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JNTRODUCÇÃO 

Percorrendo o vasto arsenal de therapeutica cirúr
gica, difficilraente encontraremos um instrumento que, 
debaixo do ponto de vista das suas applicações practi-
cas, exceda o forceps na innocividade dos seus resul
tados e na importância das suas indicações. 

A descoberta d'esté poderoso meio d'extraccao am
pliando a solução dos mais complexos problemas da 
dystocologia, realisou um dos mais bellos desiderata 
da obstetrícia nos casos difficeis: a salvação da mãe 
sem o sacrifício necessário do filho. Milhares de vidas 
se devem a este poderoso instrumento, que, substi
tuindo o gancho extractor e invadindo os domínios da 
operação cesarianna, deve com justa razão considerar-
se como uma das mais brilhantes conquistas da Medi
cina operatória no século passado. 

Desde o forceps longus et versu de Rueff, primeira 
tentativa d'esté género, até ao admirável forceps indi-
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cador de Tarnier, apresentado á Academia de Medicina 
de Paris em 1875, decorreram 1res séculos durante os 
quaes o forceps percorreu as différentes phases do seu 
aperfeiçoamento progressivo. 

Seria impossível, e além d'isso inútil n'um traba
lho d'esta ordem, seguir passo a passo a historia da 
obstetrícia n'este longo periodo, e por isso nos limita
remos a apresentar os pontos culminantes d'essa lon
ga serie de modificações, que transformaram o myste-
rioso instrumento dos séculos passados no verdadeiro 
forceps do século actual. 

Decorreu longo tempo desde as primeiras tentati
vas de Rueff e Pedro Franco, até que o grande movi
mento reaccionário se levantasse por toda a parte contra 
os ganchos extractores, que,—sacrificando fatalmente 
o feto, não poucas vezes punham em gravíssimo risco a 
vida da mãe. 

Desde 1670 até 1713 em que o primeiro forceps 
foi officialmente apresentado por Palfyn a Academia 
Franceza pôde dizer-se que, além d'alguns instrumen
tos apenas conhecidos pela mensão que d'elles fizeram 
os seus auctores nas obras publicadas: Drinkwater 
(1668), Van Sollingen (1673), Adriano Slevogt (1709), o 
forceps foi o exclusivo privilegio dos membros da fa
mília Chamberlen, principalmente Hugo Chamberlen, 
que primeiro em Inglaterra e depois em França, fez 
um verdadeiro monopólio da sua descoberta, associan-
do-se finalmente em Amsterdam a Roonhuysen, que 
mais tarde fundou uma sociedade indigna acobertada 
pela lei e cuja triste celebridade foi uma das mais in
deléveis nodoás na historia dos descobrimentos scien-
tiûcos. 
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Desde 1716 até 1747 foram tão rápidos os progres
sos, que o imperfeito e grosseiro instrumento de Pal-
fyn sahiu das mãos de Levret, preenchendo as con-
dicções fundamentaes para a realisação na mais ampla 
escala do fim a que se destinava. 

Ha importantes datas n'este período relativamente 
curto. 

Em 1718 ? — 1783 — Heister um dos primeiros re
presentantes do movimento obstétrico na Allemanha, 
modificou o fórceps de Palfyn unindo as colheres até 
então separadas, e realisando assim uma primeira ten
tativa d'um systema articular. 

Em 1734, introduz Giffard uma importante modifi
cação : a fenestração das colheres. 

Finalmente em 1747 apresenta Levret á Academia 
de Medicina, confiando-a em seguida á corrente da pu
blicidade, uma das mais importantes modificações, uni
versalmente acolhida pelas summidades scientiflcas da 
Europa : a curvatura pélvica do forceps. Smelie na In
glaterra completa esta descoberta pelo aperfeiçoamen
to do systema articular vasado nos moldes do instru
mento de Dussé. 

Foi n'esta época que os escriptos de Rathlaw e de 
Van do Poli começaram a desvendar o segredo dos me
dicos de Amsterdam, sendo porém só em 1818 que 
Gansardine apresentou o verdadeiro forceps de Cham-
berlen, confirmado posteriormente pelos authorisados 
trabalhos de Ribgy e Kilian. 

Pelo confronto d'esté forceps com os de Giffard e 
Chapman é fácil verificar, que n'aquella época este ins
trumento linha attingido um grau de perfeição que só 
Levret conseguiu exceder. 

* 
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Entrou finalmente o forceps na phase dos aperfei
çoamentos: centenares d'instrumentos foram creados, 
differenciando-se pelo comprimento total, pelas dimen
sões relativas das colheres e dos cabos, pelo grau maior 
ou menor das curvaturas, pelo systema d'articulacâo e 
por um sem numero d'outras circumstancias que, quan
do não prejudicassem eram pelos menos em geral per
feitamente dispensáveis. 

São como diz Barnes, espécimens históricos dignos 
de figurar nos museus, porque tem a grande utilidade 
de evitar futuros erros, poupando assim o trabalho de 
novos inventos. 

E' por isso que só um pequeno numero d'instru
mentos d'esta ordem nos devem merecer uma mensão 
especial, limitando-nos ainda assim com relação á maior 
parte d'elles a apresental-os, indicando n'um quadro 
synoptico os principaes elementos da sua estructura e 
dimensões. 

Antes de entrar no assumpto da nossa dissertação, 
não podemos deixar de consagrar algumas linhas ao es
tudo do mecanismo de acção do forceps, e das condic-
ções indispensáveis para a sua mais perfeita realisação. 
Não só porque julgamos indispensável o conhecimento 
perfeito do instrumento para a critica conscenciosa das 
suas applicações; mas ainda porque um trabalho d'esta 
ordem nos impõe implicitamente a obrigação de emmit-
tir uma opinião sobre um instrumento modernamente 
introduzido na therapeutica obstétrica o forceps indica
dor de Tarnier. 

Estudaremos pois n'esta primeira parte : 
1.° As aptidões do forceps na sua mais ampla ge

neralidade, abstraindo das modificações que lhe foram 
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feitas e considerando apenas o typo fundamental de 
Levret. 

2.° As condicções a que deveria satisfazer o for
ceps para a realisação mais perfeita do seu fim. 

3.° O valor relativo do forceps clássico e do for
ceps indicador de Tarnier. 

4.° Tentaremos finalmente apresentar n'um qua
dro synoptico uma classificação dos principaes instru
mentos d'esté género hoje empregados, tomando para 
base d'essa classificação as condicções fundamentaes a 
que acima nos referimos. 



PRIMEIRA PARTE 

O F O R C E P S 

O forceps actua : 
i.° Coroo instrumento de tracção. 
2.° Por compressão e reducção maior ou menor 

da parte sobre que actua. 
3.° Gomo alavanca. 
4.° Como estimulo das contracções uterinas (po

der ocytocico). 
A — A primeira condicção é fundamental e dá-se 

em todos os casos. 
B — A segunda em pequeno grau é na immensa 

maioria dos casos inhérente á primeira. 
C —- A segunda em grau elevado e a 3.a dependem 

do operador e são portanto operadas em certos e de
terminados casos. 

D — A 4.a inconstante e variável nos seus effeitos 
porque depende das condicções orgânicas do individuo, 
nada tem de especial ao forceps. 
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Justifiquemos as nossas asserções : 
A —A primeira modalidade dynamica ninguém a 

contesta, é a razão de ser do instrumento. 
B — A segunda dissemos que era inhérente á pro

priedade fundamental «seria um forceps ideal aquelle, 
diz Schroder que permitlisse tracções enérgicas sem 
compressão da cabeça fetal.» 

Ha porém quem sustente a possibilidade d'isolar 
estas acções: A escola de Praga estabelece como prin
cipio que o forceps não deve ter força compressiva, e 
Barnes * sustenta, que não é indispensável a compres
são para assegurar a presa, porque esta depende ape
nas da largura das colheres e do raio da curvatura ce-
phalica. 

Esta opinião é perfeitamente inadmissível. 
Para que uma tal condicção podesse realisar-se era 

indispensável a accomodação perfeita do instrumento 
ao movei ; mas então em vez d'uma pressão transver
sal distribuída por uma larga superfície, teríamos uma 
pressão representada por toda a energia da tracção ac
tuando directamente sobre a parte abrangida pela ex
tremidade das colheres, com todos os inconvenientes 
das pressões localisadas em pontos limitados da super
fície do craneo ou da face, e cuja sede nem sempre po
demos prever com antecipação. 

Mas a accomodação perfeita das curvas invariáveis 
do forceps, ás curvas correspondentes da superfície 
do craneo, variáveis com o feto e com as cambiantes 

i Barnes — Leçons sur les operations obstétricales. 
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de posição, é em regra absolutamente impossível sem 
um certo grau de compressão e reduccão. 

E ainda mesmo que admittamos a opinião de Bar
nes, não seria a força de tracção do fórceps que indi
rectamente augmentaria a pressão pélvica pela inter
posição das colheres? 

A compressão e reduccão moderadas são pois em 
regra elementos inseparáveis da tracção. 

0 escorregamento das colheres e a insufficiencia da 
presa, confirmam no dominio dos factos, a veracidade 
d'esté principio. 

C—A potencia reductora do forceps como ponto de 
indicações especiaes, tem a sua rasão de ser, por um 
lado na necessidade de diminuir em certos casos os 
diâmetros da cabeça fetal, e por outro na possibilidade 
d'essa reduccão em grau compatível com a vida do 
feto, e sem risco eminente para a mãe. 

Vejamos agora quaes são as condicções, consequên
cias e limites da sua applicação. 

O grau da potencia compressora e reductora do 
forceps depende : 

l.o — Da energia da tracção; porque as experiên
cias de Delore provam que a potencia compressora é 
numericamente representada por metade da força de 
tracção. 

2.° — Da distancia que vae das mãos do operador 
á articulação do instrumento, e portanto do compri
mento dos cabos, porque os ramos do forceps obede
cem ao principio geral das alavancas. 

3.°—Da largura das colheres, do seu grau de 
curvatura cephalica e da sua maior ou menor adapta
ção á cabeça do feto. 
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4."—Do volume da cabeça, do grau de ossificapão 
dos ossos do craneo e das dimensões das fontanellas. 

As modificações do craneo segundo as experiências 
de Beaudelocque, Pelrequin, Delore e principalmente 
Budin, são as seguintes : 

1.° — O diâmetro occipito-frontal é mais reductivel 
do que o biparietal. (Beaudelocque, Petrequin), e a 
pressão é melhor supportada n'esse sentido (Delore). 

2.° — A reducpão d'um diâmetro traz comsigo o 
augmento não proporcional dos diâmetros perpendicu
lares, e o alongamento da cabeça como no trabalho 
normal pelo augmento accentuado dos diâmetros sub-
occipito-bregmatico e traco-bregmatico, (Solayres, De
lore, Chassaigny). 

3.°—A reducpão do diâmetro, transverso, trazen
do comsigo o cavalgamento d'um parietal sobre outro 
e d'ambos sobre os coronaes e occipital diminue a capa
cidade craneana com refluxo dos líquidos n'ella con
tidos. 

4.° — Finalmente o grau de reducpão oscilla entre 
5 e 14 millimetres. Convém porém notar que apezar 
da difficuldade (Delore) em precisar o limite além do 
qual a pressão produzirá fracturas ou depressões per
manentes, uma reducpão de mais de um centímetro é 
em geral extremamente perigosa. 

O grau das modificapões que acabamos de precor-
rer, directamente dependentes da forpa compressiva, 
está por esse facto subordinado ás condipões mecâni
cas a que acima nos referimos. Ora, sendo como é 
pelo menos no estado actual, absolutamente impossível 
determinar corn rigor o valor absoluto e relativo d'es-
sas condicpões, resulta como consequência necessária 
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que só approximadamente poderemos calcular o grau 
de innocividade d'uma applicação de forceps. 

Apenas poderemos com as restricções devidas a 
um assumpto que não recebeu ainda a sancção plena 
dos factos, estabelecer as 3 seguintes regras: 

1." — Evitar tracções acima de 70 kilogrammas sob 
pena de transformar em cephalotribo, como diz Delore 
o fórceps ou o organismo materno. 

2.° — Ter sempre em vista que a intermittencia e 
lentidão da compressão approxima a reducção das con-
dicções naturaes, facilitando a adaptação dos centros 
encephalicos á pressão, e permittindo o curso da cir
culação cerebral. 

3.° — Finalmente procurar adaptar o melhor pos
sível o forceps á cabeça do feto, para evitar os incon-. 
venientes das pressões limitadas. 

D — Os movimentos de lateralidade do forceps, 
realisando as condições da alavanca dupla, e admitti-
do por authoridades como Joulin, Barnes, Delore etc., 
e principalmente Pajot * são combatidos por outros, 
que fundamentam a sua opinião nas lesões produzidas 
pela pressão e attricção violenta, que este processo 
pôde occasionar já na cabeça do feto, já nas partes 
molles que revestem o canal genital da mulher. 

Se é certo que a doutrina do movimento pendular 
do forceps, tal como a expõe claramente Schroeder, 
Joulin e outros, nos leva a admittir a efficacia em cer-

1 Annaes de Gymnecologia de 1876. (A 2 / sobre o for
ceps de Tarnier). 
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tos casos d'esla acção mecânica, aliás confirmada pe
los factos (Delore), é certo por outro lado, qualquer 
que seja a interpretação que se dê ás lesões produzi
das, que a maxima prudência é necessária e que, sem 
prescrever absolutamente o seu uso, como faz Ducan, 
julgamol-o com a maioria dos autores limitado aos ca
sos em que as tracções directas repetidas não tenham 
dado resultado algum. 

Ê um intermédio entre a tracção simples e a ce-
phãlotripsia. 

0 poder ocytocico do fórceps a que mais tarde 
teremos occasião de nos referir pode aproveitar em 
muitos casos embora como circumstancia perfeitamente 
accessoria. 
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O coDJuncto das condicções mecânicas a que a for
ceps teria de satisfazer, como instrumento destinado a 
substituir ou auxiliar a vis a tergo das potencias ex
pulsons, não se encontra realisado em nenhum dos 
forceps actualmente conhecidos, e podemos mesmo di
zer, que o seu conjuncto reprezentaria um forceps 
ideal, termo de comparação pelo qual se podesse af-
ferir o grau de perpectibilidade d'um instrumento. 

Essas condições são as seguintes : 
i.o — Permittir exercer tracções na direcçãq do 

eixo, sem perigo para a mãe nem para o Dlho. Evitam-
se por este meio decomposições de forças e portanto 
pressões inúteis sempre, prejudiciaes ás vezes. 

2.° —Que o ponto de applicação das tracções seja 
o mais proximo possível do centro da cabeça — Chas-
saigny, Tarnier. 

3 .o_Qu e a força compressiva não excedesse, pelo 
menos durante a vida do feto, os limites strictamente 
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necessários para effectuar a extracção sera escorrega
mentos prejudiciaes. 

4.° —Que a cabeça conserve a liberdade necessá
ria, para a execução dos movimentos de adaptação ao 
canal que tem de atravessar. 

5.° — Que a área abrangida pelas colheres seja suf-
ficientemente extensa, e por toda ella haja distribuição 
uniforme de pressões. 

6.° —Que a juncção dos ramos se faça com facili
dade, segurança e rapidez, e sem prejuízo para a mãe 
nem para o filho. 

7.° — Que dentro dos limites da resistência neces
sária, a espessura e peso do instrumento sejam o me
nor possível, e que não haja rebordos cortantes. 

8.° —Finalmente que a forma e dimensão dos ca
bos, permitiam ao operador empregar o máximo da 
força util. 

Todas estas condicções se reduzem ao seguinte 
principio: adaptação perfeita do instrumento ás con
dicções variáveis da mãe, do filho e do operador. 

Tal seria o grau supremo de perpectibilidade, que 
até hoje não pôde conseguir-se d'uma maneira com
pleta. 

Se é certo que desde 1847 até 1877, o admirável 
typo de Levret se conservou como diz Tarnier, inalte
rável nos seus princípios fundamentaes, apezar das nu
merosas modificações pela maior parte inúteis que lhe 
foram feitas, nem por isso deixaremos de reconhecer, 
que algumas d'essas modificações trouxeram a realisa-
ção mais perfeita d'alguma das condicções fundamen
taes a que nos referimos, e por isso julgamos de cer
ta utilidade apresentar n'um quadro resumido, os prin-
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cipaes instrumentos d'esté género hoje empregados, 
collocando-os pela ordem crescente de perpectibilidade 
relativamente a cada uma das condicções acima men
cionadas. 

Mas antes d'isso e para seguirmos a ordem que tra
çamos, sejam-nos permittidas duas palavras sobre o va
lor relativo do forceps clássico e do forceps indicador 
de Tarnier. 
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Em 1877 apresentou Tarnier, professor aggregado 
da Faculdade de Medicina de Paris, e depois de nume
rosas tentativas, um modelo do seu novo forceps cujas 
princípaes vantagens sobre o forceps clássico vem exa
radas na memoria publicada no mesmo anno pelo illus
tre professor, intitulada—Descripção de dois novos for
ceps em parte transcripta nos Annaes de Gymnecologia, 
onde ao mesmo tempo se encontra a celebre discussão 
travada entre o auctor e uma das primeiras summida-
des medicas da Franca, e estrénuo defensor do forceps 
clássico, o professor Pajot. 

Depois de ter mostrado os inconvenientes do for
ceps clássico, que resume a pag. 13, e as condiccões 
a que deve satisfazer um instrumento d'esta ordem 
para preencher cabalmente o seu fim, allude ás ten
tativas de Hubert e Morales que considera como um 
verdadeiro progresso, apesar do ostracismo a que fo-

2 
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ram votados e que explica um facto pelos inconvenien
tes que ainda se lhe notam, e em parte pela crença 
dos praclicos na infallibilidade do forceps clássico. 

