
un procédé opératoire qui aupavaant n'avait été ni 
soupçonné, ni indiqué, ni décrit, ni figuré, est donc 
bien une opération nouvelle. 

On est étonné de lire que c'est seulement «une in
dication nouvelle-» d'une «operation canseillée par M. 
Stoltz et cadres auteurs contre les basssins rachitiques. 



PROPOSIÇÕES 

Anatomia.—A disposição anatómica da articulação 
escapulo-humeral explica a maior frequência das luxa
ções d'essa articulação. 

Physiologia.—Prefiro a theoria de Kiiss para expli
car o mechanism o da secreção renal. 

Therapeutica.—Nem todas as anemias exigem o tra
tamento pelos ferruginosos. 

Anatomia pathologica.—No estudo da pathogenia 
dos tumores rejeito a theoria microbiana. 

Pathologia geral.—O conhecimento dos anteceden
tes hereditários d'um doente é por vezes um elemento 
importante de diagnostico. 

Pathologia interna.—Da analyse do sueco gástrico 
resultam dados preciosos para o tratamento e diagnos
tico d'algumas doenças d'estomago. 

Pathologia externa.—O tratamento tópico d'algu
mas affecções locaes deve fazer-se acompanhar d'um tra
tamento geral. 

Operações.—Sendo possível outra intervenção, não 
pratico a operação de Chopart na amputação do pé. 

Partos.—A ischio-pubiotomia de Farabeuf é a única 
operação conservadora para a mãe e para o feto nos 
apertos médios da bacia de Naegele, no parto de termo. 

Medicina legal.— Em presença d'um hymen intacto 
não se está auetorisado a affirmar, que não houve desflo-
raçâo. 

Approvada pôde imprimir-se 
D. Lebre. Wenceslau de Lima, 

DIRECTOR. 
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