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CAPITULO 1 

Definição, relações e meios de fixação normaes 
do tubo digestivo e pathogenia 

O assumpto d'esta dissertação é uma doença ca-
raeterisada anatomicamente pelo prolapso do intes
tino. 

Como sabemos, no estado normal, a serosa peri
toneal fixa os órgãos abdominaes á columna vertebral. 

Logo que uma causa qualquer produza o enfra
quecimento e o relaxamento da serosa, immediata-
mente a desordem succède Go estado normal, os 
órgãos fluctuam e abaixam sob a influencia do seu 
próprio peso e o prolapso é constituído. 

Este prolapso, como é fácil de com pretender, 
não se limita systematicamente ao intestino; attingo 
egualmente o estômago, o rim e algumas vezes o 
fígado, o baço, o utero; mas em todas estas varieda
des, o intestino está em prolapso. 

Glénard agrupou e estudou estes prolapsos sob a 
denominação genérica de enteroptose. 

2 
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Estes prolapsos d'orgaos são designados pelo 
nome de ptoses; segundo o órgão em prolapso, tere
mos ao mesmo tempo que a enteroptose, gastroptose, 
hepatoptose, splenoptose, metroptose, que são outras 
tantas variedades anatómicas. 

Mas, qualquer que seja a variedade de ptose, 
debaixo do ponto de vista pratico o resultado é o 
mesmo: o equilíbrio que existe no estado normal é 
rompido, e esta rotura traz comsigo perturbações 
funccionaes muito características e muito profun
das para collocar com razão os indivíduos attin-
gidos de enteroptose entre os desequilibrados do 
ventre. 

Entretanto não é preciso ser muito absoluto, po
dem produzir-se deslocamentos de órgãos splanchni-
cos, taes como uma nephroptose, um desvio uterino, 
sem que sobrevenbam perturbações funccionaes. N'es
tes casos, admitte-se que o peritoneo, cede em um 
ponto e é ainda todavia muito sólido para manter o 
equilíbrio abdominal; não ha perturbações funccio
naes, porque não ha ruptura do equilíbrio intra-abdo
minal, e provavelmente porque ha ptose, mas não 
enteroptose. 

Feita esta restricção, pôde dizer-se em these ge
ral, que a enteroptose comprehendida na sua açcepção 
genérica, ou antes, propriamente fallando a splan-
chnoptose, produz o desequilibrio abdominal. 

Antes de entrarmos nas consequências estáticas e 
nas consequências funccionaes, que resultam d'esté 
desequilibrio abdominal, vamos tratar das relações 
e fixações normaes do canal alimentar, não nos de-
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morando n'esta parte, esboçando apenas o indispen
sável para a boa comprehensão do assumpto d'esta 
dissertação. 

O tubo digestivo figura dois pontos de interroga
ção, que continuam um com o outro pelas extremi
dades dos colchetes. 

O esophago, estômago e duodeno formam o ponto 
de interrogação superior, que é invertido; o esopba
go representa a cauda e o estômago e duodeno re
presentam o colchete. A parte do tubo digestivo, que 
se estende do duodeno até ao recto, forma o ponto de 
interrogação inferior, que é direito. 

Esta disposição do tubo digestivo é fixada pelo 
peritoneo em seis pontos, aos quaes Glénard chama 
ângulos de sustentação ou orifícios digestivos, que fa
zem communicar duas ansas digestivas contíguas. 

Ansas digestivas 

Estas ansas tomam o nome da parte ou partes do 
canal alimentar que as terminam, e são em numero 
de seis, a saber: a ansa gástrica, a ansa duodenal, a 
ansa ileo-colica, a ansa costo-infra-pylorka, a ansa 
infra-pi/Jori-costal e a ansa colosigmoidal. 

Estas ansas, além de serem suspensas pelas suas 
extremidades, são em geral também suspensas pela 
sua concavidade, o que impede até certo ponto que 
a permeabilidade do canal alimentar seja compromet-
tida. 
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Ansa gástrica. — Ê formada pelo estômago e está 
ligada ao figado pela sua concavidade por meio do 
epiploon gastro-hepatico. Esta ansa tem uma direcção 
obliqua de cima para baixo e da esquerda para a 
direita e estende-se da oitava á duodécima vertebras 
dorsaes. 

Ansa duodenal. — A ansa duodenal parte da gás
trica ao nivel da primeira vertebra lombar, tem a 
forma d'um U ou d'um Y, alojando na sua concavi
dade a cabeça do pancreas, vae curvar-se por baixo 
da vesícula biliar c collocar-se á direita da columna 
vertebral, formando a chamada porção horisontal su-
perior, em seguida desce deitada sobre o rim e veia 
cava até á quarta vertebra lombar, porção descen
dente, e depois dirige-se ou transversalmente para o 
flanco esquerdo, porção preaortica, para em seguida 
subir applicada sobre a face anterior do rim esquer
do ao lado da aorta abdominal até á primeira lom
bar, porção ascendente, — typo em U, ou directa
mente para esta primeira vertebra lombar, cruzando 
a aorta abdominal, de modo que a porção preaortica 
falta — typo em Y. 

A superficie de sustentação da ansa duodenal é 
muito movei e é formada pelo folheto do peritoneo 
proveniente da sua reflexão ao nivel da parede abdo
minal para formar o folheto inferior do mesocolon 
transverso. 

É pela sua convexidade e não pela sua concavi
dade que a ansa duodenal é sustentada. 

Ansa ileo-colica. —Esta ansa parte do angulo 
duodeno-jejunal ao nivel da primeira vertebra lorn-
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bar e termina á mesma altura ao uivei da decima 
costella direita. Apresenta duas porções: uma des
cendente e outra ascendente. A primeira é formada 
pelo resto do intestino delgado e é sustentada pelo 
mesenterio e a ultima pelo colon ascendente., sendo 
sustentada por uma curta prega parietal adhérente 
á parede abdominal posterior. 

Ânsas transversaes. — O colon transverso dirigi
do da direita para a esquerda entre as decimas cos-
tellas, crusando a aorta, é dividido por baixo do py-
loro em duas ansas por meio d'uni ligamento, liga
mento snspensor do colon, ligamento pylori-eólico, 
que desempenha um papel muito importante na func-
ção d'aquelle órgão. O mesocolon transverso, cujo fo
lheto inferior é laxamente adhérente á parede lom
bar, sustenta estas duas ansas pela sua concavidade. 

Ansa colo-sigmoidal. —É formada pelo colon des
cendente até ao recto e dirige-se de cima para baixo 
e da esquerda para a direita, desde a decima costella 
esquerda até ao angulo sacro-vertebral. Está ligada 
solidamente á parede abdominal pelo mesenterio. 

Ângulos de sustentação ou orifícios 
digestivos 

São em numero de seis: o orifício gastro-duoãenal, 
o duodeno-jejunal, o eólico infra-costal direito, o eólico 
infra-yyhrico, o eólico infra-costal esquerdo e o si-
gmoido-rectal. 

Estes ângulos são fixos, mas se um peso bastante 
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forte se exerce sobre duas ansas visinhas, o orifício 
de communicação pôde ser obliterado mais ou menos 
e o curso das matérias impedido. O estudo d'estes 
ângulos é, como do que fica exposto se deprehende, 
d'uma grande importância. 

Orifício gastro-duodenal. — Está situado entre o 
estômago e o duodeno atraz da extremidade da nona 
costella direita e é sustentado principalmente'pelo bor
do winslowiano do epiploon gastro-hepatico, que vae 
inserir-se ao sulco transverso do figado, e que é refor
çado pelo ligamento duodeno-bepatico e pelos vasos 
que elle contém. 

Orifício duodenojejunal. — Está situado quasi ao 
mesmo nivel que a origem do duodeno, entre a aor
ta atraz e a artéria mesenterica superior adeante e 
é solidamente fixo por um verdadeiro feixe muscular, 
musciih de Treitz, que o prende á parede abdominal 
posterior por meio do pilar esquerdo do diaphragma, 
onde elle se insere. 

Orifício eólico infra-costal direito. — Este orifício 
tem uma fraca sustentação. Está situado entre as an
sas ileo-colica e costo-infra-pylorica ; em cima é preso 
á parede costal por meio d'uma prega peritoneal do 
folheto superior do mesocolon transverso, e inferior
mente assenta sobre o folheto inferior, que é d'uma 
grande mobilidade. 

Orifício eólico infra-pylorico. — Este orifício divi
de o colou transverso em duas ansas, e é sustentado 
pelo ligamento suspensor do colon transverso. 

Orifício eólico infra-costal esquerdo. — Situado ao 
mesmo nivel que o orifício direito entre os colons 
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transverso e descendente, é sustentado por meio 
d'uma prega peritoneal, que também serve até certo 
ponto de apoio ao baço, prega que é reforçada por 
um ligamento solido, que liga o angulo á decima cos-
tella. Este orifício esquerdo está mais solidamente 
sustentado do que o direito. 

Orifício sigmoido-rectal. — Está situado entre o S 
ilíaco e o recto, ao nivel da symphise sacro iliaca, e 
é fixo por nina prega peritoneal muito curta, formada 
pela reflexão, a este nivel, do folheto esquerdo do 
mesorecto. 

Este estudo das considerações anatómicas do tubo 
digestivo, debaixo do ponto de vista que nós aqui o 
fizemos, isto é, da sua fixação, dos seus modos de 
suspensão e das suas relações com as vísceras abdo-
minaes, faz-nos perceber melhor as consequências 
estáticas e as consequências funccionaes, que resul
tam do desequilibrio abdominal. 

Consequências estáticas.—Este desequilibrio pro
duz rapidamente uma dyspepsia mechanica, cuja pa-
thogenia é fácil de explicar: 

1.° As inserções peritoneaes enfraquecem e ce
dem. Em seguida, d'um lado, a massa do intestino 
delgado, arrastada pela gravidade, exerce tracção 
sobre o seu mesenterio, do outro, o mesenterio, cuja 
extremidade (chamada por Glénard ligamento sus-
pensor do mesenterio) passa por cima do duodeno, 
comprime esta porção do intestino contra a columna 
vertebral e, pela pressão que exerce, impede a pro
gressão dos alimentos. 
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2." A gravidade exerce egualmente a sua acção 

sobre o grosso intestino e os outros órgãos splan-
chnicos; principalmente sobre o colon transverso, so
bre o seu angulo direito, que é o primeiro ponto que 
cede, por ser o mais frágil do tubo digestivo. 

Egualmente se observa o abaixamento de todo o 
intestino grosso e particularmente do angulo direito 
do colon transverso. 

O angulo direito do colon, estando ligado ao py-
loro e ao fígado pelo peritoneo (ligamento pylori-co-
lico do Glénard, e epiploon gastro-hepatico) a desci
da do colon transverso produz o abaixamento do.py-
loro e até, segundo Auvart, a do fígado. 

Nos pontos em que o tubo digestivo é solidamen
te fíxo, observa-se a atresia dos orifícios, por causa 
do peso das ansas em prolapso. É fácil de conceber 
que n'este movimento de descida outras ptoses podem 
produzir-se, e a frequência da associação de muitas 
ptoses não nos deve surprehender. 

Consequências funecionaes. — O intestino rece
bendo em virtude d'estes apertos pequena quantidade 
de ingesta, poucos gazes, pois que estes provém 
do estômago, do _a^jleghitido_ordas transformações 
das matérias ingeridas, o não d'uma excreção ga-
zosa-Trtravëz~ïïas"l)aredes do intestino; segregando 
pouco, faltando então á sua contractilidade um pon
to de appoio sufficientè, quer porque o doente como 
menos, quer por causa da atonia e atresia intesti-
naes, reduz o seu calibre á proporção do conteúdo, 
torna-se cada vez mais atonico; ha prisão do ventre, 
estagnação estercoral que augmenta o peso dos in-
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testinos. A ptose accentua-se e, como já dissemos, o 
intestino em prolapso, mais denso, forma um peso, 
que se exerce sobre o ligamento suspensor do me
senteric, que vae comprimir o duodeno; d'ahi mais 
um obstáculo á progressão dos materiaes da diges
tão; d'ahi a dilatação do duodeno, a sua atonia, a 
atresia do canal choledoco, que se insere na parte 
mais em declive da concavidade da ansa duodenal, 
atresia ao principio passageira (côr sub-icterica três 
horas depois das comidas), depois persistente oligo
cholia (côr terrosa, fezes cinzentas, cálculos e cólicas 
hepáticas); e em seguida a dilatação e a atonia do 
estômago com as suas fermentações secundarias, as 
auto-intoxieações e os accidentes afastados, que ellas 
produzem. As perturbações, que tem por origem a 
dilatação do estômago, produzem-se tanto mais facil
mente quanto as circulações arterial, venosa e lym
phatics, são mais ou menos estorvadas ou sobreexci-
tadas, e que em seguida as secreções e as excreções 
normaes do estômago, do duodeno, do figado, do pan
creas o do intestino, são convertidas em quantidade 
e em qualidade. 

