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HISTORIA-Definição 

Percorrendo a historia da obstetrícia nos diffé
rentes povos, seguindo, passo a passo, a sua evo
lução, só nos princípios do século XVII começam 
a apparecer documentos interessantes a respeito 
do parto artificial rápido. « 

Nenhuma noticia digna de menção nos legou a 
litteratura medica anterior a esta epocha, o que se 
pode, talvez, explicar pela raridade do parto dysto-
cico nos povos que mais se aproximam do estado 
primitivo do homem. A dystocia parece ter progre
dido com a civilisação, em intensidade e em fre
quência. 

Além d isto, comprehende-se que a arte dos 
partos, entregue, nos primeiros tempos, a mulhe
res ignorantes e inexperientes, não tenha podido at-
tingir um elevado grau de desenvolvimento. 

O primeiro documento valioso apparece em 
1609. E' o livro de Jacques Guillemeau, intitulado «De 
l'heureux accouchement des femmes)), em que o au-
ctor descreve o parto forçado tal como o viu prati 
car a Ambroise Paré e como elle mesmo o praticou. 

Consistia esta intervenção em violentar o eól
io, penetrar na cavidade uterina, mesmo á custa de 
rasgaduras, agarrar o feto pelos pés e trazei-o pa
ra fora o mais depressa possível e apezar de todos 
os obstáculos. 

Aconselhada por A. Paré e Guillemeau para 
os casos de hemorrhagias graves, cahiu em descré
dito pouco tempo depois. 

Passados cerca de duzentos annos volta a ser 
objecto de grandes discussões para de novo ser vo
tado ao esquecimento e justamente abandonado pe
la maior parte dos parteiros. 
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Basta 1er a descripção de Guillemeau para se 
fazer uma ideia da sua violência e do que devia ser 
o prognostico duma tal intervenção. 

Comtudo, se entre os antigos methodos procu
rarmos aquelle do qual possa derivar o parto me~ 
thodicamente rápido, é evidentemente ao parto for
çado que teremos de recorrer, embora a similhança 
entre um e outro seja muito superficial. 

Os processos de que actualmente dispomos, de 
data muito recente pois só apparecem na segunda 
metade do século passado, differem muito pela sua 
suavidade e innocuidade da operação violenta e 
mal regulada que Guillemeau nos transmittiu. 

Definição—Entendo por Parto methodicarnen-
te rápido, a extracção do feto e annexos, no menor 
espaço de tempo possível, através das vias naturaes 
abertas artificialmente. 

Comprehende, portanto, dois tempos: dilatação 
das vias genitaes e extracção do conteúdo uterino. 

E. Petit, (1) a exemplo do Prof. Lefourv de Bor
déus, pretende que se não deve gastar mais de 15 
minutos com esta intervenção, em todos os casos, 
pretenção que se me affigura muito arrojada. Se é 
certo que ella se pode realisar n'aquelie tempo e 
sem perigo algum quando o collo e o segmento in
ferior do utero se encontram já physiologicamente 
preparados, não acontece o mesmo quando o se
gmento inferior não está dilatado e o collo se en
contra ainda endurecido. 

N'este ultimo caso, a distensão muito rápida 
dos tecidos do eólio, sem esperar que elles se ada
ptem, pouco a pouco, aos progressos da dilatação, 
só poderá ser feita á custa de lacerações que, nas 
circumstancias acima apontadas, revestem uma 
gravidade especial. ' 

A duração desta intervenção, dependendo de 
circumstancias que não é possível prever nem mo

il) E. Petit. Those de Bordeaux, 1899. 
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dificar, não pode ser antecipadamente limitada a um 
praso tão curto, sob pena de se comprometter o seu 
bom resultado. 

De resto, nem sempre ha precisão de operar 
com a rapidez aconselhada por Petit. E' necessário 
intervir rapidamente, é certo, mas sem precipita
ção nem violência. 

Evitam-se os inconvencentes da pratica de 
Petit, preferindo-lhe a adoptada pelo Prof. Cândido 
de Pinho na sua clinica. Segundo este illustre cathe-
dratico, deve esta intervenção ser feita em menos 
d'uma hora, tempo sufficiente para terminar o parto 
sem violentar os tecidos, na maior parte dos casos 
pelo menos, e sem deixar de corresponder á urgên
cia do maior numero de indicações. 

O parto methodicamente rápido, permittindo ao 
clinico intervir efficazmente e sem perda de san
gue, quando é urgente supprimir o esforço da gra
videz, dispensando um instrumental complicado e 
cuidados de antisepsia muito demorados, occupa 
um Jogar primacial entre as modernas intervenções 
obstétricas. 

Os excellentes resultados colhidos até hoje mos
tram que se deve recorrer a elle com absoluta 
conliança. 

«Muito raramente empregado outr'ora, quasi 
«só in extremis, deve hoje ser considerado, graças 
«ao aperfeiçoamento da technica e do instrumental, 
«como um recurso trivial de therapeutica». [}) 

(1) Prof. Cândido de Pinho. Porto Medico, Março, 1905. 
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iisriDic^-ÇîôES 

O quadro das indicações do parto methodica-
mente rápido, a principio vago e muito limitado, 
ampliou-se, enormemente, depois que a pratica 
d'esta intervenção mostrou quão valiosos serviços 
ella pode prestar ao parteiro em occasiões de terrí
vel embaraço. 

As principaes d'essas indicações, algumas d'el-
ias devidas á muita experiência pessoal do Prof. 
Cândido de Pinho, encontram-se reunidas no se
guinte quadro apresentado pelo mesmo illustre Prof, 
á Sociedade de Medicina e Cirurgia do Porto, na 
sua sessão de 27 de fevereiro de 1905: 

Indicações medicas 

Estenose mitral 
Insufficiencia tricuspida e lesões valvulares em 

geral 
Symphyse cardiaca 
Degenerações do myocardio 
Endocardite 
Lesões aórticas 
Embolia 
Endarterite 

CD 

Tuberculose 
Edema pulmonar 
Emphysema pulmonar 
Pleurisia com derrame 
Pneumonia 
Broncho-pneumonia 
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P 

Nephrites, accidentes uremicos 
Agitação, anciedade (hysteria e neurasthenia) 
Occlusão intestinal 
In articulo mortis 
Eclampsia 

Indicações obstétricas 

Inserção anormal da placenta. 
Desinserção placentar. 
Prolapso do cordão. 
Soffrimento do feto. 
Feto morto, infecção ovular. 
Tetania uterina. 
Ruptura prematura das membranas. 
Ameaça de ruptura do utero, ou ruptura incompleta. 
Agglutinação do orilicio externo. 
Atresia gravidica. 
Rigidez, sem occlusão do orifício. 
Ventrofixação. 
Inércia prolongada do utero. 
Accidentes derivados da existência de neoplasmas. 

Na opportunidade e necessidade da intervenção 
deverá sempre entrar o bom critério do clinico. 
Mal avisado andaria aquelle que, systematica-
mente, procedesse ao parto rápido pela simples 
existência de qualquer das complicações acima 
apontadas. 

A rapidez da intervenção depende, em todos os 
casos, da gravidade e imminencia do perigo que 
ameaça a mãe ou o filho. 

Bossi, n'uma communicação feita ao IV con
gresso internacional de obstetrícia e gynecologia, (1) 

(1) Roma, Setembro de 1902. 



22 

diz :« A opportunidade, a necessidade de interrom
per a gravidez n'um período mais ou menos avan
çado, não resulta, immediatamente, da existência 
de tal ou tal doença, d'uma lesão de tal ou tal ór
gão, mas também d'outros factores fundamentaes, 
que são : 

1.° A intensidade da extensão da doença e da 
lesão anatómica; 

2.° A maior ou menor resistência do organis
mo materno; 

3.° A imminencia do perigo que ameaça este 
organismo ; 

4.° O prognostico relativo ao producto da con
cepção; 

5.° Sob o ponto de vista sociológico e psycholo-
gico, as condições sociaes, familiares e mesmo 
moraes da doente ; a nossa conducta em face da 
mulher d'um operário, mãe de filhos, poderá ser 
différente da que podemos adoptar quando se tra
tar d'uma doente de condição social mais elevada, 
sem filhos, mas desejando-os mesmo depois de avi
sada dos perigos a que a expõe a continuação da 
gravidez ; 

6.° O meio clinico em que se apresente cada 
caso particular, os recursos e ajudantes de que o 
parteiro pode dispor. 

E mais adeante accrescenta Bossi : «O cri
tério do clinico deverá prevalecer a quaesquer re
gras de conducta preestabelecidas e leval-o a pro
ceder racienal e conscienciosamente, attendendo 
quer ás circumstancias relativas á mãe e ao pro
ducto da concepção, quer ás condições do meio em 
que tiver de intervir ; comtudo creio poder for-
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mular os seguintes princípios que poderão servir 
de base fundamental : 

t 

I) Quando, por uma complicação medica qual
quer, a vida da mãe estiver compromettida se se 
não esvasiar immediatamente o utero (septicemia 
e feto morto, pneumonia grave, eclampsia puer
peral intensa), a interrupção da gravidez está in
dicada. 

II) Quando a complicação medica (tuberculose, 
cardiopathia grave) é de natureza a fazer prever 
que a continuação da gestação enfraquecerá a 
doente a ponto de não poder resistir ao'trabalho do 
parto, a provocação artificial do parto está egual-
mente indicada. 