Passa em seguida á descripção do forceps d'agu-
lhas, e da modificação que posteriormente lhe introdu. 
ziu incontestavelmente inferior ao primeiro, terminan
do pelo appendice onde relata as tentativas que o le
varam ao modelo definitivo, algumas das quaes julga, 
posto que inferiores, d'alguma utilidade. 

Pela leitura attenta d'esta monographia, dos argu
mentos com que o professor Pajot pertende combater 
o novo invento e ainda do bem elaborado artigo sobre 
o forceps do professor Pinard, não hesitamos em affir-
mar que apesar de não ter ainda recebido a sancção 
plena dos factos, o instrumento de Tarnier realisou um 
verdadeiro progresso na therapeutica obstétrica. 

Para justificar a nossa asserção e sem pertender dis
sertar largamente sobre um assumpto, que não é o ob
jecto principal da nossa dissertação, seguiremos o ca
minho mais breve e ao mesmo tempo o mais racional, 
confrontando o forceps clássico com o forceps de Tar
nier debaixo do ponto de vista de cada uma das con-
dicções a que dissemos que devia satisfazer um forceps 
para a realisação mais perfeita do seu fim. 

1.° 

Tracções exercidas constantemente na direcção do 
eixo do canal sem perigo para a mãe nem para o feto. 

A realisação mathematica d'esta condicção é como 
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quer Pajot absolutamente impossível ; mas o grau de 
approximação pôde ser maior ou menor. 

Attendendo á variabilidade (Pajot, Tarnier), que se 
nota d'individuo para individuo na curva axial, impos
sível portanto de conhecer com certa precisão, a ap
proximação maxima só poderá dar-se quando as trac
ções sejam guiadas pelo próprio movei, que no seu mo
vimento progressivo se adapta á curvatura e forma do 
canal que tem de atravessar. 

Ora ambos os forceps de Pajot, e de Tarnier satis
fazem a esta exigência; mas em condicções bem diffé
rentes porque ao passo que o primeiro o faz d'um modo 
imperfeito pela sua forma, e resistência da vulva exigin
do além d'isso mãos experimentadas que o guiem e 
ainda assim á custa de pressões intra-pelvicas noci
vas, pelo contrario o fórceps de Tarnier pela sua forma, 
mobilidade que conserva, e agulhas indicadoras preen
che incomparavelmente melhor esta condicção levando 
além d'isso a vantagem de prescindir em parte da lon
ga practica do operador. 

A difficuldade em iniciar n'uma boa direcção as trac
ções quando a cabeça esteja acima do estreito superior, 
encontra-se em ambos, com a differença que a coinci
dência da direcção dos ramos com a das colheres no 
instrumento de Tarnier, permitte melhor determinar a 
direcção das tracções perpendicularmente ao plano do 
estreito superior, e sem que o perineo opponha a esta 
manobra o menor obstáculo. 

Mas ha mais : 
0 forceps clássico para permittir tracções que mais 

ou menos coincidam com a direcção do eixo, tem de 
ser applicado pelo processo de Pajot, actuando por con-
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seguiute como alavanca interpotente, e podendo por. 
tanto lesar o feto pelos escorregamentos ou pressões 
excessivas, e a mãe pelas rupturas e contusão do peri-
neo ou do pubis. 

Pelo contrario o forceps de Tarnier pelas suas cur
vaturas e mecanismo de tracção directa, não dá tão fa
cilmente lugar a escorregamentos, nem actua sobre o 
perineo, e ainda quando este escorregamento se dê o 
seu effeito nocivo é em parte atteunado pela menor ener
gia de tracção, que em igualdade de circumstancias exi
ge, em consequência de não haver decomposição de 
forcas, e portanto pressões nocivas sobre a parte ante
rior ou posterior do annel ósseo. 

E1 certo que a perícia do operador, (e é este o prin
cipal argumento de Pajot), pôde obviar em parte a estes 
inconvenientes ; mas nem por isso o forceps de Tarnier 
dispensando em parte esta qualidade de clinico, e abai
xando por este facto a cifra da mortalidade n'este cam
po, deixa de realisar um verdadeiro e incontestável 
progresso. 

Não é pois o instrumento de Tarnier o forceps dos 
ignorantes (Pajot) : mas sim d'aquelles que não tem o 
tacto dos consumados clínicos, ou a incomparável arte 
como diz Tarnier, de Pajot ou Dubois. 

2.° 

Ponto d? applicação o mais proximo possível do cen
tro da cabeça. 

Esta condiccão é de grande importância debaixo do 
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ponto de vista das compressões nocivas do canal geni
tal, e da mobilidade da cabeça porque sendo menor o 
braço sobre que actua a potencia, tanto menos contra
riada será pelo operador a tendência natural de ada
ptação da cabeça á direcção constantemente variável 
do canal. 

Ainda aqui o forceps de Tarnier se distanceia favo
ravelmente do de Pajot; e debaixo d'esté ponto de vis
ta, o segundo modelo (de cabos moveis, fica inferior 
ao primeiro apesar do cuidado na collocação do ponto 
de applicação do tractor metálico, ou dos laços dispos
tos similhantemente aos do apparelho de Laroyenne. 

O apparelho de Ghassaigny satisfaz também a esta 
condicção; mas a direcção das tracções é nociva pela 
decomposição de forças a que dá lugar. 

3.° 

Que a força compressiva não exceda pelo menos 
durante a vida do feto, os limites strictamente neces
sários para se effectuar a extracção sem escorrega
mentos prejudiciaes. 

A força compressiva e reductora do forceps, é como 
já vimos proporcional á energia da tracção, e a appro-
ximação dos cabos até ao contacto traz como conse
quência n'uma cabeça regularmente desenvolvida e 
conformada uma pressão que difíicilmente será sup-
portada por algum tempo sem graves consequências. 

Além d'isso a compressão biparietal ou obliqua dá 
um resultado como já dissemos também um allonga-
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mento dos diâmetros longitudinaes e por isso um obs
táculo á sahida da cabeça fetal nos estreitamentos que 
em geral se dão de preferencia no diâmetro antero
posterior. Ora é exactamente n'estes casos, que a trac
ção e por consequência a compressão e reducção tem 
de ser mais enérgica. 

Pelo contrario com o fórceps de Tarnier, a compres
são levada até um certo grau indispensável para a fi
xação da cabeça, não pôde augmentãr simplesmente 
pela energia das tracções. E' certo que a compressão 
aqui é permanente; mas de duas uma ou a extracção 
é fácil e n'esse caso a compressão pouco enérgica e 
portanto, embora permanente, sem graves inconvenien
tes ; ou a extracção é difíicil e então a fixação da pres
são n'um certo limite, tem a grande vantagem de não 
augmentât' as difficuldades e portanto favorecer indire
ctamente a rapidez da operação. 

Que importa que com o instrumento de Pajot pos
samos nos intervallos suspender a compressão, o que 
em rigor se pôde igualmente fazer com o forceps de 
Tarnier, se logo que exercemos novas tracções o alon
gamento dos diâmetros longitudinaes tornam demorada 
e ás vezes impossível a extracção. 

Além d'isso a tracção em linha recta não dá lugar 
a escorregamentos prejudiciaes, tão facilmente como 
com o movimento d'alavanca do fórceps clássico. De 
facto na direcção da força, as colheres não se deslo
cam, porque se adaptam mais ou menos pelas curva
turas cephalicas as curvaturas da cabeça fetal. 
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4." 

Que a cabeça conserve a liberdade necessária para 
a execução dos movimentos de adaptação ao canal que 
tem de atravessar. 

Os movimentos da cabeça depois da entrada no es
treito superior limitara-se a flexões, extensões e rota
ções. 

Ora os movimentos de flexão e extensão, permitte
es o forceps de Tarnier com a maxima facilidade pela 
articulação dos ramos de tracção com os de prehen-
são, exactamente como se a força empregada fosse 
applicada aos extremos d'um eixo, que atravessasse a 
cabeça do feto d'um parietal a outro, passando o mais 
proximo possível do centro. É n'este mecanismo que 
se baseia o systema d'agulhas indicadoras. 

No forceps clássico pelo contrario, os movimentos 
de flexão e extensão são em grande parte guiados e 
ás vezes contrariados pelo operador, de cujo tacto e 
perícia (circumstancias em extremo falliveis) depende 
pois a regularidade d'esses movimentos. 

Pelo que respeita aos movimentos de rotação, per-
mitte-os o forceps de Tarnier pela mobilidade do cabo 
sobre os ramos de tracção. Ë certo que com o forceps 
de Pajot, a rotação se faz muitas vezes dentro do es
paço abrangido pelas colheres independentemente d'es-
tas ou acompanhada por ellas; mas evidentemente os 
attrictos no primeiro caso, e a força empregada pelo 
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operador no segundo dão resultados menos innocentes 
do que aquelles que se obtém quando a cabeça acom
panhada pelas colheres não encontra n'ellas a menor 
resistência. 

Pôde objectar-se que, tornando-se indispensável a 
rotação forçada, o forceps de Tarnier não poderá facil
mente realisal-a. Devemos porém notar que empunhan
do conjunctamente os ramos de prehensão e tracção, 
o forceps de Tarnier transforma-se n'um forceps ordi
nário e com elle podemos operar não só a rotação for
çada mas ainda os pequenos movimentos de laterali
dade, que Pajot e outros auctores preconisam e que 
em algum caso se podem tornar effectivamente indis
pensáveis. 

Longe de ser uma objecção, é pois esta observa
ção de Pajot mais um argumento em favor do forceps 
d'agulhas, que além das vantagens que possue, satis
faz ainda ás exigências do forceps clássico. 

5.° 

Que a area abrangida pelas colheres seja suficien
temente extensa, e por toda ella haja distribuição uni
forme de pressões. 

A forma e disposição das colheres no forceps de 
Tarnier, tem todas as condições necessárias para satis
fazer a esta exigência, e, se as suas dimensões totaes 
são um pouco inferiores ás do forceps clássico, na par
te que verdadeiramente abrange a cabeça, essa dife
rença é insignificante, e os inconvenientes que Pajot 
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encontra nas janellas duplas, não existem no primeiro 
modelo de Tarnier. 

Alem d'isso a existência do parafuso, tornando in
variável a distancia entre as colheres depois de adap
tadas perfeitamente á cabeça do feto, não exige uma 
compressão tão enérgica como a que exige o fórceps 
clássico, em que além da pressão ser proporcional á 
tracção, é em geral ainda exaggerada pelo operador 
que receia a cada instante o escorregamento, porque 
não tem uma garantia segura da invariabilidade do ar
co prehensor. 

A regularidade na distribuição das pressões reali-
sa-a este forceps tanto como o de Pajot, e a area me
nor da sua acção é até certo ponto suficientemente 
compensada pela menor força compressora que exige 
e pela maior garantia de segurança do perimo duran
te a operação. 

6.° 

Que a juncção dos ramos se possa fazer com faci
lidade, segurança e rapidez, e sem prejuízo para a 
mão nem para o feto. 

Ë n'este ponto que o primeiro modelo de Tarnier 
Oca inferior ao de Pajot, não pela articulação dos ra
mos de prehensão, que, sendo a de Siebold, é fácil e rá
pida; mas pela juncção dos ramos de tracção. Este ul
timo inconveniente foi posteriormente obviado em gran
de parte pelo próprio Tarnier, encurtando os ramos de 
tracção e unindo-os por uma peça addicional annexa 
ao cabo. 
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Quanto aos inconvenientes e perigos que para a 
mãe ou para o feto podiam advir na occasião da arti
culação dos ramos, não os ha privativos ao forceps 
clássico nem ao forceps de Tarnier. Tudo depende n'um 
e n'outro caso da precisão no diagnostico do periodo 
do trabalho, da integridade da bolsa das aguas, da posi
ção do feto, das anomalias e finalmente do cuidado 
em evitar na introduccão dos ramos as pregas e fun
das de saccos vaginaes. 

7." 

Que dentro dos limites da resistência necessária, 
a espessura e peso do instrumento sejam o menor pos
sível, e que não haja rebordos cortantes. 

Esta condição d'uraa importância relativamente se
cundaria, preenchem-n'a, tanto quanto é possível o 
forceps clássico e o de Tarnier; apenas com relação a 
este ultimo teriamos a notar a pouca segurança dos 
ramos de tracção com as colheres. Ë verdade que a 
esta objecção responderia Tarnier baseando-se na ener
gia de tracção muito menor que é necessária empre
gar com este forceps para conseguir o mesmo resul
tado; e tanto mais quanto é certo que o argumento de 
Pajot com relação aos casos difíiceis d'estreitamentos 
não colhe, porque o fórceps d'agulhas pela sua trac
ção directa sem decomposições nocivas, attinge com 
um emprego menor de força o grau extremo além do 
qual só o perfurador ou o cephalotribo podem trium-
phar do obstáculo. 
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Ainda assim seria para desejar que a articulação 
fosse sufficientemente solida para evitar as lacerações 
do perineo, que o seu desprendimento subito poderia 
causar e que podem dar-se nos casos d'angustias pél
vicas quando o operador exceda os limites acima men
cionados. 

8.° 

Que a forma e dimensões dos cabos permitiam ao 
operador empregar o máximo da força util. 

0 confronto entre os dois forceps debaixo d'esté 
ponto de vista, não pôde em rigor fazer-se, porque se 
o cabo do de Pajot satisfaz perfeitamente a esta con
dição no mecanismo d'alavanca, o de Tarnier satisfaz 
perfeitamente também no mecanismo da tracção di
recta. 

A questão desloca-se portanto e o confronto esta-
belece-se entre o principio mesmo das tracções. Ora, 
já vimos que pelo methodo de Pajot, uma parte da 
força de tracção empregada pelo operador se perde 
como força util, e a pressão exercida sobre os cabos 
não actua como elemento directo de tracção. 

Pelo contrario no fórceps de Tarnier lodo o exfor-
ço empregado actua na direcção do eixo, sendo por 
conseguinte integralmente aproveitado. 

N'estas condicções portanto o cabo do forceps de 
Tarnier pela sua disposição e mobilidade é mais fácil 
de manejar do que o de Pajot, apezar da objecção que 
immerecidamente lhe oppõe este auctor. 
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Do que temos dito se conclue que o forceps d'agu-
lhas tem sobre o de Pajot uma incontestável vantagem, 
e que a principal objecção que até hoje se lhe pôde 
oppôr é o não ter recebido ainda no dominio dos fac
tos pela insufficiencia numérica das observações, a bri
lhante confirmação que a theoria lhe concede. 

Por mais d'uma vez ouvimos do illustrado profes
sor de partos d'esta Escola, o elogio, d'esté novo in
strumento, fundamentado em casos da sua propria ob
servação. 

Terminaremos citando as palavras do próprio Pi
nard all est difficile crayons-nous, de se rapprocher da 
vantage de la nature, tellement la vis a fronte obtenue 
a l'aide de l'instrument de Tarnier resemble à la vis 
a tergo résultante de la contraction uterine. 
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Os principaes instrumentos hoje empregados, são 
em numero relativamente limitado e apezar de vasados 
nos moldes de Levret, apresentam algumas divergên
cias de forma e dimensões que os torna mais ou me
nos aptos para o preenchimento de certas e determi
nadas condiccões. Ora exigindo a extrema variabilida
de dos elementos estáticos e dynamicos do parto, a 
preferencia d'alguma ou d'algumas d'esses condiccões 
sobre as outras em certos casos, julgamos d'alguma 
utilidade uma classificação d'esses instrumentos, á qual 
possamos recorrer com proveito n'um momento dado 
e que nos indique aquelle que melhor nos convém. 

Tomaremos para base d'essa classificação as quatro 
primeiras condiccões, incontestavelmente as mais im
portantes, e em cada uma d'estas secções grupos col-
locaremos pela ordem crescente de perfectibilidade re
lativamente a cada uma d'ellas os principaes instru
mentos d'esta ordem hoje em uso. 
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Na primeira secção encontramos a divisão em dois 
grupos segundo a boa direcção das tracções depende 
exclusivamente do operador ou é indicada pelo instru
mento. 

No primeiro grupo baseamos a distribuição no com
primento dos ramos, porque é d'esté elemento que 
depende em grande parte a boa direcção das tracções; 
e não encontramos em nenhum dos forceps comprehen-
didos n'este grupo nenhuma outra disposição, que mais 
efficazmente podésse influir n'este sentido. 

O segundo grupo contém apenas os forceps de Tar
der. 

Na segunda secção apparecem dois instrumentos 
que deixamos de mencionar nas restantes : o de La-
royenne e o de Ghassaigny pela rasão seguinte ; que 
o primeiro não é um forceps especial, e apenas se 
poderá considerar como tal quando se lhe juntem os 
laços tractores, e o segundo um forceps de tracções 
mecânicas mas fundamentalmente baseado no principio 
que domina este grupo. 

Na terceira secção o principio dominante é a dis
tancia maxima das colheres, e secundariamente em 
igualdade de circumstancias o comprimento dos ramos. 
Aqui também o forceps de Tarnier constitue um grupo 
aparte com as vantagens que lhe reconhecemos. 

Na quarta secção o mesmo principio domina porque 
a mobilidade é inversamente proporcional á compres
são no principio da Lerret. Em rigor poderia elimi-
nar-se este grupo se o forceps de Tarnier não repre
sentasse aqui um papel capital. 
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CU g 

Classificação 

I Simpson. 
\ Naegle. 

Dependente do ope- ) stoltz. 
r a d o r j Pajot." 

t I I Thenance. 
I Vallete. 

Independente — Tarnier. 
Simpson. 
Naegle. 
Stoltz. 
Pajot. 
Thenance. 
Vallete. 
Laroyenne. 
Chanaigny 
Tarnier. 

Naegle. 
Pajot. 
Stoltz. 
Simpson. 
Tarnier. 
Thenance. 
Vallete. 
Naegle. 
Pajot. 
Stoltz. 
Simpson. 
Thenance. 
Vallete. 
Tarnier. 

Pela simples inspecção dos différentes grupos d'esta 
classificação é fácil de ver que o fórceps de Tarnier leva 
sobre todos os outros incontestáveis vantagens. 