Não nos devo surprehender a importância e o 
predominio que tomam por vezes os phenomenos ner
vosos. A theoria da auto-intoxicação tem aqui logar, 
pois que Bouchard não vê senão dilatados nos doen
tes de Glénard. Esta theoria é sufliciente para inter
pretar os phenomenos nervosos, segundo a opinião 
dos que admittem integralmente as idêas de Bou
chard. 

A theoria das acções reflexas d'origem abdominal 
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também encontra aqui sua applicação. Ella explica 
d'um modo tão satisfatório as perturbações, que so
brevem na enteroptose, como as perturbações tão va
riadas, que se attribuem a simples desvios uterinos. 

Ha ainda uma outra theoria (theoria de Leven) 
que explica a pathogenia dos phenomenos nervosos 
da enteroptose. 

Leven faz do plexo solar o cérebro abdominal, 
isto é, o centro da vida orgânica. 

A irritação permanente do plexo solar e dos 
ganglios do grande sympathico, que commandam o 
intestino, é ainda uma explicação d'esta multiplici
dade de perturbações nervosas, que fazem da ente
roptose antiga uma affecção nevropathica. 

CAPITULO II 

Frequência e etiologia 

Frequência. — A enteroptose é uma affecção re
lativamente frequente, sobretudo no sexo feminino. 
As estatísticas de Glénard e Trastour mostram-nos 
bem a sua frequência. 

A sua etiologia é múltipla, o que explica a sua 
frequência relativa; entretanto passa geralmente des
apercebida. 

Etiologia. — Toda a cansa, capaz de destruir o 
equilíbrio intra-abdominal, pode produzir a entero
ptose. 

I. CAUSAS BANAES. — Ha antes de tudo causas, que 
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parecem banaes tantas vezes se encontram na origem 
das doenças, são, por exemplo, o enfraquecimento ge
ral dos tecidos, consecutivo ás doenças debilitantes, 
taes como: a febre typhoïde, a tuberculose, a chloro-
anemia, dysenteria, perityplilite, péritonite generali-
sada ou local, etc. 

Os alimentos ou bebidas em excesso e a consti
pação habitual podem deformar e distender os órgãos 
e produzir modificações graves na estática abdominal. 

O arthritismo e o herpetismo são ainda factores 
importantes. As différentes variedades de dyspepsia, 
a gastrectasia, a congestão hepática, que muitas ve
zes acompanham estas affecções também podem pro
duzir a enteroptose. Bouchard confirmou a concomi
tância notada ha muito da nephroptose com a dila
tação do estômago. Antes d'elle, Potain tinha obser
vado que o deslocamento do rim era muitas vezes 
precedido de congestões do fígado com ou sem icte
rícia. A opinião, que parece prevalecer, é que, sob 
a influencia d'esté augmente de volume do fígado, o 
rim soffre uma pressão, que o abaixa progressiva
mente e acaba por o mobilisar, mas, logo que o fíga
do volte ao seu estado normal, o rim permanece mo
vei. 

As affecções do fígado com as perturbações dys-
pepticas e as perturbações funccionaes que trazem 
comsigo, são principalmente no homem uma das ori
gens mais communs da enteroptose. A origem espe
cial da enteroptose feminina explica porque esta 
doença apparece unicamente no homem tão frequen
temente de proveniência hepática. 
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Basta lembrar que a doença encontra na mulher 
outras causas de desenvolvimento que, longe de exi

gir como as affeçções hepáticas, annos para fazer 
sentir a sua influencia, produzem rapidamente os 
seus funestos effeitos. 

II. CAUSAS TRAUMÁTICAS. —■ Ha outras causas, que 
tem uma acção mais manifesta: taes são, os esforços 
successivos ou muitas vezes repetidos, as quedas, a 
dança, os vómitos. 

Quando se interroga o doente com cuidado o se 
lhe dirige a sua attenção para a época, em que prin

cipiou a sofrer; elle se recorda ter feito um esforço, 
(por exemplo ter levantado um fardo pesado), sentir 
alguma coisa deslocarse no lado direito n'uma época, 
que concorda precisamente com a do começo da doen

ça. Esta coisa é o rim direito em prolapso, a nephro

ptose, a luxação do rim, que frequentemente acom

panha a enteroptose. 
III. FRAQUEZA E RELAXAMENTO DA PAREDE ABDO

MINAL.—A fraqueza.e o relaxamento da parede ab

dominal são muitas vezes ainda a causa do abaixa, 
mento dos órgãos splanchnicos. Esta disposição en

contrase principalmente nos indivíduos sem ventre; 
nos obesos é menos frequente, e, quando existe a 
obesidade, é concomitante ou mesmo secundaria á 
enteroptose. 

IV. ABUSO DO ESPARTILHO. — A constricção da 
cintura pelo abuso do espartilho, quasi sempre muito 
apertado, é uma causa frequente da enteroptose. 

Com o auxilio de moldes, reproduzindo a configu

ração do estômago em mulheres de diversas idades, 



29 

Ziemssen pôz em evidencia a situação cada vez mais 
viciosa que dá a este órgão a constricção exaggerada 
e prolongada da cintura pelo abuso do espartilho; o 
grande eixo tende a tornar-se vertical, o estômago 
toma uma forma cylindroide, que faz lembrar a do 
intestino grosso dilatado, e a região pylorica se abai
xa cada vez mais no abdomen. D'esté abaixamento 
resulta um obstáculo á passagem da massa alimen
tar do pyloso para o duodeno : d'onde o exaggero das 
contracções peristalticas do estômago, que se torna 
doloroso algumas horas depois das refeições; d'onde 
também a dilatação do estômago e a enteroptose 
consecutivas. 

Esta constricção exaggerada produz não só um 
abaixamento dos órgãos splanchnicos e a atrophia 
da parede abdominal, mas também ainda uma defor
mação do thorax. 

Os espartilhos modernos sendo mais curtos que os 
antigos, começam a constricção abaixo dos seios, que 
elles sustentam sem os comprimir, d'onde resulta que 
é principalmente na base do thorax ao nivel das deci
ma e undécima costellas que a sua acção se exerce. 

É felizmente raro que os damnos do espartilho 
sejam tão profundos; mas, menos accentuados, são 
na realidade frequentes. 

V. A PRENHEZ. — A prenhez é um factor impor
tante na producção da enteroptose. O utero puerpe
ral desenvolvendo-se n'ura abdomen até alli virgem, 
produz uma verdadeira deslocação da parede abdo
minal; os différentes elementos, que a constituem, 
estalam e as verrugas apparecem. 
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Um enfraquecimento e uma deslocação análogas 
se produzem muitas vezes em seguida ao parto do 
lado do diaphragma pélvico e do perineo, de tal modo 
que os invólucros do abdomen não ofterecem senão 
uma protecção incompleta. 

Além d'isto, parece intervir um outro elemento: 
é o descollamento do peritoneo prelombar pelo utero 
no estado de prenhez, descollamento que produz a 
nephroptose tantas vezes ligada á enteroptose nas 
puerperas. 

Os estados de fraqueza e de anemia mal defini
dos e inexplicados, que se encontram algumas vezes 
em seguida aos partos, não conhecem outra causa. 
Tufíier reconhece uma pathogenia especial no des
equilíbrio abdominal. 

Admitte que o rim movei e a enteroptosie são de
vidos a uma affecção geral. 

Esta affecção se traduziria por um enfraqueci
mento geral de todos os tecidos musculares, fibrosos, 
vasculares e nervosos. 

Nós admittimos, para um certo numero de casos, 
esta nova concepção da enteroptose, que nos propôz 
uma diathese, um terreno favorável, um hnis mino-
ris resistentice; mas ella não muda nada o estado da 
questão; prova simplesmente uma vez mais como 
n'uma affecção geral as perturbações inteiramente se
cundarias, tal corno é aqui a enteroptose, podem oc-
cupar um grande logar, pois que ellas dominam, por 
si só, toda a symptomatologia da affecção primitiva. 
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CAPITULO III 

Descripção 

Signaes subjectivos 

A enteroptose passa geralmente desapercebida, 
porque a sua physionomia não nos é conhecida, por
que os seus signaes subjectivos apresentam grandes 
analogias, no começo e no período d'estado, com uma 
dyspepsia, mais tarde com a neurasthenia. 

N'estas condições uma simples enumeração de 
symptomas, não seria pratico. Melhor será fazer uma 
descripção, na qual indicaremos d'um modo geral as 
affecções com as quaes a enteroptose se confunde a 
ponto de occasionar frequentes erros de diagnostico. 

I. ENTEHOPTOSE E DYSPEPSIA. — Começo. — Um 
doente queixa-se desde algum tempo de flatulência, 
acidez, dores epigastricas, d'esté conjuncto de per
turbações, que tem grandes analogias com as da dys
pepsia atonica. 

Tal é o começo tão simples e tão lento como in
sidioso da doença de Glénard. 

A enteroptose apresenta analogias tjío sensiveis 
com uma dyspepsia atonica que o diagnostico é dif-
ficil. 

Esta atonia gástrica por enteroptose pôde ficar 
muito tempo estacionaria, algumas vezes pôde mesmo 
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curar; mas frequentemente o mal aggrava-se e chega 
ao segundo período ou período d'estado. 

II. ENTEEOPTOSE B NEVKOPATHIA. — Período d'es
tado. — O doente soffre privações para encontrar saú
de. Experimenta o regimen lácteo, todavia enfraque
ce e emmagrece. Para diminuir os seus soffrimentos, 
abandona os corpos gordos, os farináceos, os fructos, 
o vinho, mas os rigores do seu regimen pouco me
lhoram as suas funcções digestivas. 

Regularmente de duas a duas horas e meia após 
a refeição, experimenta, segundo a sua linguagem, 
«entre o estômago e o ventre» uma sensação de peso, 
de barra, depois uma falsa fome. Estes incommodos 
são augmentados por qualquer desvio de regimen e 
muitas vezes todas as privações não os chegam a 
evitar completamente. Esta sensação dura uma, duas, 
algumas vezes três horas, affecta e absorve o doen
te; depois, de repente, parece que ha como um ob
stáculo vencido e o bem estar apparece. 

N'este periodo, muitos signaes merecem uma at-
tenção particular. 

l.° Apesar d'esta dyspepsia já de antiga data, o 
doente conserva um excellente appetite; lastima não 
poder comer muito, o que evita em virtude das suas 
difficultosas digestões. 

O doente (coisa singular!) encontra-se melhor de
pois d'um jantar copioso durante o qual escolhe os 
seus alimentos e bebidas do que depois d'uma refei
ção ordinária, mas como a abundância das iguarias 
coincide sempre com uma reunião de familia, uma 
festa qualquer, este melhor estar é attribuido á dis-
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tracção, de modo que o medico chega a desorientar-
se no tratamento d'esta dyspepsia rebelde, que julga 
debaixo da dependência do systema nervoso. 

2.° Ha duas bebidas que o doente supporta muito 
mal, o vinho puro assim como todo o liquido alcoólico 
e o leite. O leite sobretudo é d'uma indigestibiïidade 
notável e é mal tolerado, posto que não cause des
gosto ao doente. 

3.° O despertar regular no meio da noite é fre
quente. 

A' tarde, o doente adormece facilmente, mas qua
si todas as noites desperta ás duas horas e leva-lhe 
algum tempo a adormecer. 

4.° A constipação é frequente, mas é algumas ve
zes interrompida por diarrhea. 

Este estado de soífrimento das vias digestivas faz-
se sentir em todas as grandes funcções da vida vege
tativa. O doente perde o seu vigor, queixa-se de es
tar sempre fatigado e aborrecido, sobretudo ao levan
tar e depois de jantar. A symptomatologia asthenica, 
isto é, esta fraqueza geral, que apparece desde os 
primeiros tempos da doença, accentua-se e toma mais 
tarde um caracter inquietador, que faz recear a neu
rasthenia. O doente queixa-se de cephalalgias, por ve
zes de nevralgias intercostaes, de vertigens, d'uma 
sensação glacial na superficie cutanea, n'uma palavra, 
queixa-se sempre d'alguma coisa, mas allivia pelo de
cúbito dorsal. 