«Em ambos os casos devemos attender tam
bém ao producto da concepção; mas o cuidado da 
vida da mãe deverá predominar nas nossas deli
berações, sem nos preoccuparmos tão estreitamente 
com a vida d'um pequeno ser de presente e futuro 
incertos e, a priori, bastante tristes, pois que é 
predestinado a augmentar o numero dos rachiticos, 
dos escrofulosos ou dos cardiopathas congénitos.» 

Resumindo : A intervenção estará plenamente 
justificada desde que se tenha constatado que o es
forço do parto espontâneo é incompatível com a 
vida da doente. A deplecçãodo utero impõe-se com 
o fim de suspender a evolução d'um estado patho-
logico de que a gravidez é a causa ou que com ella 
coincide. 

Isto pelo que respeita á mãe. Algumas vezes, 
porém, as indicações do parto artificial rápido são 
fornecidas pelo feto. Casos ha (soffrimentos do feto, 
in articulo mortis, etc.) em que teremos de attender, 
principalmente, á vida do feto, quer porque a mãe 
não esteja ameaçada, quer porque tenhamos per
dido a esperança de a salvar. 
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Indicações medicas 

De origem vascular—Accidentes gravido-car
diacos—São muito para temer os perigos a que 
está exposta a mulher gravida portadora d'uma 
cordiopathia, preexistente ou sobrevinda no curso da 
gravidez. 

«A gravidez vem, geralmente, complicar as af-
«fecções cardíacas, quer como causa occasional de 
«novas lesões valvulares, quer destruindo o equili-
«brio circulatório estabelecido por compensação (1) 

Os accidentes gravido-cardiacos, relativamen
te raros nas lesões aórticas, são mais frequentes 
nas affecções mitraes e nas do coração direito com 
estenose pura ou estenose com insufficiencia. 

São as affecções mitraes, sobretudo a estenose, 
que mais frequentemente dão causa a estes acci
dentes. (2) 

Descriptos pôr Pategnat, de Luneville, e depois 
por Peter, apparecem os accidentes gravido-car
diacos, principalmente, a partir do 4.°, 5.° ou 6.° 
mez, (3) e podem manifestar-se de duas maneiras 
différentes: por symptomas de insufficiencia car
díaca, tendo por terminação e por typo a asystolia, 
e por crises de edema agudo do pulmão. 

Em qualquer dos casos o prognostico é extre
mamente grave. 

Porak divide em quatro grupos os accidentes 
gravido-cardiacos: 

(1) Lepage et Ribemonl.-Dessaignes -- «Precis d'Obste-
tricfue». Paris, 19H4 

(2) 57 vezes em 92 casos observados por Porak. 

(3) Huchar.—«Traité des maladies du coeur». 1905. 
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1.° Perturbações da innervação cardíaca—que 
se manifestam por palpitações e por crizes de ta
chycardia; se estes symptomas persistem, podem 
determinar um embaraço á pequena tíirculação e 
uma cyanose progressiva. 

2.° Perturbações cardio-pulmonares—Estas 
perturbações traduzem-se, clinicamente, pelos 
symptomas habituaes do edema agudo do pulmão 
com apoplexia. 

3.° Pertubações d'asystolia — São perturbações 
de estase, da grande circulação caracterisadas por 
edema dos membros inferiores e da parede abdo
minal, signaes de congestão hepática e renal e 
symptomas de dilatação das cavidades direitas do 
coração com insufflciencia tricuspida. 

4." Perturbações devidas a embolias visceraes— 
Estas embolias podem produzir, bruscamente, a 
morte ou então gerar a apoplexia pulmonar. 

—Chamado para tratar d'uma cardíaca, duran
te a gravidez, deve o parteiro ensaiar, em primeiro 
logar, o tratamento medico. Reconhecida a ineffi-
cacia d'esté tratamento, se a doente continua a 
apresentar symptomas graves, a interrupção rápida 
da gravidez impõe-se. 

Se a mulher se encontra já em trabalho, a in
dicação é ainda mais peremptória; devemos, sem 
hesitações, effectuar o parto rápido. Salvo compli
cações inesperadas, obteremos uma creança viva 
e, algumas vezes, uma sobrevivência mais ou me
nos longa para a mãe. 

De origem pulmonar—As affecções do appare-
lho respiratório capazes de produzir uma dyspnêa 
intensa (tuberculose, edema pulmonar, emphyse
ma, pleurisia com derrame, pneumonia e broncho
pneumonia), podem fornecer outras tantas indica
ções da interrupção artificial rápida da gravidez. 
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Apezar da frequência do aborto e do parto 
prematuro espontâneos nas affecções pulmona
res, podem apresentar-se occasiões de intervir tan
to no interesse da mãe como no do filho, quando 
este é viável. 

Na asphyxia pneumopathica, como na cardio-
pathica, a intervenção é particularmente fácil. Os 
prof. Chambrelent e Pachon, de Bordéus, depois de 
varias experiências cujo resultado foi communica-
do á Sociedade de Biologia em 1899, chegam á se
guinte conclusão: sob a influencia da asphyxia, 
quer ella seja brusca ou lenta, o collo não se dilata, 
mas torna-se muito facilmente dilatavel. 

—De prognostico muito grave na mulher gra
vida, a pneumonia acompanha-se de reacção febril 
exaggerada e de dyspnêa intensa que pode ir até á 
asphyxia. E' de todas as affecções pulmonares, a 
que, com maior frequência, occasiona a interrupção 
espontânea da gravidez. 

Em 213 observações de Flatté a gravidez foi in
terrompida 118 vezes. 

Ora os factos demonstram que a saúde da 
mãe é influenciada favoravelmente pela expulsão 
do feto. Para Lepage a expulsão é, em geral, se
guida de abaixamento da temperatura e de resolu
ção prompta da doença. (1) 

Assim quando o parto espontâneo se não dá 
ou se faz muito lentamente, havendo ameaça d'as-
phyxia, ha todo o interesse em esvasiar rapida
mente o utero para furtar a mãe aos perigos d'um 
esforço incompatível com o seu estado. 

Se a pneumonia apparece nos últimos mezes da 
gravidez, a intervenção pode, egualmente, aprovei
tar ao filho, ameaçado também pela asphyxia e hy
perthermia. Os trabalhos de Cari Ruge demonstram 
que, nos estados febris da mãe, a temperatura do 
feto é sempre um grau mais elevada. 

(1) Lepage, loc. oit. 
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Nas gravidezes complicadas de pyrexia grave 
e abandonadas á sua evolução natural a mortali
dade fetal é muito mais considerável que a ma
terna. 

— Na pleurisia com derrame bastante abun
dante para difficultar gravemente a respiração, po
demos, com Charpentier, Duguet, Verneuil e Dieu-
lafoy, procurar attenuar a dyspnêa por meio da 
thoracentese antes de recorrer ao parto rápido. 

«Loin de favoriser l'avortement, la ponction 
de la plèvre, diz Le Gendre, donne á la femme 
plus de chances de mener la grossesse jusqu'au 
terme physiologique, puisqu'on facilite l'hématose 
et par suite la vitalité du foetus.» 

—A interrupção artificial da gravidez na tuber
culose tem sido objecto de numerosas discussões. 

A controvérsia provem da maneira de interpre
tar a influencia da gravidez na evolução do pro
cesso tuberculoso, sobretudo nos seus dois primei
ros períodos. 

Desde que a tuberculose attinge a phase de 
cachexia cavernosa, quasi todos os auctores con
cordam em que a gravidez apressa o desenlace 
fatal. 

Para os medicos do fim do século XVIII e 
princípios do século XIX, as différentes phases da 
puerperalidade exercem uma acção curativa sobre 
a turberculose ou, pelo menos, deteem a sua evolu
ção. 

Mauriceau sustenta que a gravidez aggrava e 
complica a tuberculose. Esta opinião, defendida 
também por Louis, Grisolle, Dubreuil, Lebet e Gau-
lard, é ainda hoje a mais seguida na Allemanha, 
Inglaterra e Italia. 

Entre estas duas opiniões vêm interpor-se ou
tras duas menos categóricas, uma mixta e outra 
ecléctica. 

Para os defensores da primeira a influencia da 
puerperalidade ç variável segundo os períodos; 
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suspende à evolução da tuberculose em uas, acce-
lera-a em outros. < 

Andral e Capurou affirmam que a gravidez sus
pende a marcha da doença que só se aggrava de-
pois do parto; Gendrin, Pidoux e Peter limitam o 
período favorável á primeira metade da gestação. 

A opinião ecléctica, sustentada por P. Dubois, 
Gendrin, Herard e Cornil, parece mais conformé 
com a realidade dos factos: a tuberculose, segundo 
os graus e a resistência dos indivíduos, pode ficar 
estacionaria, ser attenuada momentaneamente, ou 
ser aggravada desde o principio pela puerperali-
dade. 

São as tuberculoses latentes .ou torpidas que 
mais facilmente escapam á acção da gravidez. Gen
drin dá grande importrncia á conservação da inte
gridade das funcções digestivas. 

Muito recentemente, von Roslhorn, (1) bassan-
do-se em 25 observações, propõe-se fixar as regras 
do prognostico da tuberculose pulmonar compli
cada de gravidez : «A influencia da gestação, diz 
este auctor, parece nulla nas tuberculosas cuja 
afïecçao é estacionaria ou que, n'um momento da
do, foram consideradas como curadas, com tanto 
que não haja febre, pelo menos depois de um anno, 
nem hemoptyses. A gravidez parece egualmente 
pouco perigosa nas quê apresentam symptomas bem 
localisados nos vertices; todavia, é preciso que a 
doença seja afebril e que o estado geral seja bom 
antes e durante a gestação.» 