Nota-se mais que o forceps de Simpson, que pela 

| menos que sufflciente. 
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pequenez dos cabos occupa na primeira secção um lo

gar muito secundário, tem pelo contrario na terceira 
e quarta a preferencia sobe os de Naegle, Stoltz e Pajot. 

O quadro das dimensões d'estes différentes instru

mentos justifica esta preferencia. 
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SEGUNDA PARTE 

O F O R C E P S NA I N É R C I A 

CAPITULO I 

As contracções uterinas e a dilatação do collo 

As contracções synergicas dos planos musculares do 
utero, hoje consideradas em opposição com as antigas 
doutrinas como a causa efficiente de maior vulto no tra
balho physiologico do parto, começam a manifestar-se 
em geral n'um período relativamente pouco avançado 
da gestação. Raras vezes dolorosas n'este período, e 
distanciadas por longos intervallos, accentuam-se de 
preferencia nos últimos períodos da gestação (tempo 
secreto de Millet), trazendo importantes modificações 
no segmento inferior do utero (zona cervical de Barnes) 
e na região superior do collo, que preparam o terre
no para as contracções enérgicas e em geral conscien
tes do período de dilatação. 

Durante os dois períodos da divisão clássica as con
tracções uterinas intermittentes e succedendo-se com 

3 
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intervallos cada vez menores isoladas no periodo de di

latação, secundadas na iramensa maioria dos casos pe

las potencias auxiliares no periodo d'expulsao, podem 
apresentar debaixo do ponto de vista da sua regula

ridade, intensidade e successão numerosas variantes 
compatíveis dentro de certos limites com uma termi

nação favorável. 
Deixando as contracções indolentes da phase pre

cursora, que muitas vezes tivemos occasião de obser

var nas condicções apontadas por Depaul,x occupemo

nos somente d'aquellas que se manifestam durante os 
períodos da dilatação e expulsão, porque mais directa

mente se prendem com o assumpto do nosso trabalho. 
No parto normal a contracção tem como caracteres 

communs a ambos os períodos: 
1.° — Attingir progressivamente um ponto máximo 

para declinar em seguida. 
2.° — Intermittencia do seu apparecimento. 
E como consequência também commum, e quasi 

constante a dur nem sempre proporcional á energia da 
contracção. 

Como consequências especiaes a cada periodo te

mos : no 1.°  a dilatação do collo ; no 2.° — a progres

são do feto. 
Estudemos rapidamente cada um d'estes pontos. 
A primeira condicção, é a consequência necessária 

da estructura do musculo. 
A segunda igualmente dependente da estructura do 

musculo e da innervação que preside ás suas manifes

1 Depaul ■— Clinique obstétricale. 
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tacões, é d'uma importância capital no phenomeno phy-
siologico do parto. 

Deixando as theorias que se têm emittido sobre a 
intermittencia das contracções uterinas porque o cara
cter practico da nossa dissertação nos não permitte di
vagações d'esta ordem, occupar-nos-hemos somente de 
pôr bem em relevo a perfeita correlação que existe 
entre essas intermittencias e as condicções que salva
guardam a vida do feto e a integridade do organismo 
materno. 

A — É em geral no fim do 1.° periodo quando a 
dilatação do collo é completa ou quasi completa, que 
a ruptura espontânea da bolsa das aguas tem lugar ; 
ha casos porém em que ella se dá n'um periodo me
nos avançado. 

Observa-se de preferencia este ultimo phenomeno, 
pelas razões apontadas por Depaul, nas apresenta
ções da face da pelve, da espádua e ainda nas de vér
tice quando haja um certo grau de angustia pélvica á 
qual não possam adaptar-se os diâmetros da cabeça 
fetal. 

Pareceria á primeira v̂ista que emquanto a bolsa 
das aguas se conservasse intacta, a contracção perma
nente do utero não poderia ter uma influencia nociva 
para o feto; não é isso porém o que acontece e a 
integridade do sacco amniótico não dispensa debaixo 
d'esté ponto de vista a intermittencia das contracções, 
pelas razões que vamos apontar. 

Admittindo as ideias de Helie de Ghatenay relativa 
mente á disposição e textura dos planos musculares 
do utero, ideias adoptadas por Sapey e pela maior 
parte dos auctores, Depaul, Joulin Cazeaux etc., é fácil 

* 
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comprehender que durante a contracção, as fibras mus
culares da camada média e dos bordos devem, pela 
sua disposição plexiforme em volta dos vasos, oblite
rar mais ou menos completamente o calibre das arté
rias e dos seios, e portanto modificar profundamente 
as condiccões da irrigação sanguínea, principalmente 
ao nivel das inserções da placenta. N'estas condiccões 
a hematose placental' acha-se se não suspensa pelo me
nos profundamente perturbada e as desordens conco
mitantes da circulação fetal, revelam-se promptamente 
á auscultação coincidindo com o desapparecimento do 
sopro uterino, que segundo as modernas investigações 
de Glenard, teria a sua séde n'uma anastomose impor
tante entre as artérias uterina e utero-ovarico. 

Mas ha mais. Não ó só por este mecanismo que a 
contracção uterina pôde ser prejudicial ao feto; a com
pressão directa do cordão, embora rara nas condic
cões apontadas, pôde dar-se principalmente nas apre
sentações transversaes, quando haja descida do cordão 
e uma quantidade relativamente minima do liquido 
amniótico. Citaremos finalmente a compressão d'al-
guns elementos do cordão na insercio velamentosa 
embora esta anomalia seja verdadeiramente excep
cional. 

A contracção permanente é pois além de certos li
mites de duração, incompatível com a vida do feto 
apesar da integridade perfeita do sacco amniótico. 

Depois da abertura espontânea ou provocada do 
sacco com escoamento completo do liquido amniótico, 
os perigos são ainda maiores porque a contracção per
manente sommando-se á retracção dá como consequên
cia: 
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1.°-— A diminuição mais considerável do calibre dos 
vasos. 

2.°—A compressão mais frequente e mais enérgi
ca do cordão. 

3.°—A facilidade do descollamento total ou parcial, 
diminuição portanto das connexões utero-placentarias 
e respiração prematura ou asphyxia sem movimentos 
inspiratorios, segundo os casos. 

Todos estes inconvenientes se dariam igualmente 
em idênticas circumstancias no periodo de expulsão, 
accrescentando os estorvos que adviriam á parte mecâ
nica do trabalho por esta anomalia da potencia expul-
sora, e que constituem um novo perigo para a vida 
do feto, submettendo-o a todas as eventualidades d'uma 
intervenção forçada e muitas vezes funesta para a mãe 
e para o filho. 

B—No organismo materno a intermittencia das con
tracções, suspendendo momentaneamente a intensidade 
maior da dur, e concorrendo por esse facto para im
pedir que a excitação attinja limites muitas vezes pe
rigosos, tem além d'isso a vantagem de garantir até 
certo ponto a persistência das contracções uterinas e 
portanto prevenir os temíveis effeitos do esgotamento 
da potencia contractil. 

Este accidente, perigoso depois da evacuação do 
liquido amniótico pelas hemorrhagias gravíssimas do 
descollamento total ou parcial da placenta, attinge o 
seu máximo de gravidade quando o collo ainda 
não sufficientemente dilatado ou dilatavel nos col-
loca na dura alternativa de provocar o parto forçado 
com todos os inconvenientes que lhe são inhé
rentes, ou assistir quasi desarmados ao esgotamento 
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da mulher pela suspensão completa da contracção 
uterina. 

A intermittencia protege ainda o canal genital con
tra as lesões vitaes resultantes das pressões demora
das e localisadas que podem 1er gravíssimas conse
quências no puerperio, como adiante veremos. 

Do que temos dicto se conclue que a contracção 
permanente sempre perigosa tem uma gravidade va
riável segundo o período do trabalho em que se ma
nifesta, e segundo as condicções especiaes em que se 
encontra o producto da concepção. 

Pudemos, debaixo d'esté ponto de vista considerar 
très phases différentes do trabalho, que pela ordem 
crescente de gravidade são : 

1.°—Dilatação completa do collo, feto profunda
mente introduzido na escavação. 

2.°—Dilatação incompleta ; membranas intactas. 
3.°—Evacuação mais ou menos completa do liqui

do amniótico e dilatação incompleta. 
N'estes dois últimos casos a dilatabilidade do collo 

permittindo a intervenção atténua consideravelmente 
a gravidade da situação. 

O trabalho complexo da dilatação do collo é o re
sultado da acção gradual e progressiva de três phe-
nomenos distinctos, que pela ordem chronologica do 
seu apparecimento são : o amollecimento, o apagamen
to e a dilatação propriamente dieta. 

O amollecimento, que progressivamente invade o 
collo da extremidade vaginal para a extremidade ute-
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rina e que, segundo os trabalhos de Litzman, seria a 
consequência da hyperemia e infiltração serosa predo
minante no tecido cellular do collo, coincidindo com 
uma hypertrophia simples das fibras musculares, que 
entram na sua constituição, começa a manifestar-se 
nos primeiros períodos da gestação e prolonga-se até 
ao fim do nono mez ou ainda até ao começo das con
tracções dolorosas do trabalho, dando como conse
quência um augmento no grau de elasticidade e dila-
tabilidade dos tecidos, base indispensável das modifi
cações ulteriores. 

É então que começa o apagamento pela approxi-
mação dos dois orifícios com augmento do diâmetro 
transverso (Stoltz), dilatação progressiva do orifício in
terno e insinuação do sacco amniótico na cavidade do 
collo, que gradualmente vae constituindo o segmento 
inferior do utero (Depaul, Shcrõder, Litzman etc.) 

Três factores concorrem para este importante phe-
nomeno : 

A parte activa: contracção uterina. 
A parte passiva, transmissora da potencia:—sacco 

amniótico ou extremidade fetal. 
A resistência orgânica do collo em parte activa ; 

em parte passiva. 
A contracção uterina intermittente e em perfeita 

harmonia com a structura e textura dos planos muscu
lares, traz além das modificações de forma e direcção 
importantes modificações de diâmetros ; de modo que 
ainda mesmo admittindo como possível a opinião de 
Schroder relativamente ao augmento do diâmetro ver
tical, pela acção indirecta das fibras circulares, pode
mos afíirmar com Schatz que a tendência á forma es-
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pherica com diminuição de capacidade, é o resultado 
final da acção synergica da totalidade das fibras mus
culares do utero. 

Ê n'estas condicções que o sacco amniótico com
primido por todos os lados, transmitte em todas as di
recções uma energia de reacção se não igual á da po
tencia compressora porque uma parte se perde actuan
do sobre as partes compressíveis do feto, pelo menos 
suffi cientemente enérgica para vencer a resistência do 
collo. Se a potencia contractil e a resistência fossem 
iguaes em todas as direcções, as duas forças equili-
brar-se-biam e as contracções seriam absolutamente 
improfícuas. Não é isto porém o que acontece. Efec
tivamente ao passo que. no corpo do utero, além da hy-
pertrophia dos elementos musculares preexistentes ha 
producção de novas fibras, no collo (Litzman), ha pu
ra e simplesmente hypertrophia. 

A este desequilíbrio dynamico evidente vem jun-
tar-se o predomínio da estase e infiltração serosa no 
collo, que, dissociando em parte os elementos muscula
res, torna menos enérgica a resistência dos tecidos. 

Gomo circumstancia adjuvante, e actuando mesmo 
antes do apparecimento das contracções mencionare
mos a pressão intra-uterina, devida já a tal ou qual 
distensão que, com especialidade nas primiparas se dá 
nas paredes uterinas e nos meios de fixação, trazendo 
como consequência a penetração da cabeça envol
vida pelo segmento inferior do utero no estreito su
perior,' já á prenhez gumellar ou a circumstancias 
anormaes, taes como a hydropisia do amnios, a mollá 
vesicular etc. 

Effectuado o apagamento é em geral com as pri-
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meiras contracções dolorosas que começa o augmento 
do orifício de dilatação ou a dilatação do collo propria
mente dita. 

As Obras longitudinaes e circulares comprimindo 
pela sua contracção simultânea o conteúdo do ôvo> 
excedem promptamente os limites da sua compressibili" 
dade ; é então que, tomando um ponto d'apoio na su
perfície do sacco amniótico, exercem uma tracção enér
gica sobre o segmento inferior do utero e portanto in
directamente sobre fibras circulares do orifício externo, 
que apesar de contrahidas simultaneamente com as 
do corpo, ainda assim cedem ao esforço predominante 
das primeiras. N'estas condicções logo que o orifício 
externo cedendo um pouco permitte a insinuação d'um 
pequeno prolongamento da bolsa das aguas, um novo 
elemento de dilatação apparece: a pressão excêntrica 
do sacco amniótico. Este novo elemento actua emquan-
to a parte proeminente não excede o raio da circum-
ferencia de dilatação n'um momento dado; porque lo
go que este predomínio apparece, o que se dá de 
preferencia nas apresentações da face, pelve e trans
versal e ainda nas de vértice quando haja despropor
ções de diâmetros, o estrangulamento apparece e a 
bolsa deixa de actuar como agente de dilatação. É 
n'estas condicções ou quando a ruptura do sacco já se 
tenha dado, que a parte apresentada do feto começa 
a actuar mais efficazmente. Então se a apresentação 
for cephalica a dilatação continuará sem grande em
baraço ; em qualquer outra a dilatação é em geral in
completa posto que o collo conserve o grau de dilata-
bilidade sufficiente para permittir a intervenção caso 
ella se torne necessária. 
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Segundo Schatz, além da pressão excêntrica a que 
nos referimos e que elle denomina pressão geral, ha 
ainda uma outra a de restituição (FK), que princi
palmente actua nos casos de evacuação mais ou me
nos completa do liquido amniótico. O que sabemos re
lativamente á attitude do feto e á acção das fibras 
circulares do utero, leva-nos a admittir como possível 
em muitos casos a intervenção d'esté novo elemento. 

Igualmente admittimos a opinião de Joulin relati
vamente á acção predominante das fibras arciformes 
do fundo do utero ; apenas lhe contestamos o exclusi
vismo porque as observações de Braun e além d'isso 
as rupturas transversaes do segmento inferior do ute
ro ou da parte superior da vagina nos casos de obs
táculo á progressão do feto, o attestam sufficientemen-
te, Michãelis, Litzman e Schroder etc. 

Do que temos dito se conclue que, supposta a nor
malidade das condicções mecânicas do trabalho, as 
condicções physiologicas indispensáveis são : 

1.°—Que as contracções se conservem regulares 
na sua qualidade, intensidade e rithmo até á expul
são completa do feto. 

2.°—Que no collo se manifestem as modificações 
indispensáveis para a sua dilatação. 

3.°—Que haja o predomínio dynamico constante 
do corpo sobre o collo, e que a continuidade do ca
nal utero-vaginal durante a expulsão não seja subita
mente interrompida pela contractura das fibras circu
lares do collo. 
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A força motriz pôde apresentar nas suas manifes
tações, anomalias que, além de certos limites, podem 
dar lugar a gravíssimos casos de distocia. 

Estas modificações dizem respeito: 1.°—á modali
dade, 2.°—intensidade, 3.°—rithmo das contracções 
uterinas. 

l.° Modalidade —Contracções parciaes, irregu
lares. 

2.° Intensidade—Incluímos n'este grupo a inten
sidade excessiva e a fraquesa das contracções. 

3.° Rithmo—Contracção espasmódica, permanen
te e inércia uterina. Incluímos n'este ultimo grupo a 
inércia porque a consideramos como uma exaggeração 
da intermittencia normal. 

No capitulo que vamos encetar, estudaremos a 
fraqueza das contracções e a iHercia uterina, indepen
dente de qualquer obstáculo á parte mecânica do tra
balho. 
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CAPITULO II 

A inércia 

A fraqueza primitiva das contracções uterinas re
presenta um importante papel na dystocia por anomalia 
das forças expulsoras. 

Pertencendo especialmente ás anomalias da inten
sidade, pôde no emtanlo coincidir com importantes al
terações de natureza e rithmo, se bem que estes dois 
últimos phenomenos acompanham de preferencia a 
intensidade excessiva das contracções. 

Dissemos que a intensidade das contracções podia 
apresentar numerosas gradações aliás perfeitamente 
compatíveis com a normalidade dos phenomenos do 
parto. Gomprehende-se perfeitamente a verdade d'esta 
asserção se attendermos a que a sufficiencia ou insuf-
ficiencia da força propulsora está dependente das con-
dicções variáveis do feto e do canal que elle tem de 
atravessar. 
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Pouco nos importa portanto que a energia das 
contracções seja inferior áquella, que o utero nos li
mites physiologicos era capaz de desenvolver, não só 
porque não temos os meios d'avaliar a potencia contra
ctu do utero, variável d'individuo para individuo, e 
submettido ás contingências da innervação motriz, mas 
ainda e principalmente porque um tal conhecimento 
seria desnecessário, desde o momento em que o parto 
se effectuasse nas condiccões physiologicas. 

Ê pois evidente que debaixo do ponto de vista dis-
tocologico a fraqueza das contracções será essencial
mente caracterisada pela insufíiciencia para terminar a 
dilatação completa do collo e expulsão do feto, dentro 
dos limites além dos quaes a theoria e os factos nos 
attestam ura perigo imminente para a mãe e para o feto. 

Assentar por conseguinte os limites além dos quaes 
a intervenção se torua indispensável, é a primeira 
exigência que naturalmente se nos impõe. 

Ê facto averiguado, em perfeita harmonia com as 
deducções theoricas e com os numerosos factos apre
sentados por Collins, que a mortalidade augmenta para 
a mãe e para o feto, proporcionalmente á duração do 
trabalho. 

Pareceria portanto necessária para a solução do 
problema a fixação d'um termo além do qual as es
tatísticas bem elaboradas mostrassem uma mortali
dade, imputável á causa a que nos referimos superior 
áquella que, em igualdade de circumstancias, advi
ria pela applicação dos meios de que em taes casos 
dispõe a therapeutica. 