Finalmente, na mulher as perturbações menstruaes 
são muitas vezes muito accentuadas para fazer crer 
em uma affecção utero-ovarica. N'estas condições, o 

3 
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emmagrecimento apparece gradualmente, a ponto de 
mais tarde tomar inquietantes proporções. Este tris
te estado de saúde pôde, sem se aggravai-, prolongar-
se durante mezes, annos e até durante toda a exis
tência. 

Elle influe no moral dos pacientes, cujo caracter 
se torna sombrio o impressionavel. Se chamarmos a 
attenção do doente para este ponto, elles são os pri
meiros a reconhecer que o seu caracter se tornou som
brio e irritável ao mesmo tempo; pretendem, modifi-
cal-o, mas não o podem fazer. 

É este o periodo no qual a doença toma uma phy-
sionomia particular, reveste uma forma especial em 
relação com as condições do terreno em que évolue, 
e Deus sabe quanto as formas podem differir. De 
modo que os diagnósticos mais variados teem sido fei
tos, como por exemplo: os de prolapso uterino, lithia
se biliar (é o periodo das cólicas sub-hepaticas), dys
pepsia nevropathica, dyspepsia rheumatismal, dilata
ção d'estomago, hypocondria, rheumatismo nervoso. 
Quando a enteroptose chega ao terceiro periodo, o 
que é relativamente raro, tem grandes semelhanças 
com a neurasthenia. 

III. EIETEROPTOSB E NEURASTHENIA. — Terceiro pe
ríodo.—O doente, logo que chega a este periodo, co
meça por diminuir a sua alimentação para menos sof-
frer. Tem appetite, mas vive quasi sem comer; con-
tenta-se com uns caldos, um pouco de leite, n'uma pa
lavra, com refeições ligeiras com o fim de menos sen
tir «os seus pesos d'estomago» 

O que contribue para fazer lhe conservar este re-



35 

gimen do privações, é que em jejum não experimen
ta outra dôr a não ser uma penosa fraqueza. 

Esta fraqueza obriga-o a comer logo que se le
vanta. Quando come, acha-se forte e alliviado por um 
momento ; mas, uma hora e meia depois, e tanto mais 
rapidamente quanto mais escassas forem as refeições, 
sente reapparecer este peso, esta constricção, que lhe 
faz recear os alimentos, posto que tenha appetite. 

A prisão de ventre é tal que, apesar de clysteres 
quotidianos, não ha senão uma ou duas vezes por se
mana, uma dejecção de fezes delgadas ou scybalicas, 
duras, cinzentas, pouco ricas em bile e dolorosas á 
expulsão. 

O esgotamento neurasthenico augmenta ; a fraque
za attinge taes proporções, que o doente vê-se obri
gado a não sahir de casa e mesmo por vezes a ficar 
estendido todo o dia n'um canapé. 

N'este período, ás perturbações das vias digesti
vas e do estado geral, se ajuntam uma multidão de 
phenomenos nervosos dos mais variados, que dão á 
enteroptose um aspecto proteiforme. Observam-se 
perfatrbaçõês circulatórias, respiratórias: pulso e res
piração lentos no decúbito dorsal, aos quaes se attri
bue a insomnia ; parece ao doente que a sua respira
ção parava se elle não acordasse; intermittencias de 
pulso; cardiopathias durante a digestão, diminuição 
de todas as secreções a não ser a da urina que rara 
mente é perturbada. 

A enteroptose toma aqui ainda a physionomia 
d'estes différentes typos que até hoje não tem sido 
possível definir nem classificar, mas que cada um se 
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representa com marchas um pouco especiaes sob as 
denominações vagas de nevropatliia, de hystericismo. 
de hypochondria. 

Estas designações não representam senão algumas 
modalidades da enteroptose. A attenção do pratico 
deve ser dirigida de modo a descobrir a enteroptose 
sob as formas diversas que ella toma. Devemos ter o 
cuidado de as não confundir com a neurasthenia, es
clerose, cancro ou pthisica larvadas; hypochondria, 
nevropatliia, tabes, affecções cerebro-espinhaes; car
díacas, cachexia nervosa ; doença do rim movei, do fí
gado movei, e dilatação do estômago. Tal é a physio-
nomia perfeitamente variável com que a enteroptose 
se oflerece á nossa observação nos seus différentes pe
ríodos. 

Os elementos de diagnostico já apontados são 
d'uma grande importância na pratica; todavia, nos 
casos difficeis, particularmente quando se trata d'ac
cidentés nevrasthenicos, elles não são suffícientes 
para reconhecer a enteroptose e para a diferenciar 
da doença de Beard. Felizmente, ha ainda outros 
meios de profundar o seu exame e de confirmar um 
diagnostico de precisão. 

Estes meios são em numero de três, a saber: 
1." Os signaes objectivos. 
2.° A prova e a contra prova do cinto. 
3.° A prova do tratamento da enteroptose. 
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Signaes objectivos 

0 exame dos signaes objectivos da enteroptose 
deve ser feito com méthode e auxiliado pelos diffé
rentes processos clássicos habitualmente postos em 
uso. 

I. INSPECÇÃO GERAL. — A inspecção geral do indi
viduo começa com o interrogatório; ella faz-se tanto 
melhor n'este momento, quanto o individuo não a sus
peita. 

E sempre uma consolação para um doente, e so
bretudo para um chronico, contar a historia das suas 
misérias. Devemos, pois, deixal-os fallar alguns ins
tantes para sua satisfação e mesmo para nossa ins-
trucção. Mas, emquanto que elles enumeram os seus 
longos sofrimentos, devemos examinal-os bem, por
que as mais das vezes contam-nos todas as espécies 
de coisas sobre o seu estômago, coração e cabeça, e af-
firmam-nos algumas vezes não terem nunca soffrido 
do ventre. 

A inspecção geral denota que os enteroptosados 
são, em geral, magros e pallidos; tem uma attitude 
um pouco especial, e são inclinados para diante, ou 
antes (a expressão é poética, mas a comparação é exa
cta), são inclinados como um liz. 

Um signal também muito frequente, é que os doen
tes d'esta categoria parecem muito mais novos do que 
realmente são. 

A lingua é muito boa, apenas saburral na base; 
ella é pallida, larga, em summa melhor do que o es-
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tomago, do qual ella é o espelho; mas o hálito é mui
tas vezes fétido. Esta fetidez do hálito é frequente nos 
atonicos gástricos ou intestinaes, cujo tubo digestivo 
é a sede de fermentações internas. Sabe-se que qua
si todos os gazes intestiuaes são eliminados pela via 
pulmonar, por isso não nos devemos surprehender se 
esta fetidez resistir a uma hygiene buccal bem diri
gida. 

O pulso é pequeno, regular, ás vezes muito lento; 
em alguns doentes, uma simples mudança de posição, 
faz-lhes soffrer uma variação de dez a vinte pulsações. 

II. INSPECÇÃO DO ABDOMEN.— A inspecção do ab
domen permitte observar um ventre flaccido, cuja pa
rede não apresenta resistência, o que facilita a explo
ração profunda do abdomen. 

O abdomen apresenta uma forma deprimida, ou 
em batel, ou em ampulheta com uma depressão trans
versal, passando pelo umbigo, ou em alforge. 

III. PALPAÇÃO SUPERFICIAL DO ABDOMEN. — A pal
pação superficial do abdomen permitte observar pon
tos dolorosos, devidos, uns ás tracções contínuas dos 
ligamentos que sustentam o tubo digestivo, os ou
tros, á irritação dolorosa e á constipação, que são tão 
frequentes na enteroptose. 

Estes pontos dolorosos não são constantes em in
tensidade. Dependem muitas vezes da regularidade 
das funcções do intestino e do grau mais ou menos 
accentuado do irritação. 

Entretanto, d'uma maneira habitual, o abdomen 
apresenta certos logares sensiveis. 

Em quanto á séde d'estes pontos dolorosos, elles 



39 

se encontram na extremidade da nona costella, no 
flanco direito n'uma zona de três a quatro centíme
tros e acima do umbigo. A sensibilidade dolorosa é 
sobretudo periumbelical. 

Estes pontos não são particulares á enteroptose. 
Leven indica-os como existindo d'uma maneira quasi 
constante no grupo d'affecçôes, que elle descreveu com 
o nome de névrose. Se elles tem, por si só, pouco va
lor, é preciso pelo menos conhecermos a sua existên
cia, para que a sua observação, longe de nos emba
raçar, confirme na occasião o diagnostico. 

IV. ExPLOBAÇÃO ABDOMINAL PKOFUNDA. — Pelos 
movimentos do tronco, ou ainda pela suecussão bila
teral brusca da região epigastrica, observa-se o rui-
do de dapotar/e, ruido que coincide muitas vezes com 
os limites apontados por Bouchard, como indicando 
uma dilatação do estômago, porque Bouchard diz: 
«todas as vezes que com o ruido de ãapotage se ob
serva que a grande curvatura do estômago excede á 
esquerda uma linha, indo do umbigo ás falsas costel-
las esquerdas, ha gastrectasia». Glénard demonstra 
á evidencia que ãapotage não é synonimo de dilata
ção, como quer Bouchard, fazendo vêr que a fixação 
do estômago é realisada por intermédio do epiploon 
gastro-hepatico e dos órgãos que elle contém, que o 
suspendem ao ligado; e que se uma tracção enérgica 
é operada sobre o estômago, os seus meios de suspen
são podem tomar um comprimento tal, que o estôma
go adquire uma certa mobilidade e pôde encontrar-se 
fora do seu logar, sem que a sua capacidade augmen
te (gastroptose). 
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A presença de gazes e líquidos n'um estômago 
flaccido, condição essencial de clapotage, pôde ainda 
ser demonstrada por um meio mais sensível que este, 
por meio do gorgolejo gástrico á pressão, que se ob

tém comprimindo o epigastro, no fira d'uma"inspira, 
ção, transversalmente e um pouco para a esquerda, 
e abaixando durante a expiração a linha de compres

são, de sorte que os gazes o os líquidos gástricos so ■ 
bem e produzem o gorgolejo. 

Passando agora á exploração do intestino, que é 
o órgão que mais vezes é attingido na enteroptose, 
observamos que a mão penetra facilmente até á pa

rede posterior do abdomen. A reducção da massa in

testinal, a sensação d'um ventre vasio debaixo da 
mão é o primeiro signal que desperta a nossa atten

ção ; é o que Glénard designou pelo nome de hypota-

se abdominal (diminuição de tensão). Esta reducção 
é devida ao retrahimento do intestino, em outros ter

mos, á enterostenose que principia com o periodo 
d'estado. 

Ella é a consequência do estorvo que o prolapso 
do intestino produz á progressão dos alimentos e á 
circulação do sangue, e do regimen especial, que as 
perturbações digestivas obrigam a adoptar. O intes

tino não funeciona mais como nas condições ordiná

rias, e se a funeção faz o órgão, o repouso o reduz 
e o atrophia. 

O facto d'observaçao antiga que o estômago ou 
antes o tubo digestivo se fecha, isto é, se retrahe, 
quando é submettido a uma dieta prolongada, encon

tra aqui a sua verificação. 



41 

A exploração abdominal não nota nada do parti
cular do lado do intestino delgado; mas não aconte
ce o mesmo do lado do intestino grosso. No intestino 
grosso observam-se as diferentes modificações descri-
ptas por Potain como signaes da colite chronica. 

Segundo Potain, o intestino grosso tem a forma 
d'uin cylindro resistente, facilmente perceptível á di
reita ao nivel do cecum, á esquerda na altura do S 
ilíaco, que repousa sobre um plano resistente, facili
tando assim o exame, difficilmente accessivel pelo con
trario ao nivel do colon ascendente e do colon trans
verso. Muito antes de Potain, Glénard deu á descri-
pção da colite chronica ligada á enteroptose, uma for
ma mais precisa, caracteres mais nitidamente deter
minados. 

Glénard descreve a retracção do colon transver
so, que, segundo Potain, foge deante da mão que o 
explora, do seguinte modo : 

1." O colon transverso, que no estado normal é do 
volume do punho, se retrahe e se apresenta á explo
ração, sob a forma d'uma corda rígida, que as mais 
das vezes não ultrapassa a espessura do pollegar. 
Está situado a um ou dois centímetros acima do um
bigo e dá a sensação d'uma corda achatada, da lar
gura de dois ou três centímetros, da espessura de um 
centímetro, de comprimento cinco a seis, e perpendi
cularmente á aorta. 