Considera o prognostico grave nas seguintes 
circumstancias : «quando a affecção reveste uma 
forma exuberante e se acompanha de fusão rápida 
dos pulmões e de febre continua; quando, com 
estado local pouco accentuado, ha hyperthermia per
sistente; quando os focos tuberculosos occupam os 
lobos medio e inferior ou ha concomitância de af-

(1) Monatssh. f. Geburtch. u. Gynàliol, Maio de 1906. 
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fecção cardiaca, de tuberculose genito-urinaria ou 
intestinal.» 

Vejamos, agora, em que estado se encontra a 
questão do parto provocado com o fim de suspen
der a marcha da doença. 

Os parteiros allemães, inglezes e italianos, 
admittindo que a gravidez aggrava, fatalmente, a 
tuberculose, applicam resolutamente o aborto pro
vocado com o fim único de defender ávida da mãe. 

«Sacrifice vraiment inutile, exclama Bonnaire, 
ne serait-ceq' au point de vue social, car les 
chances de viabilité definitive de l'enfant l'empor
tent de beaucoup sur celles de la guérison de la 
mère!» 

Actualmente, parece prevalecer a opinião dos 
medicos francezes que só admittem o parto provo
cado em circumstancias excepcionaes, preferindo 
sustentar as forças da mãe para que a gra
videz possa attingir o seu termo physioiogico ou 
approximar se d'elle. 

Expondo a maneira de proceder mais adop
tada em França, Bonnaire diz: (1) «Nous préfé
rons lutter avec le secours de la thérapeutique mé
dicale dans l'espoir, souvent réalisé, de voir la 
phthisie demeurer indifférente á la grosesse. Dans 
les cas désespérés, l'intérêt primordial que nous 
avons en vue est celui de l'enfant. 

En immobilisant la mère, en combattant les 
plus compromettants symptômes de la phthisie, fiè
vre, toux, diarrhée, nous nous efforçons d'amener 
le foetus le plus près possible du terme de la gros
sesse; nous lui donnons de la viabilité. Par l'ali
mentation rationnelle de la mère nous le surali
mentons lui-même et nous développons ainsi sa vi
talité. 

(I) «De l'influence de la puerpéralité sur la tuberculose. 
Bonnaire, Presse Médicale, 6 d'outubro de 1905. 
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«Réserve faite pour la phthisie laryngée au dé
but, nous n'admettons donc en aucun cas l'avor
teraient provoqué. Par contre, chez la cachectique 
á la troisième période, sans trop de hâte ni de tem
porisation,—le choix du moment est délicat, et, 
d'urgence, en présence de la mort imminente de la 
femme—nous appliquons l'accouchement provoqué 
accéléré ou forcé suivant les cas, dans l'espoir de 
sauver la moins précaire des deux existences.. 

No Congresso internacional de tuberculose de 
1905, reahsado em Paris, Bossi, partindo do prin
cipio de que o perigo para a mãe e para o filho é 
tanto maior quanto mais avançada fôr a gravidez, 
insiste em que ha Ioda a conveniência de prati
car, sempre que seja possível, o aborto ou o parto 
prematuro. 

Contra a opinião de Bossi insurgem-se, vigo
rosamente, o prof. Bouchard, Burckardt e Teissier, 
affirmando que ninguém tem o direito de sacrificar 
o filho que é, talvez, menos predisposto que outro 
qualquer para a tuberculose. 

Na mesma sessão do congresso, Burckardt-
Soein (de Arose, Suissa) communica o resultado das 
suas investigações sobre os effeitos da cura d'al
titude nas mulheres gravidas tuberculosas. 

Debaixo do ponto de vista pulmonar o resul
tado do tratamento é idêntico ao obtido pelas mu
lheres não gravidas. 

De outras origens — Nephritas, accidentes 
uremicos—A albuminuria gravidica, cuja appari-
ção é favorecida pela primiparidade. manifesta-se, 
em geral, depois do 6.° mez e augmenta de inten
sidade até ao termo. 

Quanto ao prognostico, grave para a mãe, é 
também grave para o filho. 

Ashemorrhagias placentares que acompanham 
a albuminuria prejudicam, notavelmente, a sua 
nutrição. 

A albuminuria cede quasi sempre ao trata-
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mento medico, quando applicado a tempo e rigoro
samente observado. Algumas vezes, porem, este 
tratamento é improfícuo e a albuminuria continua 
intensa. 

N'este caso fica-nos como ultimo recurso a 
interrupção artificial da gravidez. A experiência 
demonstra que depois do esvasiamento do utero a 
albumina desapparece, rapidamente, da urina. 

Para Tarnier e Pinard o parto artificial está 
justificado, desde que se tenha constatado a exis
tência d'uma albuminuria grave (anasarca, pertur
bações persistentes da vista, uremia gastro-intes
tinal, dyspnea, etc.) que não cede ou continua a 
augmentar apezar do regimen lácteo absoluto, con
tinuado, pelo menos, durante oito dias. 

Segundo Lepage, um dos symptomas que mais 
deve incitar o medico a intervir é a diminuição da 
quantidade d'urina excretada em 24 horas. 

A necessidade da intervenção rápida depende 
da gravidade dos symptomas. Se estes são bastante 
graves para fazer receiar pela vida da mãe ou se 
ha perturbações oculares, taes como, a retinftc 
alhiBiniasarica ou a amaui-ose urcutica, que 
qualquer demora pode fazer com que se implantem 
definitivamente, só o parto methodicamente rápido 
pode dar um resultado completo. 

Infelizmente, esta intervenção aproveita mais 
raramente ao filho. A sua vitalidade é a tal ponto 
compromettida pela albuminuria que não podemos 
esperar que o parto provocado, mesmo nos trez 
últimos mezes da gravidez, lhe dê grandes proba
bilidades de viver. 

—Menciona-se ainda a pyelonephrJte, como 
podendo ser causa d'accidentés bastante graves 
para legitimarem a interrupção artificial rápida da 
gravidez. 

—Agitação, anciedade (hysteria e neurasthe
nia).—A questão do parto provocado nas névroses 
e psychoses tem sido vivamente debatida, princi
palmente na Allemanha e na Austria. 
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A acção prejudicial da gravidez n'estas affe
cções, segundo Romme, é evidenciada pelo facto de 
não curarem, senão excepcionalmente, quando se 
declara uma gravidez intercurrente. 

■ Ripping observou esta cura uma vez em 8 ca
sos; na estatística de Peretti apenas duas vezes em 
23 casos. 

As estatísticas de Schmidt, de Hoche, de Rip
ping, de Holm e de Weber, mostram que as psy
choses da gravidez apenas curam em 30 a 40 % 
dos casos, segundo as mulheres são ou não predis
postas por hereditaridade. 

Ora, segundo Fellner, esta hereditariedade psy
copathica apenas existe em 40 °/„ dos casos. 

A interrupção da gravidez parece, pois, indi
cada, tanto mais que é para temer que a persistên
cia da psychose durante a gestação diminua as 
probabilidades de cura. 

Esta maneira de ver não é acceite por Fellner 
para quem o parto provocado, sob o ponto de vista 
das condições desfavoráveis á cura da psychose, 
tem os mesmos inconvenientes do parto espontâneo. 

Não pensa assim Wagner von Jauregg. Este 
autor, fazendo notar que, ao lado das psychoses 
que curam durante a gravidez, ha outras que per
sistem depois do parto, affirma a legitimidade do 
parto provocado na chorea graoidiea, na epilepsia 
de accessos subintrantes, na polyneorite e na do
ença de Basedow, quando estes estados mórbidos 
evolucionam d'uma maneira particularmente gra
ve. 

Parecelhe ainda indicado nas mulheres que a 
gravidez mergulha num estado de tristeza inex
primível e n'aquellas que imaginam não sobreviver 
á gravidez ou que darão á luz um monstro, etc. 
Taes preocupações, quando se tornam uma ideia 
fixa, podem levar ao suicídio. 

A opinião de von Jauregg é completamente 
perfilhada pelo Prof. Jolly (de Berlimi e por outros 



33 

medicos, no Congresso de naturalistas allemães de 
1901. 

Na hysteria e neurasthenia, em particular, 
quando a doente é presa de agitação e anciedade 
extremas, o Prof. Cândido de Pinho é d'opiniao que 
se deve intervir rapidamente. 

A doente a que se refere uma das minhas 
observações pessoaes (obs. IV), apresentava gran
des períodos de agitação e anciedade indiscriptiveis, 
a dois dos quaes tive occasião d'assistir, separados 
por períodos muito mais curtos de calma relativa. 

Via-se que o esforço do parto espontâneo lhe 
era insupportavel. 

Como a situação ameaçava prolongar-se, pois 
que o trabalho, iniciado havia muitas horas, não 
progrediai resolveu o Prof. Cândido de Pinho ap-
plicar o parto artificial rápido que foi seguido de 
resultado immediato e completo. 

—Occlusão intestinal — O Prof. C. de Pinho 
conta na sua clinica um caso de occlusão intesti
nal em que o parto rápido deu excellente resultado; 
os symptomas da obstrucção desappareceram im-
mediatamente depois de esvasiado o utero. 

—In articulo mortis—Post mortem—Affirman-
do a superioridade do parto methodicamente rápi
do in articulo mortis, o Prof. C. de Pinho prefere-o 
á operação cesareana a que o medico é obrigado 
por lei para salvar o feto. 