Não é este porém o caminho que devemos seguir, 
e a razão é simples. 
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A duração média do parto, sobre a qual diver
gem notavelmente as opiniões, oscilla nas primiparas 
entre 12 a 15 horas. 

É por outro lado incontestável que se o primeiro 
período pôde sem inconvenientes para a mãe nem 
para o filho, prolongar-se durante 20, 30, 50 e 60 ho
ras comtanto que haja integridade da bolsa das aguas, 
o segundo raras vezes excederá 6 a 7 horas, sem que 
as consequências, por vezes gravíssimas d'uma tal de
mora, se façam sentir para um ou para outro. 

O que aconteceria pois se para a fixação do limite 
da espectação attendessemos á duração total? eviden
temente considerariamos como normaes, deixando por
tanto d'intervir muitos casos em que o predomínio do 
segundo período ou do primeiro depois da evacua
ção do liquido amniótico, tornasse essa intervenção 
indispensável. 

É pois ao segundo periodo ou.ao primeiro depois 
da ruptura da bolsa das aguas que devemos attender. 
Infelizmente as estatísticas de Collins nada nos dizem 
a este respeito, porque se referem apenas á duração 
total do trabalho. 

Limitados portanto a fazer obra pela longa expe
riência dos mais abalisados practicos, e pelos dados 
que a theoria nos pôde fernecer, assentaremos com o li
mite da espectação um periodo de 6 a 8 horas depois 
da ruptura do sacco-amniotico, restringindo conside
ravelmente estes limites nos casos de dilatação com
pleta com immobilisação do feto profundamente des
cido na escavação. 

Rejeitamos por conseguinte com Joulin e a maior 
parte dos auctores a opinião de Chailly, não porque 
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ignoremos os recursos de que a naturesa pôde dispo 
e sejamos partidários d'uma intervenção prematura ; 
mas sim porque á theoria, as numerosas observações 
dos primeiros parteiros e finalmente os poucos casos 
da nossa propria observação, que adiante citaremos nos 
levam a considerar como excedendo os limites da 
prudência, a espectacão de 15 a 20 horas aconselhada 
por este auctor. 

Numerosas circumstancias podem dar-se na mãe ou 
no feto que levem o pratico a ficar áquem ou a exce
der os limites da espectacão a que acima nos referi
mos; mas é evidente que n'estes casos só o tacto es
pecial do operador, e a maior ou menor justeza dos 
seus diagnósticos, fixará o termo além do qual a in
tervenção é indispensável. 

O que dissemos com relação á fraqueza, pôde ap-
plicar-se á inércia ou suspensão completa das contrac
ções. Que importa, efectivamente que algumas contrac
ções se manifestem fracas e separadas por largos inter-
vallos se ellas são insufficientes para terminar a ex
pulsão do feto pelo menos sem perigo para a mãe 
nem para o filho? 

Taes são as noções fundamentaes para o estudo 
que vamos encetar, e onde o forceps tem como vere
mos uma importância capital. 

A fraqueza das contracções e a inércia podem ma-
nifestar-se em qualquer período (dilatação, expulsão 
dequitadura), e a sua maior ou menor gravidade está 
dependente, pelas rasões que julgamos desnecessário 
apontar, do grau de dilatação ou de dilatabilidade do 
collo, da integridade ou ruptura das membranas, e do 
estado das adherencias utero-placentarias. 
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Essencialmente dependente de dois elementos fun-
damentaes, contractilidade muscular e innervacão mo
triz, é claro que qualquer anomalia das contracções, 
só pôde depender de modificações mais ou menos pro
fundas de qualquer d'estes dois elementos ou d'am-
bos. 

Distinguiremos porém dois casos: 
1.° A anomalia apresenta-se como phenomeno co

existente ou posterior a ura facto apreciável, que mais 
ou menos interveio nas manifestações do dynamismo 
nerro-muscular do utero. 

2.° A anomalia apresenta-se como phenomeno pri
mitivo, sem que possamos apreciar a causa que a pro
duziu. 

No primeiro caso intervém como elementos per
turbadores : 

a) As causas gera es: debilidade geral innata ou 
adquirida (principalmente a ultima, Simpson), a ple
thora, as impressões moraes, a obesidade. 

b) Causas locaes (utero e órgãos visinhos), como 
as alterações estructuraes do órgão, a distensão extre
ma das suas paredes (hydramnios, fetos múltiplos, 
mollas, monstros, tumores, etc.), a evacuação prema
tura do liquido amniótico, a plenitude do recto e prin
cipalmente da bexiga, dores intensas pela compressão 
dos nervos sagrados ou estados pathologicos conco
mitantes, vómitos, plethora local (Simpson). 

No segundo caso, sem duvida o mais frequente, 
nenhuma d'estas alterações apreciáveis existe e te
mos apenas diante de nós um enfraquecimento mais 
ou menos completo, quer da potencia principal (ute
ro) quer das potencias auxiliares (diaphragma e mus-

i 
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culos abdominaes), quer d'umas e d'outras ao mesmo 
tempo. 

A divisão que acabamos de fazer tem debaixo do 
ponto de vista pratico uma importância incontestável, e 
a rasão é simples: desde o momento em que possamos 
capitular ura caso qualquer de fraqueza de contracção 
ou inércia no primeiro grupo, a intervenção limita-se 
evidentemente a uma therapeutica causal, realisada 
pelos meios apropriados a cada um dos casos — Jou-
lin, Caseaux Simpson — Schroder— Depaul, etc., etc. 

Ao contrario nas inércias do segundo grupo, a 
intervenção é outra : dirigimo-nos directamente às po
tencias expulsoras procurando despertar os elementos 
nervosos e musculares, e se estes meios se tiverem 
esgotado então: 

a) Substituímos a vis a tergo natural pela vis a 
tergo artificial (expressão); 

b) Ou substituímos a vis a tergo pela vis a fronte : 
Versão, extracção, forceps segundo os casos. 
Não é só nas inércias do 2.° grupo que estes 

meios são applicados; mas ainda nas do primeiro 
quando a insufficiencia da therapeutica causal mostre 
claramente que, ou os elementos da contracção uterina 
profundamente modificados pela acção da causa per
sistem dynamicamente lesados, ou que a pretendida 
relação de causalidade não tenha existido havendo 
apenas simples coincidência com uma inércia verda
deiramente primitiva. 

Ë n'estes casos que o tacto do operador se revela. 
É da pericia em descriminar as relações que unem 
phenomenos ás vezes extremamente complexos, e da 
justesa dos seus diagnósticos que dependerá a efficacia 
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d'uma intervenção, que muitas vezes tem debaixo da 
sua dependência a vida de dois entes. 

Deixaremos as indicações causaes que combatem in
directamente a anomalia, e occupar-nos-hemos tam so
mente d'aquelles meios que se tem posto em pratica 
para obstar aos graves inconvenientes da fraquesa con
siderável ou suspensão completa das contracções uteri
nas, quando não exista indicação causal ou existindo, 
tenha sido impotente a therapeutica apropriada. 

Os meios de que podemos lançar mão para des
pertar as contracções uterinas, são de três ordens: 
mecânicos, physicosle pharmacologics. 

MEIOS MECÂNICOS — Os principaes meios perten
centes a este grupo são: a dilatação vaginal pelo col-
peurynter de Braune, a dilatação do collo pelos dila
tadores de Tarnier ou de Barnes ou pela esponja pre
parada (Kluge ou Joulin) — a sonda uterina de Kran-
se, aperfeiçoamento dos methodos de Mampe e Lech-
mann — as injecções intra-uterinas d'agua pelos pro
cessos de Cohen ou Lazarowithch, ou d'ar ou acido 
carbónico (Scanzonis), e a puncção das membranas na 
região do collo ou n'um ponto mais ou menos ele
vado. 

Todos estes meios actuam em parte pelas modifi
cações mecânicas e em parte estimulação que produ
zem, e apezar da inconstância dos seus effeitos, em 
grande parte dependentes de circumstancias indivi-
duaes, ainda assim achamos demasiado exagerada a 
opinião de Barnes e Lazarowithch. Cumpre porém no-

* 
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tar, que alguns d'estes processos merecera com rasão 
ser rejeitados, pelos perigos que lhes são inhéren
tes. Taes são as injecções uterinas d'agua e princi
palmente d'ar ou acido carbónico como provam á evi
dencia os factos apontados por Lazzatti, Taurin, Sal
mon, Blott, Esterlé, Tamier, Simpson e outros citados 
por Barnes. 

Gollocamos estes différentes meios no capitulo dos 
meios mecânicos, apezar de actuarem em parte pela 
estimulação peripherica, porque a sua acção mais 
evidente, da qual em grande parte d epende o effeito 
produzido é uma acção mecânica já dilatando a vagina 
ou o collo, já descollando as membranas ou permit-
tindo a retracção do utero. 

MEIOS PHYSicos — Encontramos aqui a titilação do 
collo e dos seios, as impressões periphericas de calor 
ou frio sobre o abdomen, as fricções hypogastricas e 
a douche vaginal d'agua morna, as correntes eléctricas 
e outros. 

Estes meios actuando evidentemente por acção 
reflexa são mais inconstantes do que os precedentes, e 
dependem em grande parte das susceptibilidades in-
dividuaes. 

MEIOS PHARMACOLOGICOS — Consideremos apenas 
dois : a cravagem de centeio e o sulphato de quinino. 

Percorrendo rapidamente os três grupos que aca
bamos de apresentar é fácil de vêr que o primeiro 
comprehende exactamente aquelles meios que de pre
ferencia se applicam na provocação do parto prema
turo artificial." 

Sendo certo porém, como diz Schroder que a 
maior parte dos meios que provocam prematuramente 

i 
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as dores, podem igualmente applicar-se durante o 
parto para excitar as contracções é essa a razão por 
que os apontamos aqui. 

Ha porém uma distincção a estabelecer: Sabemos 
que depois do 7.° mez o apparelho genital possue a 
aptidão pbysiologica para o trabalho da parturição, 
aptidão que se dá igualmente em todo o organismo 
como provam os phenomenos pbysiologicos, que se se
guem a esta provocação, e ainda o facto de não se
rem mais frequentes ás complicações n'estes casos. 
Mas apezar d'isso o desenvolvimento incompleto do 
utero, e a dilatabilidade imperfeita do collo, exigem 
a intervenção enérgica realisada pelos meios acima 
mencionados. 

A. inércia pelo contrario apparece em condições 
différentes; manifesta-se quando o utero completa
mente desenvolvido e apto para o trabalho do parto, 
iniciou já esse trabalho, por contracções mais ou me
nos enérgicas, que, tendo apagado o collo, e produ
zido uma tal ou qual dilatação, se suspenderam ou 
afrouxaram depois, debaixo da pressão de causas ás 
vezes desconhecidas, conservando todavia a possibili
dade de se despertar promptamente debaixo da influen
cia de meios muitas vezes insignificantes. 

Ë por isso que, applicados á inércia, os meios a 
que nos referimos só podem em geral ser aproveitá
veis em certas e determinadas circumstancias, exacta
mente aquellas que mais se apreciam das do parto 
prematuro artificial, isto é quando a dilatação e dila
tabilidade do collo são pouco accentuadas, e a especta-
ção, evidentemente innocente n'estas circumstancias 
havendo integridade da bolsa das aguas se tenha pro-
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longado além de certos limites, ou tenham sido im
profícuos os meios mais brandos até ahi empregados. 

Deixaremos a discussão do valor relativo d'esses 
meios, que viria a propósito n'este caso, para nos 
occuparmos d'outro assumpto; e a rasão é simples: 
sendo o objecto principal d'esté capitulo as applica-
cões do forceps na inércia, teremos tam somente a 
discutir o valor d'aquelles meios, que podem ser ap-
plicados nos casos em que o forceps o pôde ser 
igualmente, isto é quando a dilatação do collo seja 
completa, ou haja um grau sufflciente de dilatabili-
dade, que permitta sem perigo para a mãe ou para o 
feto a introduccão das colheres do instrumento. 

Ha porém dois meios mecânicos cuja applicação 
poderia até certo ponto justificar-se n'estes casos, e 
por isso nos devem merecer alguma consideração : são 
a sonda e o dilatador de Barnes. 

Pelo que respeita á sonda uterina actuando pelo 
estimulo que produz na superfície interna do utero, 
consideramol-a pelo menos como inutil n'estes casos. 

Effectivamente se as membranas estão intactas e a 
dilatação quasi completa, a ruptura artificial das mem
branas perfeitamente indicada, substitue ao estimulo da 
sonda o estimulo physiologico das partes duras do feto 
em contacto immediato com a superficie interna do 
utero. Se a ruptura se tiver effectuado, a parte apre
sentada difíiculta a introduccão da sonda, aliás perfei
tamente substituída pelo estimulo da cabeça sobre o 
segmento inferior do utero. 

O dilatador de Barnes, podendo operar a dilatação 
completa do collo, teria a sua applicação no caso sup-
posto quando se dessem as circumstancias seguintes : 
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1.»—Dilatação incompleta, e a dilatabilidade ainda 
um pouco duvidosa para permittir a applicacão dos 
meios de extracção, forceps ou versão. 

2.°—Que a parte apresentada estivesse sufficiente-
mente elevada para permittir a applicacão do instru
mento nas condicções convenientes. 

Á excepção das correntes eléctricas a que teremos 
occasião de nos referir, os outros meios physicos, in
nocentes quando applicados convenientemente, es
tão em geral indicados, quando o enfraquecimento 
ou suspensão momentânea das contracções uterinas, 
não façam ainda suppôr uma inércia mais ou me
nos completa ou duradoura; porque quando esta se 
tiver definitivamente estabelecido, são em geral insu
ficientes, e além d'isso nas condicções suppostas, dila
tação completa ou quasi completa, ou dilatabilidade 
sufficiente ha como veremos meios mais efficazes a 
que devemos recorrer, desde o momento em que a 
suspensão do trabalho se prolongue além de certos 
limites, e que o exame attento do estado local e ge
ral da mãe e das pulsações cardíacas do feto nos 
revelem um perigo imminente para um ou para 

outro. 
MEIOS PHARMACOLOGICOS — Mencionamos apenas 

dois: a cravagem de centeio e o sulphato de qui
nino. 

São estes effectivamente que devem de preferen
cia merecer a nossa attenção, não só porque são 
aquelles que quasi exclusivamente se empregam n'es
tes casos, mas também e principalmente porque é 
absolutamente indispensável pôr bem em relevo as 
funestas consequências que podem seguir-se á appli-
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capão extemporânea d'um agente, que era condiccões 
différentes se torna o mais inofensivo e poderoso 
meio de debellar promptamente as gravíssimas hemor
rhagias, que acompanham as inércias consecutivas á 
sahida do feto, com descollamento mais ou menos ex
tenso da placenta. 

Começaremos pela cravagem porque foi este po
deroso acytocico que, antes da applicacão do sulphato 
de quinino, dominou a therapeutica obstétrica n'estes 
casos, e que ainda hoje infelizmente é aconselhado 
por notabilissimas authoridades. ■ 

I 

Cravagem de centeio 

Estudaremos em primeiro logar as condiccões que 
os partidários da cravagem julgam indispensáveis para 
que a sua applicacão não seja seguida de consequên
cias graves. 

Mostraremos em seguida, baseados por um lado nos 
phenomenos physiologicos do parto e nos effeitos apre

ciáveis da cravagem, e por outro nos factos observa

dos, que ainda mesmo n'essas condiccões o emprego 
da cravagem pôde ser extremamente nocivo (elemen

tos para o confronto entre o emprego d'esté meio e 
o do sulphato de quinino, e mais adiante entre o d'estes 
dois agentes e as applicações do forceps). 

Finalmente procuraremos justificar á luz da physio
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logia os effeitos apreciáveis a que nos referimos, em 
evidentes opposições com os phenomenos normaes do 
parto. 

A primeira condiccão-que a maior parte dos au-
ctores, que aconselham este medicamento, julgam in
dispensável, é que a dilatação do collo seja completa. 
Dissemos a maior parte porque Desgranges (1818) e 
Haslam (1827) citam casos em que a cravagem dera 
resultado antes da dilatação do collo; e o próprio Jou-
lin depois de considerar a dilatação ou pelo menos 
uma grande dilatabilidade como indispensável, accres-
centa que, quando o collo não esteja sufficientemente 
dilatado, podemos applicar a cravagem em doses fracas, 
50 centigrammas, única e simplesmente para estimular 
as contracções. 

A segunda condiccão é que a apresentação seja 
cephalica ou pélvica. Effectivamente a d'espadua a não 
ser em casos excepcionaes carece d'outra ordem d'in-
tervenção, e a applicação da cravagem teria as mais 
desastrosas consequências, dando em geral como re
sultado a practica forçada da embriotomia. 

A terceira condiccão é que não haja obstáculos 
sensíveis no canal ósseo ou membranoso, que difficul-
tem o parto. «Ainda que a dilatação seja completa, 
diz Simpson, devemos evitar a cravagem quando haja 
rigidez das partes externas que façam prever uma 
certa lentidão; e é por isso que raras vezes será em
pregada nasprimiparas.» N''uma palavra é indispensá
vel que não haja, á progressão do feto, outro obstácu
lo além da insuficiência das potencias expulsoras. 



58 

Em quarto lugar finalmente exige-se que a ruptu
ra das membranas se tenha dado. 

Baylly considera esta condiccão de certa utilidade, 
attendendo a que a evacuação do liquido sendo muitas 
vezes suficiente para despertar as contracções pôde 
dispensar o emprego da cravagem. 

Os auctores que preconisam o emprego d'esté meio 
são ao mesmo tempo unanimes em admittir e acon
selhar a maxima prudência na administração das do
ses, e uma vigilância continua na marcha consecu
tiva dos phenomenos e no estado da mãe e do feto, 
para de prompto poder intervir quando as circumstan-
cias assim o reclamem. Estes receios são perfeitamen
te justificados pelas importantes modificações que em 
geral se seguem ao emprego da cravagem, as quaes 
passamos a enumerar. 