O melhor meio de se sentir esta corda é appoiar-
mos as extremidades dos dedos a dois centímetros 
acima do umbigo, fazendo ao mesmo tempo respirar 
o doente. 
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Usando d'esté modo, sente-se a corda subir e des
cer. Puxando-a para baixo, sente-se que ella resiste, 
depois de abaixada até ao umbigo, escapa aos dedos 
que queriam fazêl-a descer e sobe á sua primeira po
sição, sensação que o próprio doente experimenta. 

É este signal que Glénard chama a corda cólica 
transversa, que não é senão o colon transverso em 
ptôse e sténose. Em geral a pressão sobre esta cor
da provoca um allivio aos doentes. 

2." O abaixamento e o retrahimento do colon 
transverso dão logar a um outro signal de valor, que 
é a percepção das pulsações epigastricas. 

O colon, que d'ordinario impede pelo seu volume 
que se percebam estas pulsações, é na enteroptose 
uma pequena massa muito dura, collocada adiante da 
aorta, e transmittindo as pulsações epigastricas. 

Estas pulsações sentetn-se sempre á esquerda da 
linha mediana sobre o trajecto da aorta, n'uni com
primento de dois a cinco centímetros, limitado em 
cima, pela extremidade da nona costella esquerda, 
em baixo pelo umbigo e tendo um centímetro de lar
go ; sua séde que é a aorta explica a sua localisação 
tão precisa. 

3.° O S ilíaco, esta porção do intestino tão volu
moso no estado normal, é consideravelmente retra-
hida na enteroptose. 

Efectivamente, se comprimirmos com a extre
midade dos dedos o flanco esquerdo parallelamcnte á 
prega da virilha, sentimos n'uma largura de quatro 
a seis centímetros e fazemos rolar debaixo dos dedos 
um cordão duro o estreito, dando pelo seu volume e 
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sua consistência, uma sensação análoga á que dá o 
tendão do semi-tendinoso em relaxação. Este cordão 
é o grosso S ilíaco chamado o cordão ilíaco esquerdo. 

4.° O cecum apresenta também alterações impor
tantes a notar debaixo do ponto de vista clinico. 
Apresenta-se curvado para dentro, cylindrico, reni
tente e dá uma sensação análoga á que dá um chou
riço de quatro a cinco centímetros de comprimento. 

A pressão determina uma sensação comparável a , 
uma picadura que é algumas vezes dolorosa, e faz 
muitas vezes perceber a crepitação e um fino gorgo
lejo, que contiastam com o estado habitual de consti
pação do individuo. 

Em virtude da sensação dada pelo cecum ser aná
logo á d'um chouriço, Glénard com o fim de fixarmos 
melhor este signal no espirito chamou-o chouriço 
cecal. 

A exploração abdominal faz pois descobrir mui
tos signaes do lado do intestino. 

Esta exploração não pôde ser completa senão com 
a condição de ser feita separadamente em cada ór
gão. Glénard chega a indicar um processo especial 
para a exploração de cada um d'elles. 

O seu processo d'exploraçao chamado processo do 
escorregamento applicado ao exame da massa intesti
nal levou o pratico a familiarisar-se com o estado do 
sténose ou de dilatação, que apresenta o intestino 
n'um grande numero d'affeeçoes das vias digestivas. 

O seu processo do pollegar permitte a exploração 
do figado d'uma maneira methodica. Faz-se em três 
tempos, a saber: 
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1." O medico colloca-se á esquerda do doente ap-
plicando os quatro últimos dedos da mão esquerda 
tão acima e tão solidamente quanto possível, no an
gulo costo-vertebral, a outra mão comprimindo de 
baixo para cima o flanco direito, voltados os dedos 
para fora. 

2." Faz-se subir, ao longo do flanco direito e de 
dentro para fora, o pollegar esquerdo até ao rebordo 
costal, onde com a polpa voltada para cima deprime 
a face inferior do fígado. 

3.° Durante uma profunda inspiração o bordo do 
figado passa pelo pollegar. e assim se observa o seu 
grau de abaixamento, de densidade, de sensibilidade, 
etc. 

Rim movei. — Entre os órgãos, que convém exa
minar na enteroptose. lia um para o qual nós deve
mos dirigir a nossa attenção d'uma maneira especial, 
é o rim movei. 

Glénard facilitou muito a exploração da nephro-
ptose por um processo chamado palpação nephrole-
ptica. 

Este processo especial para o rim forma com o 
processo de escorregamento para o intestino, o pro
cesso do pollegar para o ligado, um conjuncto de 
meios, que constituem o methodo d!exploração abdo
minal de Glénard. 

A nephroptoso apresenta relações tão estreitas 
com o desequilíbrio abdominal, e é um elemento tão 
importante que não podemos deixar de descrever 
aqui o meio da sua exploração, em outros termos, a 
palpação nephroleptica. 
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Este processo com prebende très tempos, designa
dos pelos nomes característicos de: 1.° Espera; í2.° Ca
ptura; 3.° Escape. 

1." TEMPO. — Espera. — Conter largamente e so
lidamente com a mão esquerda, pollegar para diante, 
os outros quatro dedos para traz, a zona cias partes 
molles situadas abaixo do rebordo costal; tem-se as
sim um aunei estreito, completado na sua parte in
terna, quer pela columna vertebral para traz, quer 
pela mão. direita applicada para diante ao nivel do 
umbigo, o rebordo cubital, um pouco para cima, a 
face palmar olbando para a direita. 

— Fazer então respirar muitas vezes profunda
mente o doente. Normalmente, não se deve sentir 
nada descer entre os dedos. Se se sente descer al
guma coisa (ptose) entre os dedos, começa-se por os 
collocar pouco a pouco apalpando durante uma série 
d'inspiraçoes profundas no trajecto exacto da ptose, 
levando o pollegar o mais acima possível por baixo 
do rebordo cortai. 

2." TEMPO. — Captura. — Feito isto, é preciso con
ter a ptose entre o medio e o pollegar esquerdos: 
para isto, quando a ptose parece ter attingido o li
mite inferior da sira incursão, augmenta-se brusca
mente a constricção exercida atravez da parede abdo
minal pelos dedos, approximando o mais possível um 
do outro as extremidades do medio e do pollegar es
querdos através dos tecidos. Ao mesmo tempo, a mão 
direita deve evitar que a ptose seja desviada para a 
linba mediana. 

3.° TEMPO. — Escape. — Fiualmente, para apre-
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ciarmos os différentes caracteres de séde, forma, con
sistência, volume, sensibilidade, etc., da ptôse é pre
ciso deixal-a escapai; fazendo-a passar debaixo para 
cima, entre os dedos da mão esquerda, por baixo do 
pollegaí, que desempenha aqui o papel intelligente. 
Para isto, em a ptose estando «captiva» afastam se 
ligeiramente uma da outra as extremidades do polle-
gar e do medio esquerdos, e exerce-se uma certa com
pressão de baixo para cima c de dentro para fora 
com a mão direita; a ptose subirá assim debaixo do 
pollcgar esquerdo, e, se esta ptose é formada pelo 
rim, por exemplo, obter-se-ha n'este momento um rc-
salto bem visível e do qual o doente tem perfeita
mente a sensação. 

Glénard distingue quatro graus no prolapso do 
rim (nephroptose), a saber: 

1.° A ponta de nephroptose ou nepltroptose no pri
meiro grau, na qual não se sente, pela palpação ne-
phroletica, senão o polo inferior do rim, no fim do 
período de espera. 

2." A nephroptose no segundo grau, na qual se 
pôde conter todo o rim entre os dedos, sem poder
mos todavia formar, com os dedos, um sulco, compri
mindo os tecidos por cima do rim. 

3." A nephroptose no terceiro grau, na qual se 
pôde approximando o pollegar e o mediô  esquerdos, 
formar um sulco nitido por cima do rim. E o rim mo
vei dos auetores. 

4.° A nephroptose no quarto grau ou rim fluctuan
te, é o rim que se sente através da parede abdomi
nal anterior pela simples palpação clássica. 
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Procedendo com este metbodo, a nepbroptose não 
nos passa desapercebida ao nosso exame. 

A splenoptose é rara; suppõe uma deslocação ex
tremamente pronunciada das outras vísceras, e reco-
nbcce-se pelo mesmo metbodo que a nepbroptose. 

Ha ainda um signal importante a mencionar. 
São as fezes delgadas ou scybalicas, que são cons

tantes na enteroptose e que se encontram estreita
mente moldadas nas dejecções, que succedein algumas 
vezes á constipação. 

A constipação produz efectivamente matérias du
ras, desseccadas, que muitas vezes permanecem por 
muito tempo no intestino grosso, e oecasionam dores 
muito violentas; depois, quer espontaneamente, quer 
sob a influencia d'uni purgativo, dá Jogar a verdadei
ras revoluções intestinaes, que impellem n'uma onda 
serosa abundante, umas vezes estas fezes duras, ou
tras vezes matérias sólidas um pouco amollecidas, 
muitas vezes acompanbadas de viscosidades ou de 
membranas. Em resumo, o exame metbodico dos si-
gnaes objectivos da enteroptose permitto observar : 

1." Pela inspecção geral, um individuo babitualmen-
te magro e pallido, apparentemente mais novo, com 
o corpo ligeiramente inclinado para diante. 

2." Pela inspecção do abdomen, um ventre flacci-
do, sem parede, onde o intestino cabe passivamente 
para diante e para baixo na posição vertical, e no 
leito se alarga para os flancos. 

3.° Pela palpação superficial, uma sensibilidade 
péri-umbelical estendendo-se e exaggerando-se sobre
tudo para o flanco direito. 
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4.° Pela exploração profunda, a sensação d'uni 
ventre vasio debaixo da mão, a retracção do intesti
no grosso, que se apresenta sob a forma d'uni cylin-
dro resistente mais ou menos sensivel, á direita ao 
nivel do cecum, á esquerda ao nivel do colon descen
dente e do S ilíaco, e segundo Glénard, no meio, um 
pouco acima do umbigo, sob a forma d'uma corda; 
emfim, a percepção das pulsações epigastricas, um 
pouco acima e á direita do umbigo. 

5.° A presença de dejecções de fezes duras, del
gadas ou scybalicas. 

Prova e contraprova do cinto 

A prova do cinto tem, na pratica, um grande va
lor; é um meio de diagostico capital. 

Se com o fim de levantar o sustentar o intestino, 
applicarmos um cinto abdominal que comprima o by-
pogastro de baixo para cima, assiste-se a uma verda
deira transformação. 

Vêem-so bruscamente dissipar os symptomas de 
constricção, de peso, de fadiga, n'uma palavra, os sym
ptomas do segundo e terceiro período; e cousa tam
bém singular, a azia e as dores epigastricas do pri
meiro période se aggravam, se eram attenuadas, e 
reapparecem se são latentes. 

Se tirarmos em seguida o cinto hypogastric, o 
doente sente immediatamente o seu ventre cahir, o 
seu mal estar e o peso interior voltarem. 

Esta prova é absolutamente demonstrativa. No 
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maior numero de casos ella estabelece o diagnostico, 
lodavia, ha alguns casos cm que não dá resultado c 
pode ate aggravar a situação do doente; é preciso 
po.s nao desprezar os outros signaes objectivos para 
se chegar ao diagnostico. 

Glénard simplificou esta prova do cinto e tornou 
a sua apphcação clinica mais fácil, mas menos com
pleta, fazendo-a com as mãos. 

Para este fim, collocamo-nos por detraz do doen
te, e com o auxilio das duas mãos eollocadas sobre os 
flancos, levantamos e sustentamos o paquete intesti
nal. 

Esta simples manobra faz experimentar aos doen
tes um allivio considerável, uma sensação de melhor 
estar immediata. 

Mas, se depois de termos sustentado o ventre al
guns instantes, o deixarmos cahir bruscamente os 
doentes sentem-se fracos, toem urna sensação de des
falecimento, que pôde ir até á syncope. 

Prova do tratamento completo 
da enteroptose 

Os signaes já enumerados são largamente suffl-
cientes para fazermos o diagnostico da enteroptose-
todavia, devemos fazer entrar ainda o tratamento 
completo cm linha de conta, porque tem um grande 
valor para o diagnostico. 

Quando a doença é antiga, o melhoramento do es
tado geral faz-sc por vezes esperar; mas, do lado das 

4 
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vias digestivas, o regimen particular e o tratamento 
completo da enteroptose dão resultados inesperados c 
quasi immediate». 