Deve dar-se-lhe a mesma preferencia nas inter
venções post mortem. Apezar da opinião de Baude-
locque (1796), de Capuron (1811), de Gardien 
(1824) ede Velpeau (1835), que propunham a substi
tuição da cesareana pelo parto pelas vias naturaes, 
aquella conservava ainda os seus adeptos, quando 
Tbévenot, em 1878,n'um trabalho bem documentado, 
demonstrou quanto essa substituição era vantajosa. 

Ora, se Thévenot já lhe preferia o parto força
do, tal como era comprehendido n'aquella epocha, 
com muito maior razão se pode hoje substituir a 
cesareana pelo parto methodicamente rápido. 

3 
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Varias razões militam em favor d'esta substi
tuição. Na mulher morta ou agonisante em que os 
esphincteres têm perdido a sua tonicidade, o collo 
do utero deixa-se dilatar com uma facilidade no
tável. N'estas condições bastam 8 a 10 minutos 
para dilatar um collo fechado, o que tem uma im
portância capital, se attendermos a que o feto ape
nas sobrevive á mãe 15 a 30 minutos. 

Não se pode improvisar em menos tempo uma 
laparotomia, que exige tantas precauções antise-
pticas como quando se opera no vivo. 

O parto methodicamente rápido, dispensando 
ajudantes e um campo operatório minuciosamente 
preparado, tem ainda, sobre a cesareana, a vanta
gem de poder ser praticado em qualquer meio e 
em quaesquer circumstancias. 

Devemos ainda contar com a repugnância da 
família em acceitar a laparotomia depois da morte; 
para vencer essa reluctancia podemos perder um 
tempo precioso. 

Eclampsia. Mais frequente nas primiparas, 
apparece, em geral, nos dois últimos mezes da gra
videz; é rara antes do 6.° mez. 

Parece-me desnecessário encarecer a gravi
dade do prognostico da auto-intoxicação gravidica 
tanto para a mãe como para o producto da conce
pção. E' por demais conhecida. 

A eclampsia pode manifestar-se durante a 
gravidez ou só no momento do trabalho. 

Dividem-se os autores quanto ao tratamento a 
empregar na eclampsia da gravides. A necessida
de do parto provocado é impugnada pelos partidá
rios do tratamento medico exclusivo, que conside
ram a intervenção obstétrica não só perigosa, mas 
inutil. 

Não é isto o que os factos demonstram. Quasi 
todos os auctores reconhecem que a deplecção do 
utero, quando não é feita demasiado tarde, diminue 
immediatamente a gravidade dos symptomas da 
auto-intoxicação. 
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São bastante concludentes para dispensarem 
eommentàrio os seguintes números publicados por 
J. de Felice: (1) 

I mortalidade materna—30,7 0[0 
Tratamento medico] 

1 » fetal -60 a 65 0[0 
í Mortalidade materna-11,25 a 15,49 0(0 

Parto rápido! 
I » fetal—44,5 0[0 

Podemos, comtudo, experimentar em primeiro 
logar o tratamento medico na esperança de pro
longar a gravidez. E\ certamente, o melhor cami
nho a seguir. 

Mas, se este tratamento não dér resultado, co
mo aconteceu nas minhas obs. I e III, se os acces-
sos eclampticos continuarem apesar d'elle? Deve
mos abandonar mãe e filho, quando este é viável, 
ás consequências da toxemia? Equivale a conde
mns 1-os, quando possuímos um meio efrlcaz e rá
pido d'afastar o perigo. 

E' esta caracteristica de rapidez a que mais 
importância tem n'este caso. O bom resultado da 
intervenção depende, em muito, da rapidez com que 
se intervém. 

Resumindo os trabalhos de Varnier, Michel, 
Tarnier, Dùhrssen e de Halbertsma, chega-se á 
seguinte conclusão: 

Parto lento—80 0[0 de mortalidade fetal. 
» rápido—80 0[0 de sobrevivência » 

Estes números e os das estatísticas de Felice, 
de Leopold e de Bossi mostram, claramente, os 
bons resultados do parto methodicamente rápido e 

(1) Thèse de Paris, 1902 

\ 



36 

justificam o seu emprego na eclampsia. As mortali
dades materna e fetal diminuíram consideravel
mente. 

Pelo que respeita á eclampsia do trabalho a in
dicação do parto rápido é absoluta e indiscutível. 

Todos os auctores, reconhecendo a gravidade 
particular que o facto do trabalho imprime á auto-
intoxicação, concordam em que é necessário ter
minar rapidamente o parto. 

Indicações obst re t icas 

Inserção anormal da placenta—Desinserçào pla-
centar — Mola hydatiforme 

Hemorrhagias por descollamento da placenta 
viciosamente inserida —«Se alguma coisa —dizia 
Paul Dubois —pudesse fazer-me renunciar á prati
ca dos partos, seria o temor que me inspiram as 
hemorrhagias por inserção viciosa da placenta.» 

São muito numerosos os modos de tratamento 
propostas, mas, na sua maior parte, inefficazes: 

a) As injecções quentes que podem, nos casos 
de pequena perda de sangue, prestar serviços va
liosos, são impotentes quandp se trata d'uma he-
morrhagia grave ; 

6) O arrancamento total da placenta antes ao 
nascimento, praticado por Simpson em 1835, está 
hoje completamente abandonado ; 

c) O descollamento parcial e circular da pla
centa, praticado por Barnes em 1848, não dá me
lhores resultados ; 

d) A tamponagem vaginal pôde prestar excel
lentes serviços, sendo bem feita e rigorosamente 
aseptica, quando a doente está muito deprimida, in
capaz de supportar uma nova perda de sangue por 
minima que seja. 

Em taes casos, como não temos o direito de 



37 

tentar uma intervenção que possa dar logar a nova 
hemorrhagia, poderemos recorrer á tamponagem 
com o fim de ganhar tempo e levantar as forças da 
doente até que se possa intervir d'outra maneira. 

Comtudo, além de ser uma operação que, para 
ser bem feita, exige muito tempo, não é um meio 
em que se possa depositar absoluta confiança. O 
tampão de gaze deixa-se facilmente infiltrar pelo 
sangue e, muitas vezes, era logar de impedir que 
a hemorrhagia continue, acculta-a. 

e) O methodo de Puzos, que consiste em rasgar 
largamente as membranas, preconisado por Pinard 
para os casos de hemorrhagia grave, é também um 
meio infiel e a sua pratica não é isenta de perigos. 
Em primeiro logar, a retracção do utero permittida 
pelo esvasiamento do liquido amniótico não é bas
tante, em caso de ovo normal, para diminuir efi
cazmente o calibre dos vasos que sangram; além 
d'isso pôde o trabalho nãs se declarar immediata-
mente e o ovo, aberto, fica exposto a uma infecção 
imminente. Teremos, n'este caso, de recorrer a outro 
meio para afastar o perigo. 

f) O methodo de Braxton Hicks fornece-nos um 
tampão natural melhor que o tampão de gaze, mas 
nem por isso mais seguro para sustar uma hemo
rrhagia. De resto, além de exigir uma habilidade e 
uma pratica especiaes, apresenta inconvenientes 
muito para ponderar: pelo que respeita ao feto, 
impõe-lhe o prognostico do parto pela pelve; a 
versão bipolar é impossível nos casos de ruptura 
prematura das membranas, muito frequente na pla
centa prévia ; quanto se trata dum utero muito ir
ritável ou d u m feto volumoso, contido num utero 
contracturado, a versão é, senão impossível, pelo 
menos difficil e perigosa. 

O único modo de ratamento que julgo racional, 
comprehendendo ao mesmo tempo os interesses da 
mãe e do filho, é o parto methodicamente rápido, 
principalmente quando a hemorrhagia é alarmante 
desde o principio ou se ella persiste apesar dos 
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processos de tratamento que descrevi. Mas, tem o 
o clinico o direito de ensaiar esses processos que 
não podem merecer-lhe confiança, arriscando-se a 
prolongar a situação angustiosa em qúe mãe e filho 
se encontram, antes de recorrer ao único tratamento 
verdadeiramente efficaz? Creio que não. 

O caminho a seguir, sem hesitações, é esva-
siar rapidamente o utero para permittir a sua re
tracção. 

Hemorrhagias por desinserção da placenta 
normal—Se nos últimos mezes da gravidez ou du
rante o trabalho sobrevem uma hemorrhagia por 
descollamento da placenta normalmente inserida, 
se essa hemorrhagia é bastante grave para fazer 
receiar pela vida da mãe, é ainda o parto metho-
dicamente rápido o meio mais seguro e prompto 
de a dominar. 

A tamponagem, applicada por Leroux a todas 
as hemorrhagias, se pode ser util excepcional
mente na placenta previa hemorrhagica, não tem 
valor algum nos casos de hemorrhagias por des
pego da placenta normal. Tamponar, n'este caso, 
é transformar a hemorrhagia externa em interna 
sem diminuir a sua quantidade nem a gravidade 
do seu prognostico, visto que o utero se deixa fa
cilmente distender para a alojar. 

A perfuração das membranas, como meio he-
mostatico, tem os mesmos inconvenientes que 
apontei quando me referi aos modos de tratamento 
da placenta previa hemorrhagica. Julgo-me dispen
sado de repetir as considerações que então fiz. 

Hemorrhagias decidas á mola vesicular ou hy-
datiforme — E: incontestável que em certos casos 
de mola vesicular o symptomahemorrhagia pode re
vestir, subitamente, um caracter de extrema gravi
dade. 

O parto methodicamente rápido tem nas ho-
morrhagias graves ou repetidas da mola vesicular 
uma das suas indicações mais nítidas e formaes. 