Dez a vinte minutos depois da administração d'uma 
dose sufficients de cravagem de centeio, as contrac
ções suspensas ou enfraquecidas soffrem duas impor
tantes modificações : uma na intensidade, porque aug-
mentam d'energia, outra no rithmo, porque além da 
sua maior duração a intermittencia é substituída por 
uma contracção tónica, permanente, apenas interrom
pida por exacerbações, que constituem as verdadeiras 
contracções. 

Mas um phenomeno mais importante se manifesta 
ainda : o collo, que nas condicções normaes, contrahin-
do-se levemente no começo da contracção uterina, ce
de depois fácil e promptamente á pressão da bolsa 
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das aguas ou da parte apresentada, aqui pelo contra
rio, contrahe-se simultaneamente com o corpo do ute
ro, conservando-se em geral espasmodicamente con-
trahido nos intervallos das exacerbações dolorosas. 

Todos estes phenomenos cuja energia depende da 
dose empregada e das susceptibilidades individuaes, 
prolongam-se aproximadamente uma hora, para em 
seguida diminuir progressivamente até attingir o typo 
perfeitamente normal. 

Citemos as proprias palavras de Trousseau: «L'extre
me intensité de ces contractions ne saurait se conce
voir quand on n'a pas été témoin. Elles ne présentent 
plus ces intervalles de repos qui ont lieu dans l'état 
ordinaire ; mais elles se pressent et se succèdent avec 
une violence extraordinaire, au point que quelquefois, 
pendant une heure de suite, l'utérus semble se con
tracter incessamment.» 

N'estas condicções o trabalho do parto propria
mente dicto acha-se por assim dizer quasi suspenso ; 
á falta da intermittencia normal e à irregularidade evi
dente das contracções vem juntar-se a contractura es
pasmódica do collo, que impedindo a progressão do feto 
não impede todavia o rompimento prematuro do sacco 
amniótico com todos os inconvenientes que lhe são in
hérentes, mormente nas circumstancias suppostas. 

Em summa, contracções enérgicas, dolorosas e 
permanentes, com immobilisacão mais ou menos com
pleta do feto, taes são os effeitos mais frequentes 
da cravagem de centeio. 

Vejamos agora quaes são as consequências d'esté 
estado para a mãe e para o feto. 

Distinguiremos très phases différentes. 
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l.a 

Dilatação incompleta—membranas intactas. 

Perigos para o feto : 
ACTUAES—Perturbação da hematose placentar pela 

permanência das contracções — possibilidade de com
pressão do cordão. 

IMMINENTE—Ruptura da bolsa das aguas. 
Perigos para a mãe :' 
ACTUAL—Exaggeração da excitabilidade era geral 

inhérente a este periodo, e que em alguns casos pô
de ter consequências graves. Trousseau cita este facto 
como um dos mais graves inconvenientes da cravagem. 

IMMINENTE—Ruptura da bolsa. 

2.a 

Dilatação incompleta—ruptura do sacco amniótico 
com evacuação completa ou quasi completa do liqui
do contido. 

PERIGOS PARA o FETO—Perturbação mais grave da 
hematose placentar, descollamento da placenta—com
pressão do cordão e como consequência asphyxia lenta 
ou respiração prematura. 

A doutrina de Schultz (Schroder) explica perfeita
mente a morte do feto por asphyxia sem respiração 
prematura. 

PERIGOS PARA A MÃE—OS mesmos da phase prece-
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dente mais accentuados ainda.—Alterações de vitali
dade das paredes uterinas por compressão demorada 
e excessiva com todas as consequências que se lhe 
podem seguir. 

Hemorrhagia por descollamento placentar. 

3.° 

Dilatação completa—evacuação do liquido amnió
tico. 

PERIGOS PARA O FETO — Os mesmos da phase pre
cedente, e mais, compressão violenta d'orgaos impor
tantes especialmente cordão, cérebro, pescoço, conse
quência da interrupção da continuidade do canal ute-
ro-vaginal pela contracção espasmódica do collo. Im
possibilidade da expulsão natural e da extracção arti
ficial sem consequências mais ou menos graves. 

PERIGOS PARA A MÃE —OS da phase precedente 
mais accentuados ainda; e ainda a possibilidade de rup
tura do segmento inferior do utero ou da parte supe
rior da vagina (Litzman) ou da bexiga, esphacelos mais 
ou menos extensos com as consequências que se lhe 
seguem no puerperio. 

Taes são mais ou menos accentuados os effeitos 
possiveis da administração da cravagem nos différen
tes períodos do parto. Em vista d'elles é fácil justifi
car a razão que levou a maior parte dos practicos a 
contraindicar a cravagem antes da dilatação completa 
do collo ; mas deveremos realmente empregal-a n'este 
segundo período de expulsão? 
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Deixamos resumidos já os perigos que o uso d'esté 
medicamento podia ter n'este período adiantado do 
trabalho. Vejamos agora as objecções que nos podem 
levantar os partidários da opinião contraria e a manei
ra como as poderemos refutar. 

1.» 

Que em doses regulares não tem os inconvenien
tes apontados, quando não haja obstáculos mecânicos; 
e que a contracção espasmódica do collo não é um 
phénomène constante. 

Joulin partidário do emprego da cravagem antes 
mesmo da dilatação completa, diz que, não exceden
do pequenas doses, ficamos senhores da situação an
tes mesmo da ruptura da bolsa — que depois da dila
tação completa é necessária a maxima prudência para 
obstar a que as contracções incessantes provocadas pe
las doses elevadas da cravagem não perturbem gra
vemente a hematose placentar. 

Mais adiante accrescenla que, quando se excede uma 
dose moderada as contracções adquirem uma violência 
perigosa, e que a fadiga do órgão gestador pôde ter 
funestas consequências no puerperio. 

Ë pois na energia dos effeitos do medicamento, até 
certo ponto calculada com anticipação que Joulin ba
seia a sua opinião. E deve ser esta a opinião de todos 
os practicos que, conscientes dos perigos da cravagem 
a aconselham n'estes casos. 

Vejamos agora como se responde a esta objecção. 



63 

Os effeitos d'utn medicamento estão em geral de
pendentes de très circumstancias fundamentaes. 

0 seu poder intrínseco e a sua dose por ura lado 
e por outro as susceptibilidades innatas ou adquiridas, 
normaes ou pathologicas do organismo sobre que ac
tua. 

No caso especial a que nos referimos, confiar na 
dose do medicamento seria um erro tanto maior quanto 
é certo que na inércia primitiva as manifestações do 
dynamismo nevro-muscular do utero juguladas por cau
sas ás vezes impossíveis de apreciar, podem desper-
tar-se pela acção do estimulo com toda a intensidade 
addicionada, do poder natural e do effeito medica
mentoso. 

Casos haverá em que doses relativamente elevadas 
de cravagem produzam effeitos insignificantes, e outros 
em que doses mínimas dêem lugar ás mais intensas 
manifestações do tétano uterino. 

Citaremos aqui um caso da nossa observação, em 
que as funestas consequências da cravagem se fizeram 
sentir no seu mais alto grau. 

OB. l.a—Custodia de Jesus, de 27 annos deidade, 
natural d'Amarante e moradora no Carvalbido, deu en
trada na Clinica de Partos da Escóia Medica, em 28 de 
abril pelas 11 horas da noite, transportada n'uma 
maca. 

A essa hora não pude ver a doente, e o parto effec-
tuou-se pelas 2 horas da madrugada. 

No dia seguinte colhi as seguintes informações que 
nie foram dadas pela parteira do Hospital, e que em 
parte pude eu mesmo apreciar. 

A vulva consideravelmente tumefacta, apresentava 
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uma cor violácea intensa. Dm liquido sanioso banhava 
os grandes lábios e exhalava um cheiro extremamente 
fétido. 0 toque vaginal difficil de praticar pela extre
ma tumefacção do apparelho genital externo, accusava 
uma apresentação cephalica em que a cabeça era pro
fundamente comprimida e immobilisada pela contracção 
violenta do collo e estado tetaniforme dolorosíssimo 
da totalidade do utero. 

A excitação geral era proporcional á intensidade 
dos phenomenos locaes. 

Passada aproximadamente uma hora o estado te
tânico do utero e a contracção espasmódica do collo 
foram pouco e pouco dissipando-se, effectuando-se o 
parto ás 2 horas da madrugada, sendo o feto do sexo 
masculino, regularmente conformado e morto. 

ANTECEDKNTES FORNECIDOS PELA DOENTE.—As pri
meiras contracções dolorosas tinham-se manifestado no 
dia 27 pelas 7 horas da manhã, pouco intensas e se
paradas por largos intervallos até ao dia 28 pela ma
nhã, em que foi chamada uma parteira pelo facto de 
se terem tornado mais intensas as dores, separadas já 
por intervallos menores. Ao meio dia as contracções 
tinham diminuído consideravelmente, e ás 4 da tarde 
suspenderam-se de todo, recorrendo então a parteira 
a uma dose de cravagem que, pelas informações da 
doente não excedia positivamente uma gramma. As 
contracções reanimaram-se um pouco; mas apesar d'is-
so uma nova dose igual á primeira foi applicada ás 8 
da noite. 

Foi então que sobrevieram as dores violentas e in
cessantes até ás onze da noite, em que a parteira de
clarando a necessidade d'uma intervenção auctori-

i 
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sada, aconselha á doente que se recolhesse ao Hos
pital. 

EXAME DO FETO.—O exame da cabeça do feto dis-
pensou-nos quaesquer outras investigações. 

Eis o que notamos. 
Lesões externas apreciáveis pela vista e palpação 

— Depressão circular profunda correspondendo apro
ximadamente á circumferencia sub-occipito-bregmatica, 
e circumscrevendo uma bossa sero-sanguinea volumo
síssima; mobilidade anormal dotparietal direito—olhos 
proeminentes e que á primeira vista simulavam um 
caso d'hydrocephalia. 

Lesões internas — Deslocamento do parietal direito 
e contusão e trituração profunda da massa cerebral. 

Estas lesões eram sufficientemente claras para dis
pensar um exame ulterior. Deixamos por conseguinte 
de verificar se nas vias aerias haveria liquido amnió
tico, sangue, pus ou meconio e se existiriam echymoses 
sub-pleuraes e sub-pericardicas de Bayard, indícios de 
uma respiração prematura. 

A interpretação mais racional d'estas lesões obser
vadas parece-nos ser a seguinte: 

O parietal direito deslocado pela violência das 
contracções tetânicas, e actuando primeiro por sim
ples compressão, tornou-se mais tarde um instrumento 
de trituração pelos movimentos alternativos de vae-
vem quando, dissipados os effeitos da cravagem, as 
contracções voltaram ao typo intermittente normal. 

Quanto á mãe bastará dizer que, apezar do tracta-
mento racional e enérgico a que foi submettida falle-
ceu no dia 4 de maio victima dos accidentes gravís
simos da metro-peritonite puerperal. 

s 



Este exemplo é para nós frizantissimo; as doses 
de cravagem não foram excessivas e comtudo as. con
sequências foram o mais desastrosas que podiam ser K 

Estes e outros casos explicam-se pois somente pe
las susceptibilidades individuaes. 

Que confiança poderemos pois depositar na admi
nistração das doses principalmente n'estes casos de 
inércia escencial, em que a contractilidade do utero 
está apenas latente, e não esgotada como nos casos 
de inércia consecutiva aos exforços, impotentes para 
vencer um obstáculo qualquer? 

Além d'isso será fácil, nas condicções suppostas 
(dilatação completa) avaliar uma disproporção de di
mensões que contra-indiquem a cravagem, ou devere
mos n'estes casos applical-a nos limites apontados por 
Bailly, apezar das consequências que o próprio author 
parece receiar? 

0 conhecimento do diâmetro conjugado verdadeiro, 
pela pelvimeria digital ou instrumental é n'estes ca
sos em geral impossível —a avaliação approximada 
da relação entre os diâmetros da cabeça fetal e os da 
bacia exige uma longa pratica do operador e é mui
tas vezes insufficiente ; — pelo que respeita á opinião 
de Bailly, não lhe encontramos justificação possível. 

Em ultimo lugar, se é certo que a contractura do 
collo não se dá em todos os casos, pelo menos com 

1 Para explicar as lesões do eraneo fetal não podemos in
vocar um estreitamento da bacia porque a expulsão effectuou-
se sem difficuldade logo que a contracção espasmódica cessou. 
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a energia sufficiente para constituir um obstáculo real, 
deveremos por esse facto submetter-nos ás contingên
cias d'um tal phenomeno, quando temos meios mais 
innocentes do que a cravagem, e principalmente sa-
bend© os inconvenientes que pôde ter a ruptura da 
continuidade do canal utero-vaginal, não só pelas com
pressões a que pôde dar lugar mas também pelos 
obstáculos que oppõe a sahida do feto, principalmente 
n'aquelles casos em que, como na apresentação pélvi
cas, a rapidez é uma garantia indispensável da vida 
do feto. 

O emprego da cravagem nas apresentações pélvi
cas onde a inércia é tam frequente pela falta do es
timulo sufficente do collo, é preconisado por Depaul e 
Grenser e adoptado por Bailly: 

Basea-se esta applicação por um lado nos perigos 
que corre o feto pela demora na expulsão da parte 
supra-umbilical e por outra nos casos de dystocia a 
que podem dar lugar as tracções exercidas sobre a pel
ve, quando o utero não acompanhe este movimento. 

Não ignoramos os inconvenientes que podem dar
se n'este ultimo caso; mas sabemos também que não 
é difflcil evital-os se aos exforços de extracção, jun-
ctarmos uma compressão melhodica exercida sobre o 
fundo do utero de modo a impedir a extenção dos bra
ços e da cabeça. E ainda mesmo que este accidente se 
desse, não seria mais promptamente sanavel do que a 
contractura espasmódica do collo apertando circular
mente o feto na região supra-umbilical ou no pescoço, 
comprimindo violentamente o cordão e tornando im-
posiveis as manobras de extracção ? 

* 
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2.a 

Que podemos combater os accidentes do tétano ute
rino pela administração dos opiados. 

Sem querer attenuar a importância da indicação 
para aquelles casos em que os effeitos nocivos da cra
vagem se tenham manifestado, lembraremos todavia 
que, se ha medicamentos cuja acção esteja depen
dente das susceptibilidades individuaes, os preparados 
thebaicos representam sem duvida n'esse grupo um 
importante papel. Seudo assim, não poderá resultar 
do antaganismo d'estas duas substancias, cravagem de 
centeio e laudano (preparado geralmente empregado 
em clyster), um predominio d'acçao d'esta ultima e 
portanto a substituição da tetanisação uterina ou con
tracção espasmódica do collo por uma inércia verda
deiramente passiva. 

As consequências gravíssimas d'um tal accidente 
podem facilmente avaliar-se se attender-mos ás cir-
cumstancias seguintes: que a evacuação parcial do 
utero pela descida do feto e sahida d'uma parte d'elle 
nas apresentações pélvicas, dando em resultado uma 
retracção considerável do utero e consecutivamente 
descollamenlos marginaes ou centraes da placenta, po
derosamente auxiliados pela contracção tetaniforme do 
estado anterior, são facilmente seguidos d'hemorrha-
gias internas ou externas gravíssimas, que nem o re
curso poderosíssimo da evacuação do utero, poderá 
em alguns casos remediar promptamente, attendendo 
a que, debaixo da influencia da acção estupefaciente 
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do laudano a inércia pôde persistir á sahida do feto e 
dos annexos o tempo sufficiente para ser seguida das 
mais funestas consequências. 

Poder-rne-hão objectar que este predomínio da ac
ção do ópio não se dá na generalidade dos casos; 
admittamos mesmo que raras vezes se observe deixa
rá por isso de haver um risco emminente quando se 
manifeste? Evidentemente que não, e é quanto basta 
para que a objecção perca uma grande parte do seu 
valor. 

3.° 

Que podemos em caso de perigo extrahir o feto 
pelo forceps, versão ou exíração simples. 

Em todos os casos, diz Joulin, em que o estado 
de soffrimento do feto necessitasse uma intervenção 
mais prompta, recorreríamos ao forceps. 

Bailly referindo-se ao mesmo facto diz: que de
pois de ter administrado o medicamento, deveríamos 
observar attentamente as pulsações cardíacas do feto, 
e ao menor indicio de perigo extrahil-o pela versão 
ou pelo forceps. 

Se nos recordar-mos das condicções que a maior 
parte dos autores consideram como indispensáveis 
para a pratica da versão, e as confrontarmos com 
aquellas que se dão quando o utero está submettido 
à influencia nociva da cravagem, é fácil de reconhe
cer que uma tal operação seria em geral seguida de 
consequências graves. 

E senão vejamos. 
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As fibras circulares do corpo tem como papel phy-
siologico diminuir o diâmetro transverso, tornando as
sim mais efficaz a acção das fibras arciformes do fundo, 
ás quaes além d'isso prestam um ponto d'apoio. 

Estes limites de acção que não são excedidos, 
quando o parto se effectuar somente debaixo da in
fluencia da acção reguladora da innervação motriz, são 
pelo contrario ultrapassados pela acção tetanefaciente 
da cravagem, que operando a contracção enérgica de 
todos os planos musculares do utero, os amolda sobre 
o feto represando-o e diíllcultando assim a sua pro
gressão. 

Por outro lado o collo energicamente contrahido 
intercepta mais ou menos a passagem, e assim, dei-
xam-na por conseguinte de se dar as duas principaes 
condicções para a practica da versão. 

Com relação á dilatação ou dilatabilidade sufficien-
te, é certo que Schrtider não a considera indispensável, 
porque com Barnes admitte n'estes casos a versão bi
polar; mas os argumentos de Charpentier são incon
testavelmente de maior valia e por isso regeitamos a 
opinião de Schroder. 

A pouca energia e principalmente a intermittencia 
das contracções é condição que todos admittem e o 
próprio Schroder considera a contracção enérgica e 
permanente como dando á versão um caracter espe
cialmente grave pela inflammação violenta, e até ru
pturas a que pode dar lugar. 