Quando o tratamento completo é manejado com o 
grau de energia apropriada á urgência da indicação 
á qual elle corresponde c não é ao terceiro dia deci
sivo, é porque uma das indicações é incompletamente 
preenchida, ou porqnc ha erro de diagnostico ou 
complicação. É preciso, n'este'ultimo caso, verifican 
a existência dos symptomas c dos signaes caracterís
ticos da doença; é preciso, além d'isso, saber que a 
enteroptose, com a sua pathogenia especial,,pôde evi
dentemente coexistir, quer com a diabete, quer com 
a verdadeira lithiase biliar, quer com a ulcera redon
da, quer com alterações cicatriciaes da mucosa diges
tiva, quer, emfim, com degenerescências visceraes, sclé
rosas ou cancerosas. A prova do tratamento da ente
roptose virá n'estes casos obscuros servir de pedra de 
toque para a legitimidade das suspeitas que se podem 
ter sobre o diagnostico e o prognostico reaes da 
doença. 

CAPITULO IV 

Evolução e marcha - duração e prognostico 

A enteroptose não é um processo pathologico com 
um eyclo definido, evolucionando d'um modo regular ; 
produz se no curso da sua evolução, altos e baixos, 
remissões e aggravates passageiras. No momento cm 
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que julgamos os doentes em via de cura. um desvio 
de regimen, uma emoção moral ou um excesso de fa
diga, os precipitam de novo em plena doença. 

Um outro caracter geral do processo pathologico, 
é o perfeito parallelismo, com o qual todos os pheno-
menos de que é constituído marcham; aggravam-se 
ou melhoram todos ao mesmo tempo. Cada phenome-
no, considerado isoladamente, segue a evolução do 
processo geral. Esta marcha é verdadeiramente espe
cial á onteroptose neurasthenica, que, apesar da sua 
irregularidade na marcha, tem entretanto um começo 
e muitas vezes um íim, e pôde mesmo ser dividida, 
debaixo d'esté ponto cie vista, em muitos períodos. 

Começo. —A enteroptose tem um começo lento e 
insidioso, cuios symptomas dyspepticos predominam 
durante muito tempo. Manifesta-se a principio por 
uma certa preguiça d'estomago, sobrevindo em segui
da ás refeições indigestas, desapparecendo em polico 
tempo, depois repetem-se quasi periodicamente no co
meço das regras, momento em que a aptidão digesti
va é diminuída. Esta preguiça d'estomago reapparece 
em seguida, sem razão apreciável, e torna-se cada vez 
mais frequente até ao dia cm que ella se torna um 
habito. Pouco a pouco as fraquezas d'estomago se 
complicam d'outros incommodos, e a doença chega 
ao seu período d'estado. 

A dyspepsia atonica é o começo habitual da en
teroptose. 

Se, na pratica, a doença de Glénard parece não 
ter esta forma inicial d'uma maneira tão constante, 
é porque não observamos muitas vezes os doentes nos 
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primeiros tempos, ou, pelo menos, n'esta época o dia
gnostico não tem sido feito; é principalmente porque, 
n'uma época adiantada da doença, os pacientes não 
chamam mais d'um a maneira especial a nossa atten-
ção para as perturbações digestivas, que não domi
nam mais a scena, ou, porque os seus symptomas não 
são interpretados como dependendo do apparelho di
gestivo. Chega na verdade um momento, ou antes um 
periodo, em que estes infelizes tem outros sofrimen
tos, que lhe desviam o espirito dos incommodos primi
tivos, e é sobre elles que elles fazem concentrar toda 
a attenção do medico. Ha, todavia, uma variedade de 
enteroptose, que não tem o começo nitidamente dys-
peptico: é a enteroptose 'puerperal. 

N'estas condições etiológicas particulares, a de
pressão das forças, o enfraquecimento geral sobrevem 
ao mesmo tempo e muitas vezes mesmo mais cedo quo 
as perturbações funecionaes da dyspepsia atonica. A 
doença começa pelo prolapso, cm quanto que, na for
ma de cyclo completo, o prolapso visceral é precedi
do pela atonia gástrica. N'estes casos, a atonia gás
trica não apparece com efeito senão em seguida ás 
perturbações da estática abdominal. 

É para bem assignalar o papel etiológico do pro
lapso visceral n'estas condições e significar que a 
doença principia pelo intestino, que Glénard designa 
esta variedade pelo nome de enteroptose primitiva. 

Periodo d'estado. — O segundo periodo da entero
ptose apresenta na sua marcha a mesma irregulari
dade que o começo. O temperamento do doente é o-
elemento pathogenico, que decide sobretudo a natu-
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reza e a marcha da doença. É n'este periodo que a 
■questão do terreno sobrepuja a enteroptose debaixo 
■do ponto de vista dos symptomas, da marcha, da evo

lução da doença. E efectivamente o organismo, isto 
é, o meio vivo, que dá em cada caso" á enteroptose a 
sua forma e a sua gravidade particulares. Tal indivi

duo, por exemplo, que não apresenta nenhuma tara 
hereditaria on adquirida, cbégara ao segundo perio

do, e a doença poderá, mesmo sem tratamento, durar 
algumas vezes toda a existência sem fazer progres

sos. Um outro enteroptosado sob a influencia d'uma 
disposição mórbida, offerecerá condições favoráveis ao 
desenvolvimento de phenomenos nervosos, nevropa

thicos ou neurasthenicos, ou ainda accidentes de in

toxicação, como é frequento nos hepáticos; n'estas 
«ondições, a evolução será mais rápida e apresentará 
symptomas mais graves. 

Segundo as condições do terreno, a doença podo 
assim levar mezes ou annos a fazer progressos. 

Periodo neurasthenico. — O terceiro periodo. cha

mado periodo ncurasthenico, é relativamente raro. 
Para que a enteroptose chegue a este periodo, é pre

ciso que encontre nas predisposições hereditárias ou 
adquiridas condições, que fazem do enteroptosico um 
candidato á neurasthenia. 

Duração da enteroptose. — A duração da entero

ptose é variável como a sua marcha. 
O primeiro período, chamado periodo de dyspepsia 

atonica, dura umas vezes somente alguns mezes, ou

tras vezes um ou dois annos. 
N'esta phase, a enteroptose cura facilmente por 
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uma therapcntica apropriada. Despresada, passa ao 
segundo período. 

O período d'estado, ou segundo período, é de to
dos o mais variável como duração e como evolução. 

Quando a enteroptose é sujeita a uni tratamento 
racional, um melhoramento notável resulta rapida
mente e muitas vezes a cura sobrevem no fim do de
zoito mezes ou de dois annos. 

Quanto mais o mal está inveterado, mais tempo 
leva a curar. Quando a doença chega a uma phase 
adiantada, podemos obter melhoras mais ou menos du
radouras com um tratamento apropriado, mas muitas 
vezos não é senão depois de muitas recahidas que a 
cura é definitiva. 

O pratico deve conhecer esta marcha accidentada 
da doença e advertirá d'isto o doente, mesmo quan
do está em via de cura, para não desanimar quaudo 
sobrevenha qualquer recahida. 

Acontece muitas vezes a doença não chegar ao 
terceiro período; apresenta alternativas do melhora
mento e aggravação, até que fica estacionaria não só 
annos, mas mesmo toda a existência. 

Quando a affecção chega ao terceiro periodo, o 
que é relativamente pouco frequente, o prognostico 
não é tão grave como se julga. 

Parece effeetivamente que uma doença, que at-
tinge o organismo cm todas as suas grandes funeções, 
que produz um depauperamento tão profundo, deve 
ter a morte como terminação; mas não acontece sem
pre assim. 

A enteroptose, logo que chega ao seu periodo de 
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estado, fica habitualmente estacionaria. Ella melhora 
com a velhice. Quando passa ao terceiro periodo, o 
estado neurasthenico dura indefinidamente, e quando 
o individuo morre, é a maior parte das vezes d'uma 
affecção intercurrente, á qual a enteroptose é estra
nha. 

Para melhor caractérisai- esta doença verdadei
ramente frequente, para a gravar mais nos espíritos, 
e facilitar ao mesmo tempo o diagnostico, passo a 
mencionar agora as formas clinicas mais frequentes 
da enteroptose. 

CAPITULO V 

Formas clinicas 

À enteroptose apresenta diversas formas clinicas, 
que devem os seus caracteres particulares, umas ve
zes ás condições etiológicas, em virtude das quaes 
ellas tomam origem, outras vezes ás condições do 
terreno, no qual se desenvolvem. 

Estas formas são múltiplas. Investigando bem 
cada caso, enc.ontrar-se-hão quasi tantos typos clíni
cos como indivíduos doentes. 

E melhor, pois, não lembrar senão as formas prin-
cipaes, que merecem certa attenção, em virtude da 
sua frequência, da sua physionomia especial, das dif-
ficuldades do diagnostico c das particularidades do 
tratamento. 

As formas principaes da enteroptose são: 
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A forma asthenica, que é muitas vezes um esbo
ço de enteroptose que á falta de terreno favorável 
pára na sua evolução. A forma asthenica é frequente 
na clientela. 

Como o seu nome indica, o que caractérisa esta 
variedade, é uma fraqueza habitual, particularmente 
accentuada ao levantar da cama. Esta fadiga mani-
festa-se por todo o corpo, mas d'uma maneira mais 
dolorosa na região lombar. 

A forma entasica tem uma origem traumatica e 
apresenta muitas vezes um começo francamente 
agudo. 

A forma dyspeptka é habitualmente a enteropto
se, que se desenvolve n'um terreno arthritico. 

A forma neurasthenica é uma variedade, que en
contra o terreno não só favorável mas necessário 
para o seu desenvolvimento, porque até entre os en-
teroptosados não é nourasthenico quem quer. 

A forma nevropathka li ainda uma variedade, que 
exige um terreno preparado por uma impressionabi
lidade particular do systema nervoso. 

A preponderância em certos casos de perturba
ções respiratórias, cardíacas, nevrálgicas e outras, 
poderia fazer admittir ainda pelo menos outras tan
tas formas. 

Admittindo estas formas, porque assim é preciso 
para uma descripção clinica, devemos dizer todavia 
que não tem nada do absoluto. , 

E assim que o arthritismo constitue ao mesmo 
tempo uma predisposição para as formas gástricas o 
neurasthenicas, c que, nos candidatos á neurasthenia, 
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a primeira variedade é muitas vezes um caminho 
para a segunda. 

A mesma observação podemos fazer ao que diz 
respeito á forma nevropatbica e á forma neurasthe-
niea. 

O temperamento nevropathico predispõe ás duas 
variedades; muitas vezes a forma nevropatbica não 
é senão uma predisposição para a forma neurasthe-
nica; e não é raro n'estas condições que as duas for
mas se encontrem associadas no mesmo individuo. 

CAPITULO VI 

Diagnostico da enteroptose 

I. CONSIDERAÇÕES GERAES SOBRE O DIAGNOSTICO DA 
ENTEROPTOSE. — O diagnostico da enteroptose é fácil; 
o caso é pensar-se n'esta doença e saber-sc procurar. 

A enteroptose é sobretudo uma doença da mulher, 
pois que em nove casos, ba em media oito mulheres. 

Entretanto, todas as vezes que nos encontramos 
na presença d'uma mulher que soffre, desde ba mui
to, d'uma affecção mal determinada, inclinamo-nos a 
considerar o utero a origem d'esté mal, de modo que 
principiamos por a tratar como uterina e só muito 
tarde, quando nenhuns benefícios temos colhido com 
o tratamento empregado, é que pensamos na entero
ptose. 

Não nos devemos esquecer que entre os syinpto-
mas subjectivos reputados uterinos, a maior parte 
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(dores, fraqueza de rins, fadiga, perdas brancas) não 
são signaes de affecção uterina, e, quando existe uma 
affecção uterina, as mais das vezes é secundaria; tra
tada como affecção primitiva não cura (salvo nos ca
sos de leucorrbea em que recorremos ás injecções 
vaginaes, e, nos casos de amenorrhea, aos banhos de 
assento frios d'um minuto); desprezada e considerada 
como uma consequência da enteroptose ella cura es
pontaneamente pelo tratamento d'esta doença. 

Lembraremos ainda que a coexistência d'uma 
affecção genital e d'uma ectopia renal é muito fre
quente. 

Segundo as observações do vários auctores, a 
ectopia renal existe pelo menos em 20 por 100 dos 
casos de affecções do system a genital da mulher. 

Sendo dada a frequência das duas affecções ute
rina e renal existindo ao mesmo tempo, ba logar de 
perguntar que relações tem entre si, que influencia 
exercem uma sobre a outra. 