Tendo sido demonstrado por investigações 
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scientificas recentes que o deciduoma maligno é 
uma consequência habituel da mola hydatiforme, o 
parto rápido tem a dupla vantagem de sustar a 
hemorrhagia, supprimindo o tumor que lhe deu 
causa, e de diminuir o volume do utero para faci
litar a hysterectomia vaginal, se a julgarmos op-
portuna. 

Mas, mesmo que a hysterectomia não seja ne
cessária ou opportuna, o parto rápido é ainda util, 
porque permittirá a curetagem manual immediata 
para desembaraçar a cavidade uterina de qualquer 
vesicula isolada. 

Em razão do adelgaçamento das paredes do 
utero, frequentemente observado nas molas vesi
culares, a curetagem instrumental é absolutamente 
contra-indicada. 

A tamponagera, aconselhada por alguns aucto-
res para dominar a hemorrhagia, pode ter, pela 
mesma razão, consequências desastrosas; o utero, 
já adelgaçado, deixar-se-ha facilmente distender 
e rasgar sob a acção d'uma hemorrhagia interna 
abundante. 

Soff t jmentos do Utn-Rigidez sem occlu-
são do orifício -D'entre as causas de soffrimento 
do feto a rigides do collo destaca-se como uma das 
mais importantes. 

O feto pode soffrer, não só porque o trabalho se 
prolonga demasiado, o que é de regra quando a 
dilatação physiologica não é impossível, mas tam
bém pelo apparecimento de contracções, cada vez 
mais enérgicas e frequentes, do utero irritado pelo 
obstáculo. 

Na maior parte dos casos o parto espontâneo 
só é possível á custa de lacerações ou mesmo de 
perdas de substancia, mais ou menos extensas, do 
collo e do segmento inferior. 

Estas consequências da rigidez só podem ser 
evitadas por uma intervenção prompta e rápida. 
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Nas rigidezes anatómica e espasmódica pode
mos empregar os processos de dilatação propria
mente dita antes de recorrer a qualquer outro meio. 
Infelizmente estes processos nem sempre darão o 
resultado desejado e teremos de lançar mão da ce-
sareana vaginal de Diirhssen ou, como ultimo re
curso, da cesareana abdominal. 

Na rigidez pathologia qualquer que seja a sua 
origem, cicatricial, syphilitica ou cancerosa, se as 
lesões têm invadido todo o collo, a dilatação pro
priamente dita é impossível. E' ainda ás cesarea-
nas que teremos de reccorer, seguidas, na rigidez 
cancerosa, de hysterectomia se o estado da mulher 
o permittir. 

Quando, porém, o tecido de cicatriz é pouco 
desenvolvido e reunido n'um ponto ou não ha ge-
neralisação do processo neoplasico aos dois lábios 
do collo, podemos conservar a esperança de que a 
dilatação se perfaça á custa das partes sãs. 

Convém, no emtanto, não esquecer que, se o 
feto softre, não é permittida uma espectativa muito 
demorada. 

O prolapso do cordão é um dos mais graves 
accidentes do trabalho, mas é também aquelle con
tra o qual estamos mais poderosamente armados, 
com os processos de Schoeller, de Dunan, o balão 
de Champetier de Ribes e a reducção manual. Mas 
podem apresentar-se casos em que estes différentes 
processos serão impotentes para supprimir defini
tivamente o prolapso. Ligado a uma causa anató
mica que persiste (viciações pélvicas, desvios uteri
nos, inserção baixa da placenta, anomolias de con
formação do cordão, etc.; o prolapso pode repro-
duzir-se. 

N'este caso, se não pudermos permanecer junto 
da parturiente ou fazel-a vigiar por pessoa que in
tervenha em caso de necessidade, só o parto rápido 
nos poderá tirar do embaraço. ; 

—Como causas de soffrimento do feto meneio-
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narei ainda as différentes doenças da placenta, a 
atresia graoidica, a tetania uterina, a agglutinação 
do orifício externo ea insuficiência das contracções 
uterinas. 

Aggrupando sob a denominação commum —cau
sas de soffrimentos do feto—todas estas complica
ções da gravidez, não pretendo com isso significar 
que ellas interessem exclusivamente ao feto, mas 
sim que a vida d'esté é, em geral, a primeira a ser 
ameaçada pelosaccidentes que podem originar. 

—A ruptura prematura das membranas, quan
do não é seguida d'um trabalho regular, pode ser 
causa de accidentes graves que reclamam uma in
tervenção rápida. 

Mas, em geral, o trabalho não se declara e o 
ovo fica exposto á infecção ou, uma vez iniciado, 
caminha tão lentamente que a vida do feto pode 
ser ameaçada por esse facto. 

Algumas vezes mesmo o parto espontâneo é 
impossível pois que, segundo Barnes, a applicação 
directa da parte fetal apresentada sobre o segmento 
infer or pode determinar o espasmo annular do 
collo. 

Comtudo, se não houver a recear um perigo 
immediato para a mãe ou para o feto, podemos li-
mitar-nos a assegurar a asepsia da vagina, para 
intervir rapidamente ao primeiro signal alarmante. 

—Feto morto, infecção ovular — Quando um ovo 
que contem um feto morto se abre ou quando o feto 
morre n'um ovo aberto, a sua retenção na cavi
dade uterina constitue um perigo gravíssimo para 
a mãe que fica sob a ameaça da terrível septicemia. 

Um feto morto, retido no utero e em communi-
caçãocom o ar exterior, é um terreno favorável á 
pullulação microbiana, pois é um meio quente, hú
mido e rico em matérias nutritivas. 



42 

Todos os parteiros concordam em que, desde 
que haja putrefacção fetal e tenha começado a es-
boçar-se o quadro symptomatico da infecção ma
terna, ë urgente supprimir o foco pútrido. 

Não comprehendo porque se ha-de esperar pela 
infecção para só então intervir, quando temos á 
nossa disposição um meio seguro e inoffensivo de 
a evitar. 

Além d'isso, tendo sido demonstrado por Gui-
rauden (1) e Jeannin (2) que a putrefacção fetal 
pode dar se n'um ovo intacto, parece-me preferível 
intervir logo depois da morte do feto, ainda que a 
integridade das membranas nada tenha soffrido, 
sobretudo nos últimos mezos da gravidez, e proce
der em seguida a uma desinfecção rigorosa das 
vias genitaes. 

—Ameaça de ruptura do utero ou ruptura in
completa.—Um dos accidentes do trabalho de mais 
graves consequências é, sem duvida, a ruptura do 
musculo uterino. 

Nas rupturas completas, mais frequentes, só 
excepcionalmente haverá occasião de praticar o 
parto pelas vias naturaes, porque o feto passa quasi 
sempre para a cavidade abdominal, atravez da aber
tura produzida; deve preferir-se n'este caso a la
parotomia que permitte limpar a cavidade abdo
minal e tratar a ruptura. 

Quando, porém, a ruptura é imcompleta ou ha 
simplesmente ameaça de laceração, ha todo o inte
resse em terminar rapidamente o parto para evitar 
que a ruptura se complete. 

(1) Th.Guirauden.«De la putrefaction foetal in utero». Thè
se de Paris, 1902. 

(2) Cyrille Jeannin. «Etiologie et pathogénie des infections 
puerpérales putrides.» Thèse de Paris, 1902. 
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Accidentes derivados da existência 
de neoplasmas 

As neoplasias do apparelho genital e as dos 
órgãos vizinhos podem perturbar a evolução nor
mal da gravidez e impor a sua interrupção, ou 
determinar accidentes graves na occasiâo do tra
balho. 

Já tive occasiâo de me referir aos accidentes 
do trabalho que o cancro do eólio pode occasionar, 
quando tratei da rigidez pathologica como causa 
de dystocia. Resta fallar das complicações de que 
pode ser causa durante a gravidez. 

Em geral, a affecção cancerosa e não impede 
que a gravidez evolucione normalmente. Segundo 
Cohnstein e Bar, o parto faz-se a termo em dois ter
ços dos casos. 

Pode, comtudo, dar logar a phenomenos dolo
rosos e a hemorrhagias que, quando são abundan
tes e repetidas, iudicam uma intervenção imme-
diata, seguida do tratamento do neoplasma por 
uma operação mais ou menos radical. 

Alguns auetores, e estes são em maior nume
ro, abstêm-se de qualquer intervenção durante a 
gravidez, sobretudo nos últimos mezes, limitando 
a sua acção ás irrigações vaginaes desinfectan
tes e ao tratament > das hemorrhagias abundantes 
pela tamponagem vaginal ou pela curetagem dos 
tecidos doentes. 

Admittem, porém, a interrupção da gravidez 
nos três primeiros mezes quando a vida do feto 
não entra ainda em linha de conta, para permittir 
a hysterectomia vaginal. 

Ora, sendo muito raros os casos em que um 
diagnostico tão precoce do tumor pode ser feito, 
poucas vezes teremos occasiâo de intervir. 

Esta maneira de proceder parece-me preferí
vel á dos que preconisam a intervenção operató
ria systematica. 
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Esta deve ser reservada apenas para os casos 
em que as complicações revistam uma gravidade 
extrema. 

— Os fibromas do utero não perturbam, em 
regra, a evolução normal da gravidez. Durante a 
gravide'z só muito raramente occasionarão acci
dentes graves. 

Em 85 casos da clinica Baudelocque (1895-
1900), colligidos por M. Meheut (These de Paris, 
1902), contam se 67 partos a termo ou quasi a ter
mo, 13 partos prematuros e 3 abortos ; a gravi
dez foi interrompida em 2 casos por operações. 