E de facto ainda mesmo que podesse vencer-se o 
obstáculo do collo, a mão do operador além de não 
encontrar espaço suíTicienle, iria evidentemente exage
rar a violência das contrações uterinas. 
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Taes são os inconvenientes da versão n'estas con-
dicções. Devemos porém notar que esta operação ra
ras vezes terá lugar de ser a praticada no período 
avançado do trabalho, que supposemos ; effectivamente 
attendendo á evacuação do liquido amniótico e á in-
troducção da cabeça no estreito superior, é de prefe
rencia ao forceps que deveremos recorrer. 

Ora, a applicação d'esté instrumento exigindo uma 
dilatação completa ou pelo menos um grau sufíiciente 
de dilatação ou dilatabilidade, não pôde applicar-se no 
caso presente sem previamente se ter feito cessar a 
contracção espasmódica, ou por meio dos narcóticos 
com os perigos que lhe conhecemos, ou por meio das 
incisões, que apezar da opinião authorisada de Schro
der não poderemos deixar de considerar como incon
venientes, e em parte insufficientes para dilatar o collo 
em muitos casos. 

O próprio Joulin referindo-se aos effeitos da crava
gem diz que a contracção permanente pode oppâr um 
obstáculo serio ás manobras indispensáveis para ter
minar promptamente o parto. 

O que fazemos pois n'estes casos? 
Deixamos evidentemente de praticar uma opera

ção em condições extremamente favoráveis, pela au
sência de contracções e perfeita continuidade do canal 
utero vaginal, para nos vermos forçados a pratical-a 
quando em rigor deveria haver uma abstenção absolu
ta de qualquer intervenção manual. 

Não queremos com isto dizer que se deixe de pra
ticar uma operação quando ella se torne absolutamente 
indispensável; o nosso intuito é simplesmente tornar 
bem frisante esta ideia: que a applicação do forceps 
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que a practica da versão em casos d'estes é pura e 
simplesmente a reparação d'um erro, e não uma in
tervenção therapeutica racionalmente instituída para 
debellar um accidente. 

4.° 

Que as rupturas uterinas são pouco frequentes e 
em geral coincidem com alterações de tecido. 

Os numerosos accidentes, taes como a sideração 
nervosa, hemorrhagias, metrites, péritonites, gangre
nas, infecção geral etc., que tornam gravíssimas as ru
pturas uterinas qualquer que seja a sua forma : fenda, 
ruptura propriamente dieta, perfuração (Barnes), de
vem influir mais poderosamente no animo do practi-
co do que o resultado das estatísticas, aliás em per
feita discordância, porque ao passo que uns com Fran-
qué admittern a proporção de 1:325, outros como In-
glyby querem que seja de 1:300. 

Occupando-nos aqui somente das rupturas que 
teem lugar durante o trabalho, e nomeadamente das 
que se manifestam quando, não havendo angustia pél
vica, o collo completamente dilatado ou quasi dilatado 
já, se conlrahiu espasmodicamente, não podemos dei
xar de admittir, supposto não haver alteração material 
das paredes uterinas por compressão ou lezão primiti
va que justifiquem a ruptura, não podemos deixar de 
admittir, repito, que a lesão n'estes casos seja o re
sultado único da resistência do collo e contracções ex
cessivas, realisando as condicções da formula geral em 
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que Barnes abrange todos os casos de rupturas do ór
gão gestador. 

Ora, são justamente estes dois importantes pheno-
menos que pela acção da cravagem se manifestam no 
mais alto grau. 

Ouçamos as próprias auctoridades. 
A cravagem, diz Barnes, é um perigoso excitante ; 

pela estimulação excessiva que produz, deu muitas 
vezes lugar a rupturas uterinas. 

Mais abaixo referindo-se á influencia do poder ex-
cito-motor da medulla sobre as rupturas diz : 

Mas a estimulação centrífuga, que traz comsigo uma 
acção uterina desordenada, é muito mais frequente ; 
ora ríum grande numero de casos a cravagem é a 
causa d'esté phenomeno. 

Simpson sem mencionar a cravagem sustenta im
plicitamente a sua acção exclusiva n'estes casos. 

Joulin admitle-a também mas quando seja adminis
trada em doses excessivas. Já vimos que a importân
cia d'esta restricção era consideravelmente attenuada 
pelas susceptibilidades individuaes. 

Gaseaux inclina-se a aceital-a com o concurso de 
causas predisponentes e Bailly segue n'este ponto a 
opinião de Caseaux. 

Admittamos mesmo que assim seja. Para que este 
argumento tivesse valor era necessário que pudésse
mos prever com antecipação n'um caso qualquer a 
existência ou não existência d'alguma d'essas causas 
predisponentes. Ora percorrendo o vasto quadro das 
alterações orgânicas, que podem ser consideradas como 
taes, é fácil verificar que uma grande parte d'ellas 
passam em geral completamente desappercebidas. 
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Temos a prova evidente d'isso no grande numero 
d'exemplos citados pelos autores em que a verdadeira 
causa predisponente de rupturas uterinas durante a 
prenhez e o parto, só a autopsia a pode descobrir. 

Mas ha mais. 
Sabemos que os estreitamentos leves da bacia, que 

não carecem de intervenção, são relativamente fre
quentes. 

Ora é exactamente n'estas condiccões que a con -
tracção espasmódica do utero é mais perigosa debai
xo do ponto de vista do accidente a que nos estamos 
referindo; muito mais perigosa ainda como faz notar 
Barnes do que nos estreitamentos mais consideráveis. 

As rupturas circulares do segmento inferior do 
utero, ou da zona vaginal superior, segundo o collo 
se acha abaixo ou acima do estreito superior, expli-
camse n'este caso pela acção combinada das tracções 
violentas, e da contusão profunda dos tecidos. 

Será fácil conhecer com antecipação estes peque
nos estreitamentos; relacionar os diâmetros da cabeça 
fetal com os do estreito superior debaixo d'esté ponto 
de vista? * De certo que não. 

Em summa: as contracções irregulares provocadas 
pela cravagem podem de per si só, ou auxiliadas por 
alterações previas de estructura ou desproporção de 
diâmetros, impossíveis, ás vezes, de conhecer com an-

i É claro que suppomos n'estes casos perfeita normalidade 
de dimensões apresentações, e posição do feto, casos em que os 
autores acconselham a aplicação da cravagem. 
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tecipação, dar lugar aos graves accidentes das rupturas 
uterinas ou vaginaes com todas as consequências que 
se lhe podem seguir. 

Devemos finalmente notar, que as estatísticas, pro
vando que o accidente a que nos estamos referindo é 
relativamente pouco frequente, em nada nos authori-
sam a recorrer á cravagem, por duas rasões : em pri
meiro lugar porque essas estatísticas não abrangem 
exclusivamente os casos em que a cravagem foi appli-
cada, e em segundo lugar porque ha meios provada-
mente mais innocentes, a que de preferencia devemos 
recorrer. 

5.° 

Que è o único agente a que podemos recorrer, at-
tendendo á inconstância dos effeitos do sulphato de 
quinino, ao pouco conhecimento da applicação da fa-
radisação uterina n'estes casos e finalmente a que 
as operações obstétricas, forceps ou versão, tem con
sequências em geral mais graves para a mãe e para 
o feto. 

Para apreciar devidamente o valor d'esta objecção 
é indispensável conhecer a importância therapeutica, 
e prognostica, absoluta e relativa dos différentes meios 
entre os quaes se estabelece o confronto ; por isso re
servamos a refutação d'esté argumento capital para o 
final do nosso trabalho. 
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Fundamentados assim á face da theoria e dos factos, 
os effeitos nocivos da cravagem na inércia primitiva 
antes da expulsão do feto, vejamos agora muito em 
resumo a interpretação physiologica que melhor nos 
parece explicar a permanência e irregularidade das 
contracções, que se dispertam debaixo da influencia 
d'esté poderoso ocytocico. 

Admittindo, baseados nas experiências de Wernich, 
Laborde, Peton e outros, que a acção da cravagem so. 
bre a fibra lisa não se dá por intermédio dos centros 
d'innervapao superior; mas quando muito por inter
médio dos pequenos centros periphericos dessiminados 
da innervação ganglionar, a rasão que nos parece mais 
plausível é a seguinte : 

As fibras musculares ou os ganglios microscópicos 
da rede peripherica do sympathico são parcialmente 
subtrahidos, pelo predomínio da acção local, á influen
cia coordenadora d'uma centralisação mais perfeita; 
n'estas condicções a contracção dos planos musculares 
do utero dá-se pToporcionalmente ao seu desenvolvi
mento, á dose do agente empregado, e segundo uma 
modalidade dynamica essencialmente différente da que 
se manifesta nas condicções normaes, quando as syner-
gias uterinas são reguladas em perfeita harmonia com 
o fim que são destinadas a prehencher. 

< 



77 

II 

Snlphato de quinino 

Duas importantes questões suscita naturalmente a 
influencia de sulphato de quinino no estado puerperal: 
a acção abortiva e a acção ocytocica. Posto que seja 
esta ultima a que mais de perto interessa ao nosso as
sumpto não podemos deixar de dizer algumas palavras 
relativamente á acção abortiva. 

As primeiras investigações scientiflcas das proprie
dades do sulphato de quinino sobre o utero, datam 
de 1844, época em que Rayer pretendeu sustentar a 
acção abortiva d'esté medicamento, baseando-se para 
isso nos casos em que o accidente se tinha dado em 
mulheres gravidas affectadas de intoxicação pallustre 
e submettidas portanto á acção dos preparados quini-
cos. 

Já então contestada esta opinião pelos medicos de 
Montepellier, foi mais tarde rejeitada pelas numerosas 
observações dos práticos, que, exercendo a clinica nas 
regiões pallustres, firmaram com a sua authorisada opi
nião a verdadeira interpretação que devia dar-se aos 
phenomenos abortivos que coincidiam com as mani
festações pyreticas de impaludismo. 

As observações de Briquet, Rerenquier de Rabas-
teDS, Erard du Boug e principalmente de Burdel cita
das nos Annaes de Gymnecologia, demonstram suffl-
cientemente que a acção abortiva imputada ao sulpha-



78 

to de quinino não depende, na generalidade dos casos 
do medicamento empregado; mas sim dos abalos vio
lentos produzidos pela acção -propria da intoxicação 
pallustre sobre os órgãos centraes dinnervação. 

Nas observações apontadas por Burdel notam-se 
casos em que a acção de sulphato de quinino não po
de ser invocada porque o aborto era imminente antes 
da applicação d'esté preparado ; por outro lado o me
dicamento racionalmente empregado quando os pro-
dromos do aborto se manifestavam, foram em alguns 
casos sufficientes para debellar promptaraente o acci
dente, combatendo as manifestações da infecção palus
tre. 

Dois elementos temos aqui era presença : por um 
lado o estado febril, aliás não privativo da infecção pa
ludosa (Burdel), por a outra acção excito-motriz do sul
phato, tonificando os vasos e os elementos muscula
res do utero. 

Ora todo o effeito benéfico do sulphato de quinino 
nos casos de aborto eminente consistirá na reciproca 
neutralisação d'estas duas acções autagonistas, pela 
dosagem calculada do agente medicamentoso. 0 predo-
minio de qualquer d'ellas como muito bem faz notar 
Duboué pôde dar como consequência, embora por me
canismos oppostos, a realisação do aborto, que n'este 
caso tanto poderá ser imputado ao medicamento como 
aos accidentes que elle é destinado a combater. 

Ë por isso que o verdadeiro valor no sulphato de 
quinino, como agente abortivo, só poderia deduzir-se 
com rigor d'aquellas observações em que nenhuma 
outra influencia extranha se podesse invocar. Debaixo 
d'esté ponto de vista a observação iv de Burdel pa-
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rece-nos mais concludente do que qualquer das outras, 
que ainda assim nos devem merecer grande importân
cia como meios de contraprova. 

Em summa: as propriedades abortivas do sulphato 
de quinino se existem são insignificantes e incertas, 
ainda assim Duboué baseado na sua innocividade ade-
mitte o seu emprego em alguns d'estes casos. 

A propriedade ocytocica sustentada pelo dr. Mon
teverdi, que a fundamenta nos resultados obtidos em 
casos d'inercia primitiva, opinião confirmada pelas 
observações de Duboué é posta em duvida por muitos 
autores. 

Entre outros citaremos Chiara, que, negando ao sul
phato o poder ocytocico, justifica a sua asserção nos 
effeitos nullos que obteve em dez casos da sua pro
pria observação. 

Os medicos americanos, Cochereau e Canada, Rich 
e Warem preconisam o sulphato de quinino como ocy
tocico, e Lewis chega mesmo a acconselhal-o nos ca
sos de rigidez do collo. 

O pequeno numero d'observaçoes que até hoje se 
teem feito, e os resultados contradictorios a que se 
tem chegado, não permittem pois actualmente a so
lução do problema no campo da experimentação cli
nica. 

Por muitas vezes tivemos occasião de observar os 
effeitos da applicação d'esté medicamento, não só em 
casos de verdadeira inércia mas ainda n'aquelles em 
que apenas se notava uma lentidão excessiva das con
tracções. 

Ora devemos confessar que, se em alguns casos 
as contracções se reanimaram mais ou menos, algu-
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mas vezes mesmo com tal rapidez que seriamos antes 
levados a admittir uma acção reflexa, partindo dos fi
letes dos lingual, do que o resultado da absorção, n'ou
tras, pelo contrario, não notamos modificação alguma 
apreciável, a não ser uma diminuição da excitabilidade 
nervosa em harmonia com a acção sedante, que lhe 
attribue Duboué. 

Deveremos por este facto proscrever a sua appli-
cação nos casos d'inercia primitiva? 

De certo que não. 
A innocividade constante dos seus resultados quan

do empregada em dose conveniente, e a sua efflcacia 
em alguns casos, justificam plenamente o seu emprego 
antes de recorrer aos meios operatórios cujas conse
quências são, era regra, d'uma nocividade maior. 

As contracções provocadas por este meio têm, em 
opposição com as da cravagem, o cunho das contrac
ções physiologicas; e se procurar-mos a interpretação 
d'esté facto encontramol-a na acção reguladora que 
este poderoso nevrosthenico diffunde por toda a eco
nomia pela influencia que exerce sobre os órgãos cen-
traes d'innervaçao. 

Ë pois d'uma maneira indirecta que o sulpbato in
flue sobre a marcha do trabalho, e é por isso que os 
seus efteitos sobre as contracções uterinas são extre
mamente incertos. 

Gomo quer que seja, a ausência de acção tetanefa-
ciente, a opinião auctorisada dos práticos, que a re-
commendam, e a conveniência de esclarecer este ponto 
importante d'obstetricia, autorisam o seu emprego nos 
casos e periodos d'inercia em que não haja indicação 
urgente d'intervençao operatória. 
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Faradisação 

Us casos apontados por Barnes e Radfort principaes 
propugnadores d'esté meio, e as observações rigoro
sas de Saint-Germain, modernamente confirmadas pe
las de Mattemmuci, não são ainda assim garantia suf-
iiciente dos bons resultados auferidos por este meio, 
principalmente havendo, como ha, alguns authores en
tre os quaes citaremos Schroder e Caseaux, que con-
demnam a sua applicação. 

Effectivamente, se as observações de Saint-Ger
main nos mostram uma certa vantagem no emprego 
d'esté meio debaixo do ponto de vista da energia 
maior das contracções, da rapidez da dilatação e da di-
quitadura; por outro lado dá-nos como resultado uma 
intensidade maior das dores e movimentos enérgicos 
do feto. Ora, não poderão as correntes eléctricas, atra
vessando o feto, provocar movimentos inspiratorios 
prematuros, com todas as gravíssimas consequências 
que se lhe seguem ? 

Os resultados obtidos por Saint-Germain e Mattem
muci apezar de serem em extremo favoráveis para o 
feto, pecam pela insuíflciencia numérica para sobre 
elles podermos fundamentar uma verdadeira indica
ção. 

Para que a faradisação uterina podésse entrar af-
foutamente na therapeutica da innercia era indispen
sável a solução definitiva das três seguintes questões : 

l.a— Possibilidade de despertar contracções efíica-
6 
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zes e determinação da intensidade, sede, rithmo e di
recção das correntes nas melhores condicções para o 
fim a que se propunham. 

2.»—perfeito conhecimento do grau de nocividade 
da applicapão, para a mãe e para o feto. 

Admittindo portanto como perfeitamente racional 
uma tal applicação, e aconselhando mesmo a practica 
de novas experiências n'este sentido, dentro dos limi
tes legal e moralmente authorisados, nem por isso 
deixamos de reconhecer, que não é permittido por em-
quanto considerar a faradisação uterina como um novo 
meio ocylocico definitivamente domiciliado na thera-
peutica obstétrica. 

Em vista do que temos dicto, é pois evidente, que 
o único meio, pharmacologico de que podemos lançar 
mão na inércia primitiva simples, sem receio de gra
ves riscos, e com algumas probabilidades d'êxito, é sem 
duvida o sulphato de quinino. Fica pois, na therapeu-
tica da inércia um intermédio forçado entre os meios 
physicos, mais brandos e os meios operatórios sempre 
mais nocivos, de que vamos occupar-nos. 



M E I O S O P E R A T Ó R I O S 

EXPRESSÃO 

A substituição da vis a tergo natural pela vis a 
tergo manual constitue o melhodo de Kristeller, se
guido e preconisado por Suchard, que lhe ampliou os 
limites; não pôde em rigor aceitar-se como methodo 
independente. 

Aventado por Von Richque, e posto em pratica por 
Kristeller fundamenta-se por um lado na sua maior 
approximação das condiccões naturaes (vis a tergo) e 
por outro em que as pressões exercidas não têm de ser 
muito enérgicas na generalidade dos casos, attenden-
do aos resultados das experiências de Kristeller, Popell 
e Mathias Duncan, sobre a media da força necessária 
para a expulsão do feto, quando não haja obstáculos 
mecânicos. 

* 
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Pondo mesmo de parte os casos de estreitamento 
ou ausência de dilatação do collo, em que a energia e 
duração das pressões não podia deixar de ser inutil 
ou prejudicial para a mãe; difficil ou mesmo impos
sível para o operador, principalmente n'aquelles casos 
em que o estado do feto ou da mãe reclamassem 
uma intervenção prompta, ainda assim um tal methodo 
não pôde em realidade justificar-se. 

Dois casos se podem dar: ou o feto está ao nivel 
do estreito superior ou pouco abaixo, ou então está 
profundamente descido na escavação. 

No primeiro caso evidentemente a operação tem 
de ser um pouco demorada, e as pressões exercidas 
eom energia sufflciente para vencer as resistências na-
taraes que encontra até á sahida da cabeça. Ora não 
pôde conlestar-se que, distribuída irregularmente como 
é pela superficie de utero, esta pressão não possa ser 
prejudicial ao feto e aos annexos, por um lado, e por 
outro ao tecido uterino contundido entre dois planos 
resistentes por uma força, que além d'isso difficilmen-
te actuará n'uma direcção tam conveniente como as sy-
nergias musculares do órgão em acção. 

Pelo contrario o forceps, convenientemente esco
lhido e applicado, actua efíicaz e promptamente n'estes 
casos, e em geral sem consequências graves para a 
mãe nem para o feto. 

No segundo caso (cabeça profundamente descida) 
os inconvenientes da faradisação são menores; mas 
então o forceps é d'uma applicação tam simples que 
ninguém de certo exitaria em preferil-o. 
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EXTRACÇÃO SIMPLES 

Evidentemente fácil, quer por meio dos dedos 
quer pelo gancho do forceps, esta operação tem como 
principal inconveniente as dificuldades a que pôde 
dar lugar pela extensão dos braços e da cabeça/— Já 
vimos a maneira como podíamos obstar a este acci
dente. 

É o único meio que podemos empregar nas apre
sentações pélvicas. 

VBRSÃO 

Nas condicções suppostas de normalidade de apre
sentação e posição do feto, a versão cephalica pelas 
manobras de Osiander e Wigand, de Braxton Hicks ou 
de Outrepont e Busch, além de exigirem a integridade 
do sacco amniótico ou pelo menos uma mobilidade suf-
ficiente, tém em geral por fim remediar uma posição 
viciada; estão por isso fora do caso que suppusemos 
ou quando muito devia ter sido praticada n'um perío
do anterior. 

É pois a versão podalica aquella, de que temos a 
occupar-nos aqui. 

Na inércia primitiva descomplicada ás indicações 
da versão são muito restrictas por isso que, ou a bol
sa das aguas se conserva intacta sendo a dilatação e 
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dilatabilidade incompleta, e então não ha em regra ne
cessidade d'uma intervenção immediata, ou a ruptura e 
a evacuação mais ou menos completa do liquido teve 
lugar, e n'esse caso já a versão não deve ser pratica
da sobre tudo se a cabeça fetal tiver transposto o col lo 
uterino, pelos perigos que pôde acarretar. 

A versão portanto está indicada n'estes casos, úni
ca e simplesmente quando a inércia se tenha manifes
tado n'uni periodo avançado do trabalho, suspenden-
do-se as contracções quando o collo completamente di
latado ou dilatavel e as membranas intactas ou con
tendo uma quantidade sufficiente de liquido permittem 
executar a operação sem violências consideráveis ; e 
n'estas condicções poderíamos recorrer á versão de
pois de termos esgotado todos os meios mais benignos 
que directa ou indirectamente se empregam para des
pertar as contracções. 

N'estes casos a versão bipolar por manobras exter
nas poderia ser tentada, seguida da puncção das mem
branas se a mobilidade do feto fosse tal que não per-
mittisse fixar a apresentação; mas devemos notar que 
esta espécie de versão podia no caso presente ser 
substituída com vantagem pelo methodo mixto de ver
são bipolar que, sem ter os inconvenientes da intro-
ducção da mão na cavidade uterina, não tem igual
mente, nos casos de inércia, a dificuldade de execução 
devida á tensão da bolsa, a que Charpentier allude, e 
além d'isso pôde rapidamente ser substituída pela ver
são podalica quando a evacuação d'uma quantidade no
tável de liquido assim o exija. 

Mas ainda mesmo nas condicções que figuramos e 
em que a versão podia rigorosamente applicar-se não 
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somos partidário d'esta operação, não só porque as 
estatísticas nos mostram uma mortalidade muito infe
rior para a mãe e para o filho na pratica da versão 
do que nas applicações do forceps ; mas ainda e prin
cipalmente porque, ou a inércia se manifesta depois da 
evacuação do liquido e então a versão é incomparavel
mente mais perigosa do que o forceps, ou não se ef-
fectuou a ruptura e então de certo temos de a produ
zir artificialmente como meio muitas vezes suíficiente 
para despertar as contracções. 

As indicações da versão reduzem-se evidentemen
te aos seguintes casos. 

l.o — Nas apresentações d'espadua. 
2.0 — Quando a rapidez da extracção é a única 

garantia de vida para a mãe ou para o feto. 
3.° — Estreitamentos ovaes obliquos. 
4.o _ Apresentações viciadas da extremidade cepha-

lica quando a alavanca ou a mão tenham sido impo
tentes para as debellar. . 

5.o _ Quando não tendo á mão o instrumento a 
espectação se julgar mais prejudicial do que a pra-
ctica da operação. 

Ora, na inércia uterina descomplicada, e no periodo 
do trabalho a que nos referimos, nenhuma das indica
ções que suppozemos a não ser a ultima se apresenta. 
E' pois ao forceps que devemos recorrer baseando-nos 
no seguinte principio: que, sempre que a escolha seja 
permittida, é pelo forceps que devemos pronunciar-nos. 
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Reservada a pratica da versão para os casos espe-
ciaes, que deixamos apontados e a extracção simples 
para as apresentações da extremidade pélvica, é ao 
forceps que devemos recorrer quando os meios de que 
dispomos para despertar as contracções tenham sido 
inefficazes, e por outro lado as condicções da mãe e do 
feto exijam a terminação prompta do trabalho. 

Duas importantes questões se offerecem aqui á nos
sa consideração. 

l.° — Mostrar a superioridade do forceps sobre a 
cravagem em todos os casos de inércia primitiva sim
ples, e baseadas n'ella banir o emprego d'esta ultima. 

2.° — A escolha do instrumento empregado e as 
condicções da sua applicação. 
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Para a solução da primeira questão cooperam três 
elementos importantes. 

A theoria fundamentada por um lado nas condicções 
mecânicas do forceps e por outro nas modificações 
que pode imprimir no organismo materno e fetal quan
do opportunamente empregado. 

A estatística e a clinica das grandes authoridades, 
e a observação pessoal, posto que n'este ultimo caso 
pouco ou nada podemos adiantar. 

A THEORIA — A solução mais completa do problema 
consistiria evidentemente na substituição perfeita da 
vis a tergo natural pela vis a fronte do instrumento 
empregado. E para que um tal desideratum se conse
guisse era indispensável o preenchimento das três se
guintes condicções. 

I.0.—Que o feto não fosse contrariado nos seus 
movimentos de,adaptação, durante a progressão, nem 
Soffresse compressões mais enérgicas do que as que 
experimenta no parto physiologico. 

2.°— Que as partes molles do canal genital da mu
lher não soffressem contusões ou lacerações nem dire
ctamente do instrumento nem indirectamente pela pres
são do craneo fetal. 

3.° — Que o utero acompanhasse a descida do 
feto por um movimento de retracção continua e pro
gressiva. ' 

As duas primeiras condicções, suppondo por um 
lado uma variabilidade constante nas curvas de ada
ptação do instrumento, e por outro uma inexcedivel 
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perícia do operador são em absoluto irrealisaveis; mas 
se a solução perfeita é uma utopia, a solução approxi-
mada consegue-se n'um grau suficientemente elevado 
pela perfeição do instrumento e pela illustração e pra
tica do operador. 

A terceira condicção consegue-se, ou simplesmente 
pelo poder ocytocico do forceps, ou pela pressão exer
cida sobre o utero, ou ainda e principalmente pelos pri
meiros eflfeitos d'uma dose sufficiente de cravagem cal-
culadamente administrada, antes do começo da opera
ção. 

Estudemos pois os apontados inconvenientes da 
applicação do forceps para a mãe e para o feto. 

A compressão da cabeça n'um grau maior do que 
o indispensável é sem duvida um inconveniente atten-
dendo aos perigos que corre o feto pela acção imme-
diata da compressão, paralysias e morte, (asphixia pa
ralytica de Barnes) ou consecutivas e de reacção (me
ningite) e pelas difficuldades que pôde oppor á extrac
ção. Esta compressão difficil de evitar com o forceps 
clássico, attendendo a que, quando os cabos estão em 
contacto, a distancia maxima das colheres é de 7 Va 
centímetros o máximo, ao passo que o menor diâmetro 
transverso da cabeça o bitemporal tem 8, evita-se mais 
facilmente como o vemos pelo forceps de Tarnier. No 
entanto ainda com este instrumento, se é certo que a 
compressão não pôde augmentar pela fixação do para
fuso, é certo também que não podemos avaliar rigoro
samente, por falta d'indicador, o grau d'essa compres
são. 

Um outro inconveniente, inhérente aos forceps 
geralmente empregados é a invariabilidade do pa-
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rallelismo de disposição das colheres que não per-
mitte uma adaptação mais perfeita, e dá em resultado 
uma distribuição menos extensa e uniforme das pres
sões. 

Estes inconvenientes que o operador pôde era par
te attenuar, tem além d'isso uma importância relativa
mente minima na enercia primitiva descomplicada em 
que a resistência a vencer, nomeadamente estando a 
cabeça na escavação, é insignificante. 

N'estes casos effectivamente a tracção sendo me
nor a compressão é-o também, e o annel ósseo dos 
estreitos conservando as colheres unidas á cabeça, es
tas pela curva reintrante da sua extremidade assegu
ram sufficientemente a presa para dispensar qualquer 
compressão enérgica exercida sobre os cabos. 

Empregando o forceps de Tarnier a compressão 
graduada pelo parafuso não é necessário que seja 
muito enérgica, não só porque a força de tracção, é 
em igualdade circunstancias menor com este forceps 
do que com qualquer dos outros, mas ainda porque a 
invariabilidade do arco prehensor assegura sufficiente
mente a presa, attendeudo á fraca resistência que é ne 
cessario vencer. 

É portanto evidente, que debaixo do ponto de vista 
da compressão da cabeça do feto e dos .órgãos n'ella 
contidos, é na inércia que o forceps attinge o seu mí
nimo grau de nocividade, tanto mais quanto é certo 
que acompressão não se demora por muito tempo pela 
pouca resistência que ha a vencer e que, permittindo 
a ausência de accidentes operar lentamente, podemos 
pela intermittencia das pressões garantir o livre curso 
da circulação cerebral e m todos os casos. 
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O mesmo diremos com relação á liberdade de mo
vimentos de adaptação, evidentemente dependentes do 
grau de compressão no fórceps clássico e perfeitamen
te garantida, em todos os casos no forceps de Tar-
nier. 

Estabelecemos como principio que a acção nociva 
do forceps sobre o feto era devida principalmente à 
compressão exaggerada, e principalmente não unifor
memente distribuída. 

Esta ultima circumstancia é a consequência da in-
variabUidade da curvatura cephalica, e da disposição 
inalterável das colheres. 

Ora, se é certo que a invariabilidade da curvatura 
cephalica permitte uma adaptação suficientemente ap-
proximada na direcção do diâmetro biparietal n'uma 
cabeça regularmente conformada, é também certo que 
em alguns casos, e principalmente quando o forceps 
só pôde ser applicada obliquamente que essa adapta
ção, quando se faz, é á custa de pressões nocivas.. 

Poderíamos talvez até certo ponto modificar este 
inconveniente, se a parte das colheres que abrange a 
cabeça tivesse movimentos de lateralidade em volta 
d'uni eixo longitudinal, e por outro lado no parafuso 
de pressão se podesse avaliar, por uma disposição sim
ples, o grau da compressão e reducção. ; 

Os inconvenientes para a mãe que, conw^quer 
Pajot, se dão de preferencia na introducção das colhe
res, dependendo em grande parte do operador o evi-
tal-os, encontram o seu mínimo d'importancia na inér
cia primitiva descomplicada; ainda assim podem dar
se, e citaremos entre outros os erros a que algumas 
vezes dão lugar os desvios posteriores do collo, sen-
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do a cabeça fetal envolvida pelo segmento inferior do 
utero adelgaçado e simulando perfeitamente os tegu
mentos do craneo. 

Além d'isso, reduzindo-se em geral os inconvenien
tes á laceração das pregas e fundos do sacco vaginaes 
e do collo uterino, evita-os sem difficuldade a mão 
conductora da colher e a observação attenta das sensa
ções accusadas pela mulher durante a introducção e 
articulação dos ramos. 

Estes mesmos cuidados são além d'isso necessários 
para garantir a cabeça fetal de qualquer lesão, embora 
de pequena importância, que o instrumento poderia 
produzir. 

Durante o segundo tempo (extracção) vimos que po
diam dar-se lacerações do collo, da vagina, do perineo 
e das partes molles que revestem o estreito superior 
e symphise púbica, principalmente quando empregás
semos o forceps clássico. 

Este inconveniente que a pericia do pratico pôde 
evitar, evita-o perfeitamente o forceps de Tarnier co
mo já vimos, pela disposição e forma das parles que 
o constituem. 

Mas ainda mesmo que taes pressões e lacerações 
se dessem, não seriam estas era pequeno grau muito 
mais/innocentes pela rapidez da sua producção e in-
tegiíraade portanto da vitalidade dos tecidos do que as 
pressões extensas e duradouras da cabeça do feto, pro
duzindo esphacelos e suppurações elimiuadoras com 
todos os inconvenientes d'um tal accidente realisado 
n'um órgão d'uma vascularidade sanguínea e lympha-
tica como a do órgão gestador? 

Evidentemente que sim. 
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Estabeleçamos pois o parallelo entre o forceps e a 
cravagem. , É 

CRAVAGEM—Vantagens — k única que se lhe po
deria altribuir, era de evitar os meios operatórios e, 
estimulando a vjs tergo, approximar mais a expulsão 
do feto das condiccões normaes. 

INCONVENIENTES — As contracções provocadas são 
em geral, e até certo ponto independentemente da do
se, permanentes e irregulares e trazem como conse
quências :— perturbação da hematose placentar — des-
collamentos e hemorragias—immobilisação do feto e 
compressão nociva d'orgaos importantes do feto e da 
mãe, com todas as consequências que se lhe podem se
guir— contracção espasmódica do collo aggravando a 
situação, e tornando impossíveis ou difficeis e perigosos 
os meios operatórios de que se tem de lançar mão 
como ultimo recurso. 

FÓRCEPS — Vantagens. 
Permittir a extração do feto n'um tempo relativa

mente curto e logo que comecem a manifestar-se per
turbações apreciáveis. 

Actuar em alguns casos como ocytocico. 
Impedir as consequências, por vezes funestas, do 

emprego da cravagem. 
INCONVENIENTES — Substituir uma operação natu

ral por outra artificial. 
Compressão nociva da cabeça fetal — escoriações 

nos tegumentos dõ craneo — contusões mais ou me
nos profundas nas partes molles do canal genital da 
mulher. 

Confrontando primeiro as vantagens, a balança 
pende evidentemente em favor do forceps. 
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E de facto, pondo mesmo de parte o poder ocyto-
cico, que alguns contestam, e attendendo tam somente 
á facilidade d'uma intervenção oppurtuna, é evidente 
que esta vantagem se réalisa em todos os casos, ao 
passo que a única vantagem da cravagem está submet-
lida a todas as contingências das doses, e principal
mente das susceptibilidades orgânicas do individuo. 

No confronto dos inconvenientes, a superioridade 
do instrumento é mais frizante ainda. 

A substituição d'uma operação natural por outra 
artificial deixa de ser inconveniente d'esde o momento 
em que, tendo-se esgotado os meios innocentes de 
despertar a primeira, apenas resta um, extremamente 
incerto e que, não surtindo o effeito desejado, diíficulta 
ou impossibilita a realisação da segunda. 

É por isso que, o evitar os meios operatórios longe 
de ser uma vantagem, em muitos casos é pelo contra
rio, um gravíssimo inconveniente. 

As compressões, escoriações e contusões consti
tuem realmente um inconveniente ás vezes sério ; 
mas podem ser previstas com antícipacão, podem evi-
tar-se em grande parte, remediar-se promptamente, 
e quando cheguem a realisar-se, tem em regra uma 
importância relativamente minima. 

Pelo contrario os inconvenientes da acção tetane-
faciente da cravagem tem pela sua multiplicidade, 
possibilidade de existência simultânea e difficuldade 
em serem promptamente jugulados pelo menos sem 
grave risco, um grau de nocividade incontestavelmen
te superior. 

É por isso que, o evitar os effeitos da cravagem é 
em realidade para o forceps, uma verdadeira vantagem. 
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A theoria proclama pois a superioridade do for
ceps sobre a cravagem na insuficiência primitiva das 
contracções uterinas. 

Consultemos agora as estatísticas e as opiniões 
mais authorisadas na materia. 

Para que o resultado das estatísticas podesse ser 
verdadeiramente concludente era indispensável que 
ellas fossem elaboradas em condiccões especiaes, que 
todas as observações n'ellas consignadas se referis
sem a casos d'inércia primitiva sem obstáculos me
cânicos apreciáveis, e em que as influencias indivi-
duaes e cósmicas fossem tidas na devida conta. Só 
então é que, da mortalidade comparativa para a mãe 
e para o feto, se poderiam tirar conclusões verdadei
ramente aproveitáveis. 

Ainda assim, e apesar de não ter estatísticas que 
nos forneçam a mortalidade nas applicacões da crava
gem, podemos indirectamente, confrontando a mortali
dade geral e a que pertence exclusivamente ás duas 
principaes operações obstétricas, forceps e versão, ti
rar algumas conclusões embora approximadas. 

As estatísticas de Husson baseadas em 155,105 
observações, as de Tarnier e em geral as dos hospi-
taes de Vienna, Leipzig, Munich e S. Petersburgo, dão 
como mortalidade geral comprehendendo todos os ca
sos a proporção de 5:100. 

Nas applicacões do forceps a mortalidade é de 4,9 
por 100 approximadamente, e de 8 por 100 na ver
são segundo as estatisticas de Biecke, Collins, Chur
chill, etc. 

Por outro lado a frequência d'estas operações é 
representada por 1:115 para o forceps e 1:113 para 

7 



98 

a versão segundo as estatísticas de Boivin e Lacha-
pelle. 

Guardadas estas proporções teríamos na estatística 
de Husson uma cifra de operações (versão e forceps) 
igual a 2:682, com uma mortalidade correspondente 
de 251, que subtrahidos aos 7:373 da mortalidade ge
ral, deixaria um numero de casos funestos igual a 
7:122 correspondentes a 152:423 partos e que dá 
uma proporção de 472:100; mortalidade que não pôde 
impetar-lhe ás duas mais frequentes operações obsté
tricas forceps e versão. 

Comparando esta cifra com a que representa a 
mortalidade nas applicações do forceps é fácil de vêr 
que o emprego do instrumento não tem o grau de no
cividade que geralmente se lhe attribue; e devemos 
além d'isso notar que a estatística, tal como foi elabo
rada, comprehende aquellas applicações que são recla
madas por angustias pélvicas e posições viciadas, in
comparavelmente mais graves de que as que são 
exigidas pelo simples enfraquecimento ou suspensão 
completa das contracções uterinas. 

Com relação ao feto a mortalidade é um pouco 
mais elevada; mas devemos notar que muitas circuins
tancias, além de forceps, podem influir na vitalidade do 
producto da concepção, e que muitas vezes quando o 
forceps é applicado, já os graves compromettimentos da 
hematose placentar se tem revellado aos processos 
de exploração obstétrica. Falta alem d'isso o mais im
portante elemento, d'um valor pratico inexcedivel, um 
numero suíflciente d'estatisticas que nos mostrem a ci
fra da mortalidade do feto nas applicações da crava
gem. 
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Mas se um tal confronto não pôde fazer-se, será 
em parte substituído pela opinião auctorisada dos mais 
eminentes práticos. 

A permanência das contracções provocadas pela 
cravagem torna-se em geral perigosa para o feto. 

Caseaux. 

Debaixo da influencia d'esta dupla acção (com
pressão do cordão e contracção dos vasos) as rela
ções felo-maternas são primeiro perlurbadas e depois 
suspensas; e a vida da criança rapidamente compro-
mettida. 

Bailly. 

A cravagem produzindo um espasmo permanente 
do utero, occasiona uma verdadeira retensão e mor
te do feto. 

Stoltz. 

Quando as dores (da cravagem) são muito violen
tas e se succedem rapidamente, acontece que o feto 
não pôde readquirir novas forças no intervallo das 
contracções, e portanto asphyxia e morre. 

Schroder. 

Se acrescentarmos ao que fica dito as observações 
de Blaireau de Gand posteriormente confirmadas por 
Deville e em que se nota uma mortalidade de 20 por 
100 para o feto quando influenciado pelos effeitos da 
cravagem, não poderemos deixar de reconhecer, fun-
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damentado na theoria e nos factos, que o prognostico 
da acção d'esté medicamento é em gera) extrema
mente grave. 

Citemos agora a opinião das auctoridades com re
lação ao forceps. 

Nos casos simples e quando seja bem manejado, o 
forceps é um instrumento isempto de perigo para a 
mãe e para o feto. 

Tarnier, Pinard. 

Estando a cabeça profundamente introduzida no 
estreito e o collo dilatado, o fórceps applicado com 
prudência é d'um prognostico favorável para a mãe 
e para o feto — as pequenas escoriações da mucosa 
vaginal curam-se facilmente e com relação ao feto as 
lesões são de pouco valor e a propria paralysia do 
facial tem um prognostico sempre benigno. 

Schroder. 

Os perigos de parto por meio dos instrumentos 
(forceps) depende mais do tempo decorrido d'esde o 
começo do trabalho, do que da operação practicada. 

Simpson. 

Podemos dizer em these geral, que, sempre que o 
forceps possa ser applicado sem grandes diíliculdades 
devemos recorrer a elle de preferencia a qualquer 
outra operação. 

Stoltz. 
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0 forceps é menos perigoso do que a cravagem. 
Devemos pois recorrer de preferencia a elle quando 
nos fôr dada a escolha do meio d'intervençao. 

Joulin. 

Se o collo do utero estiver suficientemente dila
tado e as contracções uterinas forem insufficientes para 
expellir a cabeça, devemos recorrer á cravagem ou 
melhor ainda, ao forceps. 

Caseaux. 

Não é necessário ir mais longe; em vista do que 
temos dicto julgamos perfeitamente demonstrado, que 
nos casos d'inercia primitiva com dilatação ou dilata-
bilidade sufflciente do collo, é ao forceps que deve
mos recorrer, banindo em todos os casos o emprego 
da cravagem. 

Uma das causas que de certo tem concorrido mais 
para o receio que geralmente áe encontra no emprego 
do forceps é sem duvida o considerar-se como um 
meio in extremis applicando-se portanto quando já se 
esgotaram a maior parte dos meios a que se podia em 
taes casos recorrer, e quando por conseguinte o estado 
mais ou menos grave da mãe e do feto dão poucas 
garantias ao bom êxito d'uma operação. 

Para que possam tirar-se conclusões legitimas so
bre o valor prognostico do forceps n'estes casos é in
dispensável elliminar do conjuncto das operações d'es-
ta ordem as que são exigidas por complicações taes 
como os estreitamentos, ataques, eclampticos, posr-
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pões viciadas etc., e ainda aquelles em que, pela ac
ção nociva dos meios previamente empregados ou pela 
duração excessiva da espectação, a vida do feto e a in
tegridade do organismo materno se acham considera
velmente compromettidos. 

E' que na practica da obstetrícia, torna-se da pri
meira necessidade além do conhecimento perfeito do 
valor prognostico e therapeutico dos meios de que se 
pôde dispor, a apreciação rápida e tanto quanto possí
vel exacta do resultado que de cada um d'elles se 
pôde tirar, em harmonia com o estado actual dos ele
mentos constituintes do problema. Em mãos egualmen-
te hábeis, diz Depaul, o bom êxito depende principal
mente da escolha do momento e da promptidão das 
resoluções. 

E' por isso, que julgamos d'alguma utilidade insis
tir sobre a nocividade da cravagem concorrendo quan
to se possa para que o seu uso seja banido da the-
rapeutica n'estes casos; evitam-se assim os perigos do 
medicamento, e as temporisações, por vezes mais fu
nestas ainda. 

Terminaremos finalmente o nosso trabalho já de
masiado extenso, apresentando alguns casos de obser
vação propria, e que poderosamente influíram nas con
clusões que deixamos expostas ; mas antes d'isso duas 
palavras sobre o modello do forceps que melhor con
vém empregar n'estes casos. 

Pelas conclusões a que chegamos na primeira par
te do nosso trabalho é evidente que damos em todos 
os casos a preferencia ao forceps de Tarnier; ainda 
assim, é principalmente quando a cabeça está do nivel 
do estreito superior, quando por conseguinte tem de 
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percorrer quasi toda a extensão do canal genital, que 
este instrumento tem a sua principal applicação. 

No caso em que a cabeça, profundamente descida 
á excavaçâo, é d'uma extracção fácil poderemos appli-
car o pequeno forceps de Pajot. Aconselhamos porém 
de preferencia o forceps de Simpson, principalmente 
nos casos em que ha todas as probabilidades de con
servar a vida do feto. Effectivarnente n'estes casos o 
modelo de Simpson pela forma da curvatura cephalica 
tem um poder compressor menor offerecendo por isso 
mesmo maiores garantias do bom êxito debaixo do 
ponto de vista em que nos collocamos. 

Na observação n que passamos a expor encontra
mos a confirmação do que acabamos de dizer. 

Observações 

OB. II — Mathilde Rosa de 20 annos de idade, pri-
mipara, natural d'Amarante — Entrou na Enfermaria de 
partos ás 11 iJl da noite. As contracções tinham-se ma
nifestado ás 9. 

A dilatação era ainda muito incompleta, a bolsa das 
aguas intacta e apresentação cephalica. 

Das 11 y2 ás 3 da madrugada as contracções foram 
regulares e a dilatação progressiva; d'ahi em diante, 
porém, diminuíram pouco e pouco d'intensidade, distan-
ciando-se cada vez mais, até que rompendo-se a bolsa 
das aguas ás 6 horas, cessaram quasi completamente 
apesar d'algumas doses de sulphato de quinino empre-
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gadas pela parteira com o fim de reanimar as contrac
ções. 

Ás 7 horas da manhã fui chamado e pude verificar 
o seguinte: 

Estado geral satisfactorio ; apenas uma leve excita
ção revelando-se no pulso. 

Pela exploração reconheci : uma apresentação cepha-
lica em a primeira posição — cabeça introduzida no es
treito, temperatura e humidade da vagina normaes, 
sensibilidade um pouco exaggerada, ausência de pro
cedências, hemorrhagia ou desproporção sensível. 

Perfeita integridade da circulação fetal. 
Gomo não havia necessidade d'uma intervenção im-

mediata prescrevi uma nova dose de sulphato; mas ape
sar d'isso e d'outros meios aconselhados pelo dignís
simo director da enfermaria, o snr. Dr. Ferreira, a inér
cia persistiu até á uma hora da tarde em que a applicá-
ção do forceps foi urgentemente reclamada pelo estado 
geral e local da mãe, e ainda pelas perturbações de 
rithmo e intensidade nas pulsações cardíacas do feto, 
revellando incontestáveis desordens na hematose pla
cental 

Reconhecida a necessidade d'uma intervenção, esco
lhi de preferencia o forceps de Simpson, porque, não 
sendo necessárias tracções enérgicas, e por outro lado 
havendo todas as probabilidades de salvar a vida do 
feto devia ter-se na maior consideração a compressibi
lidade pouco enérgica da cabeça fetal. 

Receiando uma inércia consecutiva, administrei, de
pois d'introduzidas as colheres do instrumento, 5 de-
cigrammas de cravagem o em seguida eflectuei a ex-
rtacção. Os primeiros symptomas d'asphyxia, que o feto 
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apresentava foram promptamente debellados, e apenas 
notei um insignificante vestígio da colher do forceps 
sobre a arcada supraciliar direita. Este vestigio de-
sappareceu pouco depois, e no dia 10 d'agosto a crean-
ça do sexo feminino sahia com sua mãe completamen
te restabelecida. 

Esta observação mostra bem claramente a extrema 
facilidade d'uma applicacão do forceps nos casos de 
inércia descomplicada, e a benignidade do prognostico 
quando a intervenção tenha logar, logo que as circuns
tancias a reclamem. 

As duas observações que seguem vem corroborar 
até certo ponto o que temos dito. 

OB. HI —Joanna Pereira Cardoso, primipara, de 40 
annos de idade, entrou a 5 de fevereiro de 1880. 

A's 3 da tarde do dia 6 de fevereiro, começou o 
trabalho da dilatação que se prolongou até as 8 da 
noite e durante o qual as contracções, posto que pouco 
enérgicas, foram ainda assim regulares. 

A's 8 horas rompeu-se a bolsa das aguas e as con
tracções augmentaram momentaneamente d'intensidade 
para em seguida affrouxarem rapidamente, cahindo o 
utero em inércia quasi completa as 8 */t horas da 
noite. 

A estas horas reconheci pela auscultação das pul
sações cardíacas que a vida do feto não estava imme-
diatamente compromettida. Não pude seguir a obser
vação d'esté caso pelo adiantado da hora. No dia se
guinte pela manhã soube que tinha sido prevenido o 
Ex.mo Snr. Dr. Souto em consequência de ter persistido 
a inércia uterina. A mulher achava-se n'um estado 
d'excitaçao violenta —A vulva, levemente termefacta 
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e secca, accusava uma temperatura elevada. — A auscul
tação revelava importantes desordens na hematose e 
circulação placentar, com grave compromisso da vida 
do feto profundamente descido á escavação. 

A's 9 da manhã, 12 horas depois da ruptura das 
membranas, foi applicado o forceps, servindo para isso 
o pequeno modello de Pajot. 

A operação effectuou-se rapidamente ; e o feto quasi 
asphyxiado foi reanimado com grande difficuldade pe
los meios apropriados, reconhecendo-se que nenhuma 
lesão digna de menção tinha sido feita pelo forceps. 

Consequências : 
a) Para a mãe —- No dia 7 á tarde manifestam-se os 

symptomas da metro-peritonite puerperal, limitada a 
região infra-umbilical, que cedeu lentamente a um tra
tamento convenientemente dirigido. 

b) Para o feto — Falleceu dez dias depois da ex
tracção sem que houvesse os symptomas da reacção 
meningo-cerebral, que se seguem, em alguns casos, ás 
applicações do forceps, e que alem d'isso não se justi
ficavam, attendendo a que a pressão tinha sido conve
nientemente moderada, deixando apenas insignificantíssi
mos vestígios nos tegumentos do craneo. Nem mesmo 
julgamos necessário recorrer a uma tal explicação; 
as 12 horas, que separaram a evacuação do liquido 
amniótico da sahida do feto, explicam perfeitamente a 
metro-peritonite pela compressão demorada do canal 
genital, e a morte do feto pelas consequências das gra
ves perturbações respiratórias a que por muito tempo 
esteve submettido. 

OB. IV — Anna Rosa Pereira, primipara, natural de 
Santo Thyrso — Entrada a 5 de agosto. A's 11 da ma-
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nhã do dia 4 de setembro começou o trabalho da dila
tação do collo. 

A's 9 da noite, antes da dilatação completa, teve lu
gar a ruptura da bolsa e evacuação do liquido em 
quantidade notável. 

Em seguida sobreveio a inércia completa do utero; 
mas a retracção considerável do collo impedia qual
quer manobra d'extracçao. 

A's 10 horas recorre-se ao sulphato de quinino ; as 
primeiras doses reanimam um pouco as contracções; 
as seguintes ficam absolutamente ineficazes. 

A's 11 da noite fui chamado, em consequência da 
persistência da occlusão quasi completa do collo. A 
auscultação revelava um perigo eminente para o feto, 
e a indicação do parto forçado apresentava-se portanto 
como único meio (incerto) de salvação. Attendendo 
porém ao estado satisfactorio da mãe, e a que a dilata
ção progressiva do collo poderia obter-se pelos meios 
appropriados, preferi salvar quasi com certeza a mãe 
embora sacrificando o feto, a correr o risco de os per
der a ambos. Limitei portanto a intervenção á douche 
vaginal practicada por meio da irrigador d'Eguisier. 

No fim d'uma hora o collo começou a dilatar-se, e 
ás 3 horas da madrugada effectuou-se o parto sendo 
o feto do sexo feminino e morto. 

A mãe sahiu completamente restabelecida no dia 
23 de setembro. 

Estes e outros exemplos, que poderíamos apresen
tar, mostram bem claramente que a media de 6 a 7 
horas a que nos referimos deve ser tida na maxima 
consideração. 

Eis finalmente as conclusões do nosso trabalho : 
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1.° Adoptando as ideas de Simpson com relação 
ao grau de nocividade das applicações do forceps, re-
geitamos em todos os casos o emprego da cravagem 
como meio d'expulsao do feto. 

2.° Preferimos em todos os casos o forceps do 
Tarnier a qualquer outro. 

3.° Nos casos de inércia primitiva simples, prin
cipalmente estando o feto descido á escavação, vivo e 
viável, não podendo applicar o instrumento de Tarnier 
devemos escolher de preferencia o de Simpson. 

4.° 0 emprego do sulphato de quinino está indi
cado em todos os casos d'inercia primitiva simples em 
que não haja ou se tenham esgotado as indicações 
causaes e emquanto não houver necessidade urgente, 
d'uma terminação prompta do trabalho. 

5.° Regulamos em todos os casos de inércia o me-
thodo de Kriesteller. 

6.° A faradisação uterina posto que nada possa 
desde já aconselhar-se merece ser objecto d'estudos 
especiaes e minuciosos. 

Tal é o resultado final das deducções theoricas fun
damentado na pratica autorisada dos grandes mestres. 

FIM. 
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Anatomia — Admittimos a constituição fibrillar nos prolon
gamentos cellulares de Deiters nos cornos anteriores da medulla. 

Physiologia — Admittimos as idéas de Tschiriew sobre a 
sensibilidade muscular. 

Materia medica — A acção hyposthenisante consecutiva á 
administração da apomorphina é uma verdadeira narcose. 

Pathologia externa — As différentes formas de fracturas 
do craneo são reduetiveis a um só grupo. 

Pathologia interna — No tratamento das hemoptises de
vemos em geral preferir a medicação vomitiva a qualquer outra. 

Operações — Regeitamos em todos os casos as injecções 
intravenosas de leite. 

Obstetrícia — A versão nas angustias pélvicas deve ape
nas tentar-se nas bacias ovaes obliquas. 

Anatomia pathologica — A dualidade clinica da tisícanão 
exclue a sua unidade anatomo-pathologica. 

Pathologia geral — Não é axiomático o principio natura 
morborum curationes ostenãunt. 

Medicina legal — As echymoses sub-pleuraes não são si
gnal pathogonomonico da suffocação. 

Visto. Pôde imprimir-se. 
O P R E S I D E N T E O CONSELHEIRO DIRECTOS 

Oliveira Monteiro. Costa Leite. 
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