Julgou-se até estes últimos tempos que era a 
affecção genital, que produzia o deslocamento do rim. 
Os factos ultimamente observados por alguns aucto
res estão em contradicção formal com esta interpre
tação; tudo demonstra pelo contrario que a mobili
dade do rim é a causa inicial do desenvolvimento de 
muitas affecções do apparelbo genital na mulher, so
bretudo de muitas metrites e salpingites. 

Efectivamente, basta as mais das vezes fixar o 
rim pela nephropexia ou por um meio orthopedico 
qualquer para fazer desapparecer certas d'estas affec
ções. 



59 

Estas não podem em todos os casos curar-se, se 
o rim movei fôr despresado. 

Além d'isto, interrogando com cuidado os doen
tes certificamo-nos que sempre a mobilidade do rim 
tem precedido as manifestações utero-ovaricas. N'es
tes doentes o cortejo symptomatico da ectopia renal 
abre ordinariamente a marcha, e não é senão mais 
tarde que principia a série dos symptomas, que de
notam uma alteração genital. 

É fácil, de resto, dar uma explicação sufficiente 
d'esta marcha dos symptomas e complicações. 

Quando existe flui rim movei, o apparelho geni
tal da mulher é e deve ser particularmente vulne
rável. 

É no plexo nervoso e na circulação que é preciso 
procurar a razão d'esta vulnerabilidade. 

Com Chrobak, é racional attribuir as desordens 
nervosas uterinas a uma irritação do plexo ovarico, 
anastomosado, com se sabe, com o plexo renal, de 
cuja tracção resulta o deslocamento do rim. 

O rim deslocado produz as mais das vezes uma 
congestão intensa no apparelho genital da mulher. 

Esta congestão unida ás perturbações nervosas é 
uma condição que favorece singularmente a infecção 
do utero e seus annexos. 

Em resumo, não é pois somente na ncphroptosc, 
mas sobretudo na enteroptose que é preciso pensar 
cada vez que nos encontremos em face d'uma doente, 
que accuse as perturbações que até aqui faziam pen
sar no utero. 

A clinica mostra que a enteroptose é suecessiva-
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mento n'uma'mesma doente, segando as phases da 
mesma doença, diagnosticada e tratada sem resulta
do, em primeiro logar, por uma anemia, depois por 
uma metrite (cauterisação) ou um prolapso uterino, 
depois por uma dyspepsia, depois por um rlieumatis-
mo, depois por uma lithiase biliar, depois por um can
cro, depois por uma névrose, uma hypochondria, uma 
hysteria e emflm uma neurasthenia. 

É forçoso, pois, procurar a enteroptosc, sobretudo 
quando nos encontremos em presença de symptomas 
dyspepticos ou ncurasteuicos, cuja causa ou duração 
não saibamos explicar. 

II. EXAME METHODICO DA ENTEROPTOSE. — Se a 
primeira condição para fazer o diagnostico da ente
roptose é pensar n'ella, a segunda de a procurar, a 
terceira é empregar n'esta investigação, paciência e 
methodo. 

Os signaes subjectivos descriptos pelo doente con
correm antes para nos desviar que para nos guiar. 

Acontece isto muitas vezes em clinica, sobretudo 
quando são mulheres, que contam a sua historia c 
que o começo da doença data de muitos annos. 

É preciso, pois, não nos deixarmos desviar no 
nosso interrogatório e dirigir a nossa attenção para 
estes très pontos: dyspepsia atonica, symptomatohgia 
asthenica e estado geral. 

l.° Interrogando sobre o género de perturbações 
digestivas, devemos insistir particularmente sobre os 
caracteres algum tanto especiaes da dyspepsia atonica 
da enteroptose a saber: 

A conservação do appetite. 
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A notável indigcstibilidade do leite e do todas as 
preparações que tem o leite por vehiculo, ainda mes
mo que ellas não repugnem ao doente; a pouca tole
rância para o vinho e todos os produetos alcoóli
cos. 

A grande tolerância para as refeições copiosas, 
com a condição todavia de escolher rigorosamente as 
suas iguarias. 

2." A symptomatologia asthenica, a eterna fadiga 
dos indivíduos com enteroptose apparece muito cedo ; 
ella se traduz por uma fadiga habitual, sobretudo ac-
cusada ao levantar, porque é o momento em que a 
tensão abdominal é mais fraca e a mudança de atti
tude mais radica], por dores ou pelo menos fadiga dos 
rins, e, por uma sensação vaga, que os doentes cha
mam quasi constantemente «fraqueza d'estomago». 

3.° Os symptomas gemes são: 
a) O despertar regular pelas duas horas da ma

nhã, seguido, segundo Glénard, d'uma insomnia mais 
ou menos longa. 

I) Uma tendência para a hypochondria e para as 
manifestações nervosas. 

c) A irregularidade das dejecções c em particular 
a constipação, as fezes delgadas ou scybalicas com 
viscosidades ou membranas. 

Um interrogatório methodico dos doentes sobre 
estes três pontos é sufficiente n'um grande numero 
do casos para estabelecermos o diagnostico. 

Os signaes objectivos devem ser por seu turno pro
curados. 

A flaccidez e a deslocação da parede abdominal 
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são signaes, que tem sen valor, mas não offerecem 
a importância dos que testemuabara a colite chro
nica. 

Os primeiros appareccm cedo, pois que elles são 
as mais das vezes o resultado iminediato da -prenhez, 
que é a origem quasi habitual da enteroptose. 

Os segundos, isto é, os que são uma manifestação 
ou a consequência de colite chronica, não appareccm 
senão mais tarde, senão quando a atonia intestinal, 
que se desenvolve ao mesmo tempo que a. atonia gás
trica, dá logar á colite chronica. 

Sem duvida, os pontos dolorosos do abdomen não 
esperam por este período para se fazerem sentir; 
mas, não é senão em um période tardio, que appare-
cem os grandes signaes da enteroptose, isto é, a sen
sação d'um chouriço resistente que o grosso intesti
no dá á direita ao nível do cecum, d'um cordão á es
querda, na extremidade do colon descendente e no 
S ilíaco, n'uma palavra, as différentes modificações do 
intestino grosso descriptas por G-lénard, pelos nomes 
de corda cólica transversa, de cordão ilíaco e de chou
riço cecal. 

As pulsações epigastrkas appareccm ao mesmo 
tempo. Estes signaes d'um grande valor para o dia
gnostico, são facilmente perceptíveis por uma mão 
mesmo pouco experimentada na exploração abdomi
nal. 

É preciso contar com a pratica e não desconhe
cermos que ha, na clientela, medicos que desconfiam 
de si próprios ou antes d'um diagnostico baseado so
bre sensações, que elles julgam por vezes duvidosas. 



6 3 

Para estes mesmo os elementos de diagnostico 
são ainda largamente sufh'cientes. 

Existe efectivamente ainda um duplo meio de dia
gnostico, é a prova do cinto e a prova do tratamen
to completo. 

A prova do cinto é um meio de diagnostico de 
primeira ordem. 

Entretanto, acontece algumas vezes os seus resul-' 
tados serem pouco reveladores. O individuo limita-se 
a dizer, no momento cm que se levanta o cinto, que 
sente o seu ventre pesado. Mas, d'iima maneira ge
ral, desde que os doentes são sujeitos á prova do cin
to, elles se declaram francamente alliviados. 

Para o diagnostico ser completo é preciso fazer 
também o diagnostico da variedade e do grau de ptose 
e estudar ainda o terreno, no qual a enteroptose se 
desenvolve. 

III. DIAGNOSTICO DIFFERENCIAL DA ENTEROPTOSE 
E DILATAÇÃO DO ESTÔMAGO E NEUBASTHENIA. — Quanto 
á dilatação do estômago, não entraremos aqui em con
siderações se cila é uma entidade ou simplesmente 
uma complicação da enteroptose. O seu diagnostico 
differencial é uma questão de etiologia o de interpre
tação pathogenica. O que diremos é que em todos os 
casos de que tratamos, lia uma entidade mórbida, a 
enteroptose, na qual podemos observar como compli
cação a verdadeira dilação do estômago, a gastrecta-
sia secundaria. 

A neurasthenia, esse syndroma tão vago e tão com
plexo, cujos symptomas tem sido attribuidos ao cére
bro, aos nervos, ao utero, aos rins, ao coração, ao 
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sangue, dcvc-nos fazer logo suspeitar a enteroptoso 
que, escrutando "bom o doente, se nos descobre mui
tas vezes com todo o quadro symptomatico. 

CAPITULO VII • 

Tratamento da enteroptoso 

O enteroptosado, como já dissemos, é um desequi
librado do ventre, habitualmente duplicado d'uma 
tara hereditaria ou adquirida. 

O tratamento da enteroptoso comprehcnde, pois, 
duas partes, a saber: 

1.° Tratamento do desequilíbrio abdominal. 
2." Tratamento da tara hereditaria ou adquirida, 

ou mais simplesmente tratamento diathesico. 

Tratamento do desequilíbrio abdominal 

Todos os entêroptosados, em qualquer período que 
elles se apresentem á nossa observação, são desequi
librados do ventre. 

Os symptomas, que elles apresentam, podem va
riar d'aspecto, ou de intensidade; elles podem ser dys-
pepticos, nevropathicos c mesmo neurasthenicos, do 
data reconte ou antiga, em ultima analyse, o estado 
pathologico do doente se conduz sempre para estes 
três pontos : 

O equilíbrio abdominal é rompido. 
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As funcções gástricas, as funeções intcstinaes, não 
se exercem mais d'uma maneira normal. 

D'esté estado deriva constantemente a tríplice in
dicação : 

1." De restabelecer o equilíbrio abdominal, este será 
o papel do cinto; 

2.° De restabelecer as funcções gástricas, este será 
o resultado obtido pelo regimen; 

3.° De restabelecer as funcções intestinaes, este será 
o resultado obtido pelo uso regular dos laxantes. 

Tal é a tripeça therapeutica, sobre a qual deve 
repousar o tratamento da ruptura do equilíbrio abdo
minal para ser estável e duradouro. É com esta con
dição, e, com esta condição somente, que o desequi
librado curará. 

Quer o caso seja grave ou ligeiro, as indicações 
fundamentaes são sempre as mesmas. O grau de ener
gia dos meios empregados é medido pelo grau de in
tensidade dos symptomas; a força dos remédios é pro
porcionada pela gravidade do mal; mas. em todos os 
casos, a tríplice indicação deve ser preenchida. 

Independentemente das indicações primordiaes, 
ha, no desequilíbrio abdominal, um certo numero de 
indicações secundarias, eminentemente variáveis se
gundo os indivíduos. 

São, por exemplo, as perturbações digestivas que 
o regimen, apesar dos seus rigores, é insuficiente 
para as combater, os symptomas de fraqueza geral, 
a insomnia, as perturbações nervosas, que o tratamen
to capital do desequilíbrio abdominal não basta para 
as dissipar. 

5 
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Cinto 

O cinto corresponde á indicação de restabelecer 
o equilíbrio abdominal, levantando e mantendo ao 
mesmo tempo os órgãos splanchnicos. 

Este cinto pôde obter-se, para algumas pessoas 
d'uma gordura moderada, por meio d'algumas voltas 
d'uma faxa de flanella de vinte e cinco a trinta cen
tímetros de largura, fixa por meio d'alfinctes ingle-
zes. Mas, a maior parte das vezes, como estes doen
tes apresentam o ventre magro e exeavado, é preciso 
um cinto especial, que passe sobre os ossos iliacos, 
onde toma ponto d'apoio, e cuja commodidade maior 
ou menor lhe é dada pelos fabricantes d'apparelhos. 

O cinto de Giénard distingue-sc de todos os que 
tem sido preconisados antes d'elle : 

1.° Pela sua extrema simplicidade; 
2.° Pela firmeza do seu tecido elástico; 
3.° Pela sua forma do cinto, isto é, de faxa cha

ta de eixo rectilíneo e de bordos parallclos ; 
4." Pelo seu modo d'applicaçao. 
Em vez de passar todo acima dos illiacos, como 

quasi todos os cintos, o cinto de Giénard passa sobre 
os ossos iliacos, onde toma ponto d'apoio, e por isso 
Giénard denominou-o cinto pélvico. Este cinto compõe-
se d'uma faxa de tecido elástico de 14 centímetros 
de largura e de 68 a 76 centímetros de comprimen
to, que termina para traz d'uma parte por três tiras 
de tecido não elástico de 4 centímetros e meio de 
largura, e, da outra, por três fivelas. 
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Deve ser applicado immediatamente acima do pu
bis, de modo que depois de ter contornado a região 
pelvi-trochanteriana, o seu bordo superior não exce
da a crista iliaca mais de três centímetros. 

Cada tira é afivelada isoladamente sobre o doen-. 
te, começando pela inferior, e a constricção será le
vada até ao limite de elasticidade do tecido. 

Para assegurar a fixidez do cinto na zona em que 
se colloca, é indispensável contel-o por meio de tubos 
de cautchú, passando por deiftro das coxas e torna
dos inextensiveis por um cordel interior e que serão 
fixos; adeante, ao nivel dos anneis ingninaes, a 10 
centímetros um do outro; atraz, a uma pequena five
la fixa em cada extremidade do cinto, em um ponto 
tal que estas fivelas se encontrem, depois de aperta
do o cinto, de cada lado do sacro, a 15 centímetros 
uma da outra. 

Este cinto, ao qual se ajunta, segundo as indica
ções, uma ou duas almofadas lateraes ao nivel d'uni 
ou dos dois flancos, ou uma almofada semi-lunar aci
ma do pubis, que deprimem mais ou menos a parede 
abdominal, corresponde perfeitamente á dupla indi
cação de manter e levantar o ventre. Convém notar 
que alguns doentes são rebeldes á applicação do 
cinto. 

E preciso ter o cuidado de habituar o doente ao 
cinto. Basta conservai o a principio durante meia 
hora, depois uma ou duas boras, para que o doente 
possa supportal-o no fim d'mna semana com grande 
satisfação. 

Podcr-se-ha também, usando de subterfúgios, como 
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uma massagem do linimento calmante, uma injecção 
de morpliina, etc., destruir a primeira impressão dolo
rosa o chegar a fazer com que o tolerem. 

Todavia, devo dizer que em alguns indivíduos é 
impossível obter a tolerância, em virtude de certas 
complicações, como os casos que cita Féréol de duas 
senhoras, uma hysterica, em que foi obrigado a re
nunciar á applicação do cinto, com receio de vêr des-
envolverem-se na sua presença accidentes de para
plegia; outra, em que era impossível obter uma com
pressão sufficient© do cinto, apesar do bom resultado 
que ella propria reconhecia, chegando mesmo assim 
a vêr se livre d'uma prisão de ventre das mais rebel
des. 

Os doentes, logo que se habituem ao cinto, não 
querem e nem podem mais passar sem elle, salvo se 
depois d'uni uso mais ou menos prolongado, ha o res
tabelecimento das funcções digestivas e da nutrição; 
porque então podem, sem inconveniente, abandonal-o. 

A sua applicação é de todos os instantes. Muitas 
vezes mesmo é preciso conserval-o de noite. Quando 
se tira para dormir, é preciso ter a precaução de o 
collocar de manhã antes de se levantar. A posição 
horisontal tem collocado os órgãos n'uni estado de es
tática, que é preciso conservar, e que a posição ver
tical sem cinto destruiria instantaneamente. 

Regimen 

A doença de Glénard comporta um regimen tão 
preciso, que o entcroptosado, a principio, pôde comer 
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tal série de alimentos; no período de estado uma ou
tra, e no período neurasthenico deve privar-se de cer
tos e determinados alimentos. 

Esta regra é de tal maneira absoluta, que Grlé-
nard não hesita em proclamar os apliorismos seguin
tes: 

A escala de digestibilidade «subjectiva» dos alimen
tos é a mesma fará todos os doentes enteroptosados. 

Por «digestibilidade subjectiva», o auctor enten
de a facilidade dos alimentos em ser digeridos pelo 
doente, constatada segundo as suas sensações pes-
soaes, segundo a sua experiência, e não, segundo as 
provas de chimica ou de laboratório. 

Esta simples observação mostra-nos o grande va
lor pratico d'esta graduação, d'esta escala de digesti
bilidade dos alimentos. Esta graduação é de tal ma
neira regular, que a série dos alimentos, que com
põem o regimen é sufficiente para indicar o período 
da doença ao qual o doente chegou. 

É este o pensamento que Glénard desenvolve n'es
te outro apltorismo: 

«A escala da digestibilidade subjectiva dos alimen
tos é imtito característica para constituir um signal 
diagnostico da enteroptose, e as divisões d'esta escala 
muito nitidas para permittir a distincção dos períodos 
cia doençai). 

Esta lista graduada dos alimentos é feita da ma
neira seguinte: 

Vae do alimento melhor digerido, a carne crua, 
até ao mais indigesto, o leite crû, de tal sorte, que 
cada um dos que são mencionados é melhor digerido 
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do que o que o segue, e peior do que o que o pre
cede. 

A digestibilidade d'um qualquer alimento d'csta 
lista, implica a digestibilidade dos que o precedem; 
se é indigesto, os inscriptos cm seguida o serão à for
tiori. 

As divisões da escala indicam o menu que con
vém em cada periodo. 

Nós reproduziremos a lista graduada dos alimen
tos sob a forma de quadro, que Glénard lhe deu. 

Escala de digestibilidade subjectiva dos alimentos 
na enteroptose 

o 

es S) 
t i o; o S 

o a 

\ 

'a) Carne erúa (boi, carneiro), ovos crus, pào 
seeco, café com leite (V3 leite, 2/3 infus. 
café) café, chá, agua, agua com cognac, 
vinho de champagne. (?) 

<2 \b) Carne grelhada (rosbife, gigote, costelletas 
! í g 5 ! de carneiro, lombo de vacca ; ovos mor-

{ nos, caldo, doce de fructa (?) 

Carne assada (boi, carneiro, vitella, frango), presunto, 
linguado, arraia, pescada, truta, legumes verdes 
muito cosidos, queijos (brie, camembert), maçãs, 
doce de fructa, chocolate, cerveja, cidra (?), vinho 
branco (?.). 

a) Carne cosida, caça fresca assada, pombo, miolos, puree 
de legumes farináceos (lentilhas, batatas), arroz, ce
nouras, fructas muito maduras, ostras, queijo de Gex, 
de Gruyère. Vinho tinto muito diluído em agua. 

[?] b) Molhos, gorduras, fritadas, massas, salada, vinho tin
to puro, cremes, lacticínios, leite fervido puro, leite crú. 
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O ponto do interrogação, que precede os últimos 
alimentos indica, se estes alimentos são bem tolera
dos, que não se trata d'uma enteroptose ou que é cu
rada em seguida ao tratamento instituido, ou antes, 
se a doença da enteroptose está completamento no 
seu principio, que se desconheceu a relação que exis
te entre os incommodos e o género de alimentação. 

Este ponto de interrogação prova que estes são 
os primeiros alimentos de que o doente deve descon
fiar, se elle recahe, ou se experimenta um incommo-
do qualquer ás duas horas da manhã ou ás três da 
tarde. 

Eesulta d'esté quadro summario e que é verdadei
ro, apesar por vezes de contradicções que só são ap
parentes, que a carne assada, os ovos mornos, a agua, 
são a base da alimentação na enteroptose; notar-se-
ha que a vitella, o frango, as ostras, os miolos, são 
d'uma digestibilidade menor do que se julga vulgar
mente, pelo menos para esta doença. 

Os legumes são d'uma digestibilidade mediocre. 
Deve-sc severamente proscrever certos peixes, 

taes como: o salmão, a enguia, a ca valia, o bacalhau, 
o arenque. As caças avariadas, guizados de lebre, 
carne de porco, rabanetes, etc.. também devem re-
ceiar-se. As bebidas que mais convém são: a cerve
ja, a agua pura ou uma infusão de chá. 

O vinho tinto é muito indigesto. O leite, como já 
tivemos occasião de dizer, também é d'uma indiscutí
vel indigestibilidade. 

A escolha dos alimentos é, d'uma maneira geral, 
indicada pelo diagnostico. 



72 

Conhecido o periodo da doença, sabemos que sé
rie de alimentos convém empregar. 

Depois de feita a escolha dos alimentos, não de
vemos prohibir o doente de comer; devemos respeitar 
o seu appetite, porque são as refeições copiosas que 
d'ordinario digerem melhor. 

E sobre a qualidade e não sobro a quantidade dos 
alimentos que devemos levar o rigor da prescripção, 
devendo, comtudo, fazer por obter pelo menos a quan
tidade diária de 150 grammas de carne crua, 3 ovos 
crus e 200 grammas de pão sêcco. 

Os doentes podem alimentar-se três vezes por dia. 
As horas poderão ser, por exemplo, 8 o 12 horas da 
manhã, c 8 horas da tarde. No periodo neurasthenicoj 
Glénard recommenda quatro refeições diárias: — Sopa 
de pão sêcco ou café com leite (2/z café, '/3 leite), pe
las 7 horas da manhã. Este leite muito diluído á pri
meira refeição, é tolerado. 

Uma refeição de carne de boi ou de carneiro o 
d'ovos crus com pão sêcco, ás 11 horas. Merenda, ás 
4 horas, com pão sêcco e doce de calda ou chá. Ás 
6 horas e meia, refeição como a das 11 horas. 

O resultado d'esté regimen é tão immediate, que 
em geral no fim da primeira semana, pôde se princi
piar a descer a escala de digestibilidade e a carne 
assada e os ovos mornos são substituídos pela carne 
e ovos crus. 

Á medida que as melhoras se accentuam, ou, quan
do a doença está n'um periodo menos adiantado, o re
gimen torna-se mixto e variado na mais larga es
cala. 
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Laxantes 

A constipação é um dos caracteres fundamentaes 
da enteroptose, e o seu tratamento uma das bases do 
tratamento d'esta doença. 

Etiologia.—As suas causas são múltiplas e se en
contram ao mesmo tempo em todos os elementos ana
tómicos do intestino. A constipação é efectivamente 
d'origem mucosa, porque a mucosa cessa de ser im
pressionada pelos seus excitantes normaes que são os 
resíduos alimentares, que fazem falta, em virtude do 
regimen especial na enteroptose. Ella é egualmcnte 
d'origem mtlsculosa: a atonia intestinal se desenvolve 
na enteroptose ao mesmo tempo que a atonia gástri
ca. Malibran admitte que estas duas localisações da 
atonia apparecem. d'uni modo geral, nas affecções das 
vias digestivas, na mesma época. 

A constipação pôde ainda ser de origem nervosa. 
O terreno nevropatbico, a debilitação geral, a de

pressão nervosa, plienomenos babituaes da entero
ptose, são outras tantas provas d'esté elemento pa-
thogenico. 

O retrahimento do intestino, que é a regra nos 
desequilibrados do ventre, é ainda uma causa de con
stipação rebelde. 

Esta etiologia é o melhor meio de esclarecer o 
pratico sobre o valor relativo dos différentes meios 
de combater a constipação, o sobre a utilidade da 
administração S3rstematica d'estes meios. 

Papel dos laxantes. — O triplico fim que preen-
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chem os laxantes, convence-nos mais ainda da neces
sidade de seu uso regular. 

A exoneração do intestino, a excitação do syste-
ma digestivo, a antisepsia intestinal e geral, tal é a 
ninltipla indicação dos laxantes. 

A exoneração ão intestino é uma indicação impor
tante n'uma affecção em que o abaixamento dos ór
gãos splanchnicos produz múltiplas desordens e não 
tende senão a aggravar-se sob a influencia da con
stipação. 

A excitação do systema digestivo não é menos ne
cessária. A enteroptose entretém e aggrava a atonia 
gastro-intestinal, e, a insufficiencia das funeções se-
cretorias encontra-sc não só no tubo digestivo, mas 
também nas glândulas annexas e particularmente no 
ligado. 

Os laxantes correspondem a esta indicação. 
A antisepsia intestinal e geral, tal é ainda o pa

pel, que desempenham os laxantes. No estado nor
mal, o fígado lança no intestino o antiseptico physio-
logico, a bile; ao mesmo tempo assegura, até certo 
ponto, a antisepsia geral, porque a presença d'esté 
produeto impede que as fermentações toxicas se pro
duzam, e previne as auto-intoxicaç.ões na sua origem. 

Na enteroptose, o fígado, as mais das vezes doen
te, não exerce já, d'uma maneira completa, este pa
pel preservador ; a sua secreção não é sufficiente para 
assegurar a antisepsia intestinal, e, por conseguinte, 
prevenir as auto-intoxicações, que tem o intestino 
por origem. 

Purgantes salinos. — Methodo de administração de 
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Glênard. — G-lénard convenceu-se de tal modo da ne
cessidade dos laxantes que prescreveu o seu uso quo
tidiano. 

O seu methodo de administração é o seguinte: 
Tomar todas as manhãs ao levantar, quinze mi

nutos antes da primeira refeição, ou ao primeiro des
pertar, se é seguido d'uma longa insomnia, um dos 
laxantes salinos seguintes: 

Uma colher das de café de Sedlitz Chanteaud dis
solvido em meio copo d'agua ou meio copo da solu
ção seguinte: 

Sulfato de soda 30 grammas 
Sulfato de magnesia . . . . 20 » 
Agua 1 litro 

Se a prisão do ventre continua, ou se as dejec
ções são aquosas, além do laxante salino, que excita 
as secreções, é preciso associar-lho um laxante, que 
lhe complete a acção, excitando as contracções. To
mar então todas as tardes ou de duas cm duas tar
des uma pílula de: 

Aloea . 0,03 centigr. 
Extracto de rhuibarbo . . . 0,03 » 

P. s. a. uma pilula 

ou antes, segundo os casos, tomar todos os dias an
tes do cada refeição uma hóstia de: 

Aloes 0,03 centigr. 
Bicarbonato de soda . . . . 0,75 » 
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Glénard, pela sua observação chimica, verificou a 
efficacia d'esté tratamento, que elle assignala, dizen
do : Quando os laxantes salinos, sulfato de soda ou de 
magnesia tomados todas as manhãs em pequena dose 
(6 a 8 gr.), provocam dejecções aquosas, o aloes, toma
do concur rentemente em pequena dose (5 centigr.), au
gmenta a sua densidade e, dá-lhe uma consistência 
quasi ou completamente normal. 

E evidente que, segundo os casos, mas sempre no 
mesmo sentido, dever-se-ha, modificar as horas da 
administração, as doses do medicamento, recorrer á 
combinação d'outros sacs com outras resinas, etc., etc. 

Os graus crescentes de energia na administração 
dos laxantes consistem, não em augmentai- as doses 
(salvo nos casos inteiramente especiaes em que ha
verá logar do recorrer a uma verdadeira purgação, 
o que é excepcional o d'uma efficacia duvidosa na en-
teroptose) mas em prolongarmos o seu uso c em lhe 
associarmos as différentes praticas, taes como : a mas
sagem, a electricidade, douches, lavagem de estô
mago, etc. 

O minimo dos clias consecutivos de administração 
dos laxantes salinos, aos quaes não se associa os re
sinosos senão temporariamente c se elles são neces
sários, deverá ser de três dias; o máximo pôde ser 
indefinido. 

Tal é a exposição completa da pratica de Glénard, 
a qual tem dado excellentes resultados. 

Os laxantes em geral. — A experiência tem mos
trado todavia, que não devemos administrar os laxan
tes salinos a todos os doentes enteroptosados. Todos 
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os laxantes encontram o seu emprego; cada doente 
tem as suas predilecções. 

As preparações pilulares tem muitas vezes a pre
ferencia pelos sens magníficos efíeitos. 

Uma fórmula, que parece ter dado bons resulta
dos, é a seguinte: 

Pó de folliculos de sene . . 1 , , m 
a a 20 grammas 

— de alcaçuz 1 
j — de enxofre 10 » 
— de assucar 70 » 
— de baunilha 1 » 

Toma-se de manhã ou de tarde na dose de -uma 
a duas colheres das de café, segundo a rapidez dos 
effeitos obtidos. Todavia devemos dizer que este pó, 
como todos os productos com base de sene, não é bem 
acceite por todos os doentes. Uns mostram-se muito 
satisfeitos, outros, de intestino mais sensível, vèem-
se obrigados a abandonal-o. 

Os clysteres simples, emollientes, os clysteres de 
agua e de vinho branco recommendados por Trastour, 
são ainda bons meios, mas é preciso usal-os d'uma 
maneira intermittente. 

Os pequenos clysteres de glycerina teem prestado 
numerosos serviços. Estes pequenos clysteres d'uma 
pequena colher de glycerina pura, dá-se com uma pe
quena seringa de vidro ou melhor de gutta-percha, e 
não se conserva senão alguns minutos. O resultado 
não se faz esperar senão alguns instantes. Este pro
cesso simples, elementar, merece ser vulgarisado, por-
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que dá melhores resultados que os clysteres ordiná
rios, sobretudo quando as matérias fecaes estão já no S 
iliaco. Este processo é muito mais pratico que os sup-
positorios de glycerina, que na hora actual gosam 
d'uma certa voga. 

O tratamento da prisão de ventre pelos pequenos 
clysteres medicamentosos está na hora actual em es
tudo. 

Uma série de ensaios clínicos feitos na Faculda
de de medicina de Berlim, mostraram que a aloïna, 
o acido cathartinico, a colocynthina e a citrullina pro
duzem excellentes effeitos purgativos, quando se in
jecta no recto uma solução d'estas substancias por 
meio d'uma pequena seringa d'uma capacidade de dez 
grammas. 

A colocyntliina o a citrullina são, entre estes me
dicamentos, os que dão melhores resultados. A colo
cynthina emprega-se na dose do 0,04 centigr. nos ca
sos graves; na dose de 0,01 a 0,03 nos casos mais 
benignos. 

A citrullina emprega se em menor dose. Metade 
d'estas doses é sufficiente. 

Ha um meio mais simples ainda que convém ci
tar, porque dá muitas vezes bons resultados nos pri
meiros tempos da enteroptose; é a rcgularisação da 
defecação natural pelo efeito do habito e d'uma von
tade paciente e regularmente applicada. Consisto em 
ir á reservada todas as manhãs á mesma hora c fa
zer esforços. So estes esforços não dão resultado, é 
preciso resistir energicamente ás necessidades que 
possam manifestar-se antes do terminadas as vinte e 
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quatro horas seguintes, c não fazer uma nova tenta
tiva senão no dia seguinte á mesma hora. 

Os clysteres frios poderão favorecer a expulsão 
fecal se os esforços espontâneos não são sufficicn-
tes. 

Depois de oito ou dez dias de tentativas repeti
das quotidianamente, a funcção continua em geral a 
fazer-se d'uma maneira natural e regular. 

A massagem methodica e prolongada do abdomen, 
a electricidade, em certos casos a hydrotherapia, 
podem também prestar grandes serviços. 

Tratamento diathesico 

Como já dissemos, o enteroptosado é um desequi
librado do ventre habitualmente também com uma 
tara hereditaria ou adquirida. 

Mas esta tara não é necessária e nem sempre tem 
o fígado por sede. 

Efectivamente a tara, posto que frequente na 
enteroptose, não é constante. 

A forma asthenica não é muitas vezes senão um 
simples prolapso dos órgãos splanchnicos, em que o 
desiquilibrio abdominal constitue toda a doença. O 
mesmo se dá com a forma entasica. 

São estes casos que Glénard colloca no primeiro 
grau da enteroptose, porque para Glénard todos os 
enteroptosados são hepáticos desde que cheguem ao 
segundo período. 
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E' preciso, pois, admittir com Glénard n'esta doença 
um enfraquecimento do organismo. 

Este enfraquecimento não se manifesta somente 
no funccionamento do fígado; elle pôde ter o systema 
nervoso unicamente por sede. 

N'uni e n'outro caso. elle constitue uma diatliese 
em outros termos um temperamento mórbido. E' este 
temperamento mórbido, esta impregnação, ou antes 
esta degradação de todo o organismo por um mau 
funccionamento do íigado, que nós pretendemos pôr 
em relevo dando ao seu tratamento o nome de trata
mento diathesico 

A tara nevropathica é muitas vezes hereditaria; 
ella encontra-se na entcroptose em todos os graus, 
desde a forma nervosa attenuada até á forma nevro
pathica a mais grave e mesmo a forma ncurasthe-
nica. 

Se é certo a hereditariedade favorecer o appare-
cimento d'estas formas múltiplas, não é menos verda
de a propria enteroptose favorecer também o seu des
envolvimento, porque nenhuma doença reúne melhor 
como cila as condições de terreno necessárias para 
produzir a excitabilidade do systema cérebro espinal 
e destruir a harmonia das funeções nervosas. 

A tara hepática reconhece egualmente esta dupla 
origem. 

O arthritismo, tão frequente nos antecedentes he
reditários, não é, segundo a observação de Glénard, se
não o hepatismo, isto é, a manifestação d'uni mau 
funccionamento do íigado. A tara hepática não é so
mente o facto da hereditariedade, ella é egualmente 
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adquirida; a etiologia das doenças do fígado prova 
bem a variedade das suas origens. 

Na enteroptose, em particular, a causa que pro
duz a tara hepática, ou que a aggrava quando ella 
já existe, é a influencia funesta que a doença de G-lé-
nard, já antiga, exerce sobre a nutrição pelas auto-
intoxicações chronicas que origina. Esta influencia é 
ainda mais considerável quando a natureza da doen
ça é desconhecida. 

Emfim, não é raro que as duas taras se encon
trem reunidas no mesmo individuo. Os laços de pa
rentesco que existem entre a nevropathia e o arthri-
tismo, a influencia pathogenica da enteroptose sobre 
o desenvolvimento d'estes estados mórbidos, explicam 
a frequência relativa d'esta concomitância. 

O tratamento da tara hepática consiste no regi
men, no uso dos laxantes e alcalinos. O tratamento 
da tara nevropathica entra na therapeutica geral das 
manifestações nevropathicas. 

A hydrotherapia, a electricidade, a massagem, a 
hygiene, a influencia moral do medico, o tratamento 
pharmaceutico com os effeitos inesperados e inexpli-
cados que se obtém por vezes de agentes reputados 
anodinos, taes são os principaes recursos da therapeu
tica contra a tara nevropathica. 

Finalmente diremos que ha no decorrer da ente
roptose um certo numero de indicações secundarias, 
taes como: as perturbações digestivas, os symptomas 
de fraqueza geral, a insomnia, as perturbações ner
vosas, que é preciso combater, porque o tratamento 
capital do dosequilibrio abdominal não é sufíicicnte. 
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A hydrotherapia, ácidos, narcóticos, lavagem do 
estômago, mudança de clima, pontas de fogo, etc., 
prestam reacs serviços ao doente, mas com a condi

ção d'esta therapeutica das indicações secundarias da 
enteroptose ser auxiliada pela therapeutica das indi

cações fundamentaes. 
Entre as indicações secundarias do tratamento do 

desequilíbrio abdominal, ha uma que é preciso ainda 
lembrar, é o papel do medico. 

E certo que não se pôde dizer da enteroptose o 
que se diz da neurasthenia «que ella é melhorada ou 
curada muito mais pelo medico do que pela propria 
medicina». Mas o papel do medico é verdadeiramente 
capital na enteroptose. 

Os doentes, que muitas vezes já tem experimen

tado vários medicamentos sem resultado algum, che

gam a convencerse que todos os esforços da medici

na são inúteis, e o seu moral encontrase n'um esta

do psychico muitas vezes deplorável. O medico deve 
esforçarse por levantar o moral d'estes doentes, di

rigilos e obrigalos a cumprir as múltiplas indicações 
do tratamento a que muitas vezes se não querem su

jeitar. 
Para o conseguir precisa de usar de muita pru

dência, muita habilidade e tacto, n'uma palavra, ser 
um verdadeiro homem de sciencia. 

■"=3^ 
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Anatomia. — A maior frequência das deslocações na 
articulação escapulohumeral é explicada pelas disposições 
anatómicas d'essa articulação. 

1'hysiologia. — O fígado ó um dos principaes órgãos de 
defeza do organismo. 

Anatomia pathologica. — A melhor classificação dos 
tumores é a que tem por base a anatomia. 

Materia medica. — O iodeto de potássio deve em mui

tos casos ser substituído pelo iodeto de sódio. 

1'athologia geral. — A toxidez da urina não é só de

vida á urêa. 

1'at/io/ogia interna. — O ruido de vascolejo é insuffi

ciente para se fazer o diagnostico entre a gastrectasia e a 
gastroptose. 

1'athologia externa. — Na enteroptose a hypotensâo 
abdominal é de origem visceral e não de origem parietal. 

Medicina operatória. — Em certas operações prefiro 
os dedos ao bisturi. 

1'artos. — A suppressão precoce dos lochios ó de mau 
agouro para a puerpera. 

Hygiene.— Os micróbios são tão úteis como prcjudi

ciaes. 

Visto, Podo imprimirso, 

PlitS.HJL.Nl li. piBECTOR INTERINO. 
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