Das mulheres morreram 5, mas apenas em 2 ca
sos a morte foi nitidamente causada pelos fibro
mas. 

Sobreviveram 65 crianças. 
Assim as intervenções operatórias, muitas ve

zes necessárias no momento do parto, são rara
mente indicadas durante a gravidez. 

« As indicações do parto provocado, diz Lepa
ge, vão sendo cada vez mais raras, graças aos 
progressos da obstétrica operatória ; quando o fi
broma é bastante volumoso para crear uma dysto
cia seria, é preferível tratal-o cirurgicamente no 
momento do trabalho a interromper a gravidez». 

Mas, embora sejam a excepção, os accidentes 
graves podem produzir-se e pôr em risco a vida 
da mãe, sendo então necessário intervir immedia-
tamente. . 

A operação de escolha seria a ablação simples 
do tumor, que permittirá a continuação da gravi
dez. Não sendo, porém, praticável a operação con
servadora (Grosse, These de Paris, 1902) Lepage 
e muitos outros auctores aconselham a suppressão 
simultânea da gravidez e do neoplasma pela ope
ração cezareana seguida de hysterectomia abdo
minal total ou sub-total. 

Grosse regeita absolutamente o. aborto provo
cado por expor a mulher a hemorrhagias e á in
fecção uterina. 
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Ë' principalmente no momento do trabalho que 
os fibromas podem ser causa de complicações, op-
pondo um obstáculo mechanico á expulsão do feto. 

Se o obstáculo é incompleto e o espaço deixa
do livre é sufficiente para dar passagem ao feto 
sem o submetter a tracções ou compressões peri
gosas, não é imperiosa a intervenção; mas, se a par
te fetal experimenta difficuldade em descer e o traba
lho se prolonga demasiado, causando o soffrimento 
do feto, o parto methodicamente rápido deve ser 
tentado. 

Lepage recorre n'este caso ao ballão de Cham-
petier para accelerar o trabalho. 

Visto que o feto soffre não será preferível re
correr ao parto rápido ? 

Quando, porém, o obstáculo é completo e irre-
ductivel, o parto pelas vias naturaes é impossivel 
e fica-nos como único recurso a cezareana abdo
minal. 
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Manual Operatório 

Debaixo do ponto de vista do parto methodica-
mente rápido nem todos os segmentos da fieira 
pelvi-genital nos interessam egualmente. A todos 
sobreleva em importância o eólio do utero pela dif-
ficuldade e perigos da sua dilatação artificial rápida. 
O canal vaginal e o orifício vulvar adaptam-se mais 
facilmente ás necessidades da extracção. 

São em grande numero os processos até hoje 
apresentados para dilatar rapidamente o eólio, de 
modo a permittir uma extracção fácil e sem conse
quências desastrosas para a mãe ou para o filho. 

Deixando de parte os antigos meios de provocar 
o parto, que, pela extrema morosidade da sua acção, 
pertencem antes ao antigo parto prematuro artifi
cial, passo a oceupar-me dos processos verdadeira
mente efficientes, methodos directos de Fieux, os 
únicos que realisam a condição essencial do parto 
methodicamente rápido : supressão do esforço da 
gravidez no menor espaço de tempo possível. 

Do exame d'estes processos conclue-se que a 
dilatação rápida do eólio se pode obter de duas ma
neiras essencialmente différentes, o que justifica a 
sua classificação em dois grandes grupos, compre-
hendendo o primeiro os processos de dilatação pro
priamente dita, que respeitam ou procuram respei
tar a integridade dos órgãos maternos, e o segun
do os processos de dilatação por meio de effrecção 
voluntária d'esses órgãos. 

4 
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A propósito de cada um d'estes processos farei 
algumas considerações, mas sem entrar em deta
lhes da technica nem do instrumental. Além de não 
ser indispensável, pois que o estudo minucioso dos 
diferentes processos de dilatação se pôde encontrar 
em muitas publicações da especialidade, tornaria 
demasiado extensa esta parte do meu trabalho. 

Dilatação propriamente dita—Os processos de 
dilatação propriamente dita procuram eftectuar o 
parto imitando o seu mechanismo physiologico, o 
que é sempre possivel," em condições anatómicas 
normaes da bacia óssea e molle, quando o segmen
to inferior do utero se encontra já physiologicamen-
te preparado. 

Quando, porem, este segmento não está ainda 
formado, a dilatação forçada nem sempre é possi
vel e pode originar lacerações graves. Se o .eólio 
oppuzer uma resistência muito pronunciada á dis
tensão rápida, é preferível recorrer aos processos 
do segundo grupo. 

A dilatação propriamente dita pode ser feita 
manualmente ou por meio de instrumentos especiaes. 0 

Dilatação manual- Tendo compartilhado o des
crédito do antigo parto forçado, a dilatação manual 
ou digital volta actualmente, provada a impotência 
perigosa da maior parte dos instrumentos conheci
dos, a ser o processo de escolha. 

Quasi todos os práticos lhe reconhecem vanta
gens que não podem ser invocadas em favor da di
latação instrumental e preferem-na, sempre que seja 
possivel, a qualquer outro processo de dilatação rá
pida. 

Comquanto já fosse conhecida dos mais anti
gos parteiros, a dilatação manual era então uma 
operação violenta e mal regulada. Não era um pro
cesso de dilatação no sentido obstétrico actual da 
palavra. 
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Assim Mauriceau, Portal, de la Motte e Pu
zos apenas tinham em vista fazer penetrar a mão 
na cavidade uterina para agarrar um pé e extrahir 
o feto, á força, atravez do orifício incompleta
mente dilatado. 

O processo mais recente de dilatação unima-
nual de Rizsoli (1834) pouco mais é do que uma 
copia dos processos do século xvu. 

Depois de ter grangeado uma abertura suffi-
ciente para introduzir a mão na cavidade uterina, 
Rizzoli procedia á extracção do feto. « Logo que o 
oriûcio do eólio admitia os cinco dedos da mão 
direita reunidos em cone, introdus-se a mão e o 
braço para fazer a versão ou, se se trata diurna 
applicação do forceps, introdusem-se e collocam-
se docemente as colheres». 

E' ainda um processo de parto forçado, porque 
a mão, com os dedos reunidos em cone, ape
nas pode crear uma abertura correspondente ao 
seu próprio diâmetro. N'estas condições, uma ex
tracção rápida dará necessariamente logar a le
sões graves dos tecidos cervicaes. 

A manobra que consiste em afastar os dedos, 
logo que a linha articular metacarpo-phalangfana 
tenha transposto o orifício cervical, aconselhada 
pelos auetores com o fim de perfazer a dilatação, 
não me parece bastante efficaz, sobretudo se o collo 
resiste. Os dedos, que só podem actuar exaggerando 
o esforço dos seus extensores, fatigam-se depressa ; 
a força desenvolvida n'estas condições só será bas
tante poderosa para completar a dilatação quando 
o eólio fôr muito dócil e malleavel. 

Além d'isso, é frequente observar-se uma re
gressão immediata e considerável dos tecidos do 
eólio, o que torna o prognostico tão grave como o 
da dilatação primitivamente insufficiente. 

O que deixo dito mostra bem quão perigosa 
era a pratica dos processos a que acabo de me re
ferir. 

Podendo occasionar accidentes gravíssimos, 
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têm de ser postos de parte sob pena de commetter-
mos as mesmas violências e brutalidades do anti
go parto forçado. 

A dilatação manual applicada ao parto metho-
dicamente rápido deve imitar tanto quanto possí
vel as regras da physiologia geral do parto, isto é, 
deve procurar ampliar sufficientemente o orifício 
uterino, para que a extracção se possa fazer sem 
violentar os tecidos maternos. 

Esforçam-se por conseguir este resultado os 
modernos processos de dilatação unimanual de 
Harris de Paterson e de Marx, e o processo de 
dilatação bimanual de Bonnaire. 

Os dois primeiros, quasi de todo abandonados, 
apenas têm interesse histórico. A dilatação unima
nual conserva ainda hoje quasi todos os defeitos 
dos processos do século xvn e do de Rizzoli. 

Pela sua difficil e demorada execução o proces
so de Paterson (1894) não deve mesmo figurar en
tre os processos do parto rápido. 

O processo de Marx (1894) consiste resumida
mente no seguinte : Grangeada a abertura suffi-
ciente para introduzir a mão na cavidade ute
rina, fecha-se a mão e retira-se o punho, lenta
mente, dilatando-se o canal cervical de dentro para 
fora á maneira dos ballões dilatadores. 

Depois da passagem do punho, o eólio apresen
ta, segundo Marx, uma dilatação de 10 centímetros 
de diâmetro. Rasgam-se em seguida as membra
nas e termina-se o parto. 

Este processo parece, a priori, muito acceita-
vel. Com effeito, a differença entre a circumferen-
cia d'um punho fechado de volume medio (28 cen-
tim.) e a circumferencia minima d'uma cabeça fe
tal bem flectida, de dimensões normaes e depois 
de collocado o íorceps (33 ou 34 centim.), é pe
quena e a extracção deveria poder ser feita rapi
damente. Mas, embora pequena, essa differença 
existe e, se depois da passagem do dunho, o eólio 
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não for extensive], é bastante para nos fazer re
cear pela integridade dos tecidosomaternos. 

Além d'isso, o processo de Marx não se pode 
executar quando a parte fetal, fortemente appoiada 
sobre o segmento inferior e não retropulsavel, im
pedir a introd acção da mão na cavidade uterina. 
De resto, não é também um processo de dilatação 
rápida. 

A necessidade de retirar a mão com infinitas 
precauções torna-o muito moroso. Compreende-se 
com que facilidade a retirada brusca da mão po
derá provocar uma ruptura do utero. 

Processo de Bonnaire — Com o seu novo pro
cesso de dilatação digital bimanual, conhecido 
desde 1894, Bonnaire imprime á dilatação manual 
uma feição verdadeiramente scientifica. 

Referindo-se particularmente ao tratamento da 
placenta previa hemorrhagica pelo parto rápido, o 
auctor descreve da seguinte maneira a technica 
operatória do seu processo : (1). 

«La femme est anesthésiée profondément et 
disposée en position obstétricale, les cuisses flé
chies au maximum. Dans la grossesse, lorsque le 
col est; fermé á ses deux orifices, on présente la 
pulpe de l'index á l'orifice externe et on imprime 
au doigt le mouvement de vrille. Ce premier obs
tacle franchi, on aborde l'orifice interne et on le 
fait céder de la même manière. Dés qu'elle a pé
nétré dans l'orifice interne, l'extrémité digitale dé
prime en tous sens le pourtour par un véritable 
massage excentrique ; on prend soin, dés le début 
de la manœuvre, de pénétrer le moins possible dans 
la cupule du segment inférieur pour éviter de dé
coller les cotylédons du placenta. 

« On glisse alors l'index gauche á côté du droit 
en ayant soin d'adosser les deux doigts sur toute 
leur étendue; si le col est court, et mieux encore, 

(1) Presse Médicale. 14 d'Agosto de 1894. 
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s'il est en voie de dilatation, la mise en place des 
deux index sur l'orifice interne est des plus faciles. 
S'il a, au contraire, conservé toute sa longueur et 
si, en même temps, il est haut situé en raison du 
défaut d'engagement du fœtus, une petite manœu
vre complémentaire est indispensable pour ame
ner les deux pulpes jusqu'à l'orifice interne. On fait 
abaisser le globe utérin par un aide; on introduit 
les deux index dans le col aussi profondément que 
possible ; on prend appui sur les parois cervicales 
en les distendant en travers et en même temps on 
les entraîne par en bas. L'une après l'autre les 
deux pulpes digitales glissent par une sorte de re
ptation á la rencontre de l'orifice interne á mesure 
que celui-ci est attiré vers elles et elles finissent 
par prendre sur lui une assise solide. 

« Dés lors ces deux doigts vont jouer le rôle 
d'une pince dont on écarterait les mors et dont 
le pivot répondrait aux articulations métacarpo-
phalangiennes adossées l'une á l'autre. La force 
est exclusivemente déployée par les fléchisseurs 
des doigts; les lèvres du col, déprimées en des 
points diamétralement opposés, prennent la forme 
d'une boutonnière. On déplace les doigts en diffé
rentes directions, de façon á masser et á distendre 
les parois du col ea tous sens. La pression digitale 
doit être lente, soutenue et sans-à-coups; elle doit 
être progressive autant que le permettent la vi
gueur de l'opérateur et la résistance des tissus; 
c'est bien plutôt par la continuité de l'effort que 
par son énergie qu'on arrive à faire céder le 
sphincter cervical; on doit le fatiguer et non pas 
le violenter. Au cas où la pulpe des doigts perçoit 
de petits craquements dans l'intimité des tissus, 
ce qui indique la rupture intersticielle de quelques 
fibres musculaires, il convient de modérer légère
ment l'effort et de changer ses points d'application. 

«L'orifice s'élargissant, bientôt le médius peut 
prendre place à côté de l'index de la main droite; 
{es trois doigts adossés deux à un continuent le 
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même travail jusqu'à ce que le médius de la main 
gauche puisse pénétrer à son tour. Le col est dis
tendu dés lors par quatre doigts, appuyant deux à 
droite, deux à gauche; le déploiement de force de
vient plus considérable, et en même temps moins 
fatigant. On continue ainsi jusqu'à ce que l'auricu
laire de l'une et de l'autre main puisse être intro
duit á côté des autres doigts. A partir de ce mo
ment les deux mains ont une prise assez solide 
sur le col pour en achever la dilatation ; toujours 
adossées par les articulations métacarpo-phalan-
giennes, elles écartent les lèvres du col en agis
sant successivement dans la direction des divers 
diamètres du bassin. Dés que les doigts peuvent 
les amener simultanément en contact avec les pa
rois opposées du bassin, la dilatation est aussi 
complète que possible. » 

Como aconselha Bonnaire, deve-se suspender 
de quando em quando o esforço dilatador, sem re
tirar os dedos do eólio, não só com o fim de pou
par as forças do operador, mas também para dei
xar repousar o utero, imitando* se assim o trabalho 
physiologico. 

Sem ser perfeito, pois é algumas vezes impra
ticável, o processo de Bonnaire gosa de incontestá
vel superioridade sobre os outros processos de di
latação rápida que veio substituir vantajosamente. 

«E\ diz o Prof. C. de Pinho, um processo sim
ples que se pode praticar quando o orifício do eólio 
admitte a entrada do dedo indicador e o annel in
terno é dilatavel, tendo a vantagem de dispensar 
instrumentos e poder ser executado por qualquer 
clinico, sejam quaes forem as condições em que 
se encontre a parturiente.» (1) 

Este processo é o único que nos pode dar uma 
dilatação verdadeiramente completa. Com effeito, 
desde que o orifício do eólio admitta a entrada dos. 

(-1) Porto Medico. Março, 19C5. 
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quatro últimos dedos de cada mão reunidos em 
superficie, o esforço dilatador exerce-se em todo 
um segmento do eólio e não em pontos isolados e 
diametralmente oppostos. Se attendermos a que 
o elemento activo é assim constituido por duas li
nhas de 8 a 10 centim. de comprimento e a que 
essas duas linhas são constantemente deslocadas, 
ora n'um ora n'outro sentido, vemos que o eólio é 
bem circular e excentricamente dilatado, sendo to
dos os seus pontos levados simultaneamente até 
ao contacto com as paredes da bacia. 

Além d'isso, a dilatação bimanual distende e 
fatiga de tal maneira os tecidos, que estes perdem 
momentaneamente a sua tendência á reocclusão 
parcial do orifício uterino. 

Ao mesmo tempo que dilata o eólio, o processo 
de Bonnaire dilata também o canal vaginoperi
neal em toda a sua extensão, o que pode ter, em de
terminadas circumstancias, um valor inapreciável. 

A dilatação bimanual é mais rápida, mais se
gura e menos fatigante para o operador do que a 
unimanual. Esta differença entre os dois processos 
é fácil de comprehender, se attendermos a que o 
esforço dilatador ó aqui desenvolvido pelos pode
rosos músculos flexores dos dedos, actuando no 
seu sentido plenamente physiologico. A força de
senvolvida pelas mãos encostadas dorso a dorso 
pode ser considerável, e um collo anatomicamente 
normal deve ceder 

Tem-se aceusado este processo de ser muito 
poderoso e de violentar os tecidos, podendo dar lo-
gar a lacerações. Estes receios parecem-me infun
dados. 

Collocando a face palmar dos dedos, particu
larmente sensível, em contacto com os tecidos do 
eólio, o operador pode apreciar exactamente os 
progressos adquiridos, pontos fracos ou princípios 
de laceração, e graduar convenientemente o esfor
ço. Na maioria dos casos, as lacerações devem 
attribuir-se, não ao processo, mas á imperícia ou, 
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impaciência do operador, ou ainda ás manobras 
consecutivas da extracção. 

Taes são as principaes vantagens do processo 
de Bonnaire. D'uma maneira geral, pode dizer-se 
que elle é praticável em todos os collos normaes 
quer estejam ou não extinctos. 

Nas primiparas não em trabalho é certo que 
se experimentam maiores difficuldades por causa 
da estreiteza do canal cervical e da grande resis
tência dos tecidos, mas alguns factos bem nítidos 
de dilatações feitas n'estas condições demonstram 
que a intervenção, embora mais difficil e demorada, 
não é impossível. 

E' impraticável, porém, quando o orifício do 
eólio se oppõe á entrada do dedo indicador, quando 
o annel interno fôr muito duro e resistente, ou 
ainda quando o collo se encontra muito elevado e 
difficil de attingir. N'este ultimo caso podemos 
adoptar a pratica de Schwab e d'outros que ini
ciam a dilatação pelo processo de Rizzoli, comple-
tando-a depois com as duas mãos. 

Dilatação instrumental—Dos muitos instru
mentos até hoje empregados para dilatar artificial
mente o colio do utero, poucos são os que merecem 
ser considerados como agentes de dilatação rápida. 
Apenas um, o dilatador rnetallico de Bossi, é digno 
de referencia especial. 

Além das laminarias, da sonda de Krause, 
etc, que dilatam lenta e incompletamente o eólio, e 
d'outros processos, taes como, a extracção de pelve 
por um pé e as tracções exercidas por meio do 
forceps sobre a cabeça fetal, que, além de suppô-
rem uma dilatação já bastante adeantada, só po
dem ser rápidos com a condição de serem violen
tos, alguns tratadistas mencionam ainda os ballões 
dilatadores como meios de produzir uma dilatação 
rápida. 

Ora, das estatísticas de Pinard sobre os bal
lões de Champetier de Ribes e de Tarnier, e da de 

• 
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Eddé sobre o balão de Boissard, resulta que estes 
apparelhos, excellentes para realisar um parto 
quando pudermos dispôr d'algumas horas, não de
vem merecer-nos confiança como agentes de dila
tação rápida. Compulsando essas estatísticas, vê-se 
que o balão de Champetier gasta em media 12 ho
ras e 6 horas no minimo para realisar uma dilata
ção completa; o de Tarnier 48 horas em media e 
12 no minimo; para o de Boissard encontramos, 
respectivamente, 35 horas e 11 h. e meia. Como se 
vê, podem produzir uma dilatação relativamente rá
pida e, para esse fim, são preferíveis a qualquer 
outro meio, mas não tão rápida como em muitos 
casos é necessário. 

Dilatação por instrumentos metallicos—Na, sua 
maior parte, os dilatadores metallicos não corres
pondem ao fim que se propõem. 

Assim os de Jobert, de Lamballe, de Pajot, de 
Mende, de Hyerneaux e de Leblond devem ser 
considerados como simples dilatadores gynecologi-
cos. 

O dilatador de Tarnier, conhecido desde 1888, 
é hoje, sob o ponto de vis.ta do parto rápido, instru
mento posto á margem. 

Como o seu próprio auctor declarou no Con
gresso de Génova, é apenas um excitador, um ac-
celerador do trabalho. 

Com effeito, é preciso que o collo apresente já 
uma dilatação de diâmetro egual ao d'uma moeda 
de 200 réis para que elle possa ser applicado. 

A sua applicação, quasi sempre difficil, é im
possível quando o collo estiver ainda fechado. 

A sua acção é muito morosa, como attestam as 
proprias observações de Tarnier. Em 11 casos, 
Bonnaire gastou 8 a 12 horas, em media, para ob
ter uma dilatação sufficiente. A dilatação mais rá
pida foi feita em 5 horas e meia. 

Além d'estes inconvenientes tem ainda o de 
poder escorregar para dentro do utero, lesando o 
feto, e o de originar, com frequência, lacerações 
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do eólio. A impossibilidade de apreciar as modifi
cações por que vão passando os tecidos á medida 
que a dilatação progride e o augmento brusco da 
força empregada, a cada addição d'um novo elás
tico, explicam com que facilidade se podem rasgar 
os tecidos. 

Alguns auetores contam os casos de lacerações 
pelo numero de intervenções. 

Julgo desnecessário adduzir mais razões para 
demonstrar a perigosa inefficacia do dilatador 
Tarnier oomo agente de dilatação rápida. 

Dilatador de Bossi Apresentado á Sociedade 
Obstétrica de França em 1896, este dilatador tem 
sido muito bem recebido por grande numero de 
parteiros de todo o mundo. 

Quasi todos se lhe referem elogiosamente, e pu
blicam estatísticas que demonstram a superiori
dade do «methodo de dilatação meehanica instru
mental immediata» de Bossi. 

Tendo applicado o dilatador de Bossi em 17 
casos de sua clinica, G. Leopold chega ás seguin
tes conclusões: 

l.a—Com este dilatador, ainda quando o eólio 
do utero esteja quasi fechado, obtem-se em 20 a 30 
minutos uma dilatação sufficiente para praticar a 
extracção por meio do forceps ou pela versão clás
sica; 

2."—fim nenhum caso haverá lacerações do 
eólio dignas de respeito, se se usar do instrumen
to com moderação e pacencia, conforme as regras 
de Bossi. 

3.a—A applicação do dilatador é seguida, em 
todos os casos, do apparecimento immediato de 
contracções uterinas que continuam, regularmente, 
durante todo o parto, 

Para o Prof. C. de Pinho o dilatador de 
Bossi é um instrumento forte, facilmente maneja-
vel, e a dilatação feita com elle pôde graduar-se 
perfeitamente observando o quadrante; as lacera-
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ções que elle poderá produzir não serão mais gra
ves que as dos outros processos (1). 

Frisa ainda a vantagem de poder applicar-se 
em qualquer collo, mesmo nas primiparae, por mais 
estenosado que elle seja, e dá-lhe a preferencia a 
qualquer outro apparelho. 

Comquanto entenda que se deve restringir o 
mais possível o uso dos dilatadores metallicos pa
ra evitar as lacerações do collo, o dr. Maia Men
des, (2; chefe de clinica obstétrica da Escola do 
Porto, reconhece que o dilatador de Bossi possue 
uma mechanica admirável e que pode dar uma 
grande certeza d'acçâo quando prudentemente ma
nejado, tendo a vantagem de actuar unicamente 
sobre o collo, sem perigo de lesar o segmento 
inferior do corpo do utero ou a cabeça do feto; 

Na maternidade de Lisboa tem sido feitas 
algumas applicações d'esté dilatador, pelo Prof. 
Alfredo da Costa e dr. Costa Sacadura, com ex
cellente resultado. 

Muller e Ludewidg Knapp attribuem a Bossi o 
mérito de ter demonstrado a possibilidade e a in-
nocuidado da dilatação rápida. 

Tendo tido occasião d'usar, por varias vezes, 
o instrumento de Bossi, Gustavo Bech reconhece 
,que o methodo de Bossi tem, sobre os outros, a 
vantagem de ser um methodo seguro, pois que se 
pode empregar um tempo variável á vontade do 
operador segundo a urgência da indi«ação, e 
affirma, com W. Baschoíl Balantyne e outros que 
com aquelle dilatador se pôde obter, em 15 a 30 
minutos, a dilatação completa d'um eólio ainda 
não extincto, mesmo quando se trate d'uma pri-
mapara. 

(1) Porto medico, março, 1905 
(2) Porto medico, abril, 1905 
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Simpson referindo-se a um caso de eclampsia 
com inércia uterina em que este dilatador deu, 
em 20 minutos, uma dilatação sufficiente, diz: 

«Este caso interessa summamente, porque de
monstra que o methodo de Bossi é applicavel nos 
casos em que é urgentíssima a indicação de es-
vasiar o utero e em que, como n'este caso, o utero 
está inerte e o canal cervical a custo permitte a 
entrada do instrumento.» 

«A-affirmação de Bossi de que o séu dilatador 
não só actua mechanicamente mas também esti
mula as contracções uterinas, ficou plenamente 
demonstrado n'este caso, como confirmaram Leo
pold e Knapp; as contracções despertadas pelo ap-
parelho durante a dilatação bastaram para expulsar 
o feto e a placenta.» 

Tendo conseguido formar até 1896 uma serie 
de 112 casos que provam o grande valor do seu 
methodo, Bossi publica em 1906 uma nova serie 
de 107 casos (1) pertencentes a diversos medicos 
e comprehendendo as applicações feitas na Clinica 
Ostetrica Gynecologica da R. Universidade di Gé
nova desde 1899 a 1905, e as que, no mesmo espa
ço de tempo, foram registradas pela Guardiã Os-
tectrica Permanente di Génova 

N'estes 107 casos apenas morreram 5 mulheres 
e 42 fetos comprehendendo os pré-mortos e os 
abortos que são em maior numero, pois só 9 mor
reram durante a operação. A mortalidade materna 
é assim representada por 4, 67"[0, e a fetal por 8, 
41°[0. 

Na primeira serie de 112 casos contam-se 62 
primiparas, em 47 das quaes não existia ainda di
latação e em 29 o eólio não estava extincto. 

O tempo gasto com cada intervenção varia de 
15 minutos a uma hora e meia. 

Mas é principalmente na eclampsia, em que a 

(1) Bossi, II mio método di parto artificiale rápido, 1906. 
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vida de tantas mulheres depende da rapidez com 
que se intervém, que o dilatador de Bossi tem feito 
as suas melhores provas. Em 114 eclampticas (1) 
em que o dilatador foi applicado, a mortalidade 
materna foi de 10, 5°[„ e a fetal de 26°|° percenta
gens estas que mostram o grande valor do metho-
do de Bossi como processo de parto rápido. 

Durante.o meu curso tive occasião de assistir 
a duas applicações do dilatador de Bossi (obs. III 
e VI) feitas pelo Prof. C. de Pinho, e pude, então, 
verificar a precisão admirável da sua technica, a 
rapidez e efficacia da sua acção, e a facilidade e 
innocuidade do seu emprego quando se observam, 
rigorosamente, as regras formuladas pelo seu auc-
tor. 

—Existem já cinco modelos do dilatador de 
Bossi devidos a ' aperfeiçoamentos successivos do 
primeiro. 

O quarto, publicado em 1900, pesa 990 gr. e 
tem já quatro ramos emquanto que os anteriores 
têm apenas três. E' este modelo o que existe no 
hospital de Santo Antonio do Porto e na materni
dade de Lisboa. 

A elle me refirirei por não conhecer o ultimo 
que data de 1904. Alem de ser menos volumoso 
e pesar apenas 640 gr., diffère ainda do quarto 
pelo systema porque se obtém o afastamento das 
extremidades dilatadoras. 

Comquanto seja um dilatador metallico como 
o de Tarnier, existem defferenças notáveis entre 
um e outro. 

A força que afasta os ramos, confiada, no de 
Tanier, aos anneis de cautchu, é aqui transmitti-
da por um parafuso a cada volta do qual corres
ponde, exactamente, um afastamento conhecido das 
extremidades dilatadoras 

Assim, a força dilatadora não actua augmen-

(1) Bossi, II mio método di parto artificiale rápido, 4906. 
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tando d'uma maneira continua, nem está sujeita a 
variações brancas como no de Tarnier, mas é, 
inteiramente, subordinada á vontade do operador 
que pôde apressar ou ratardar a dilatação segun
do o estado dos tecidos do collo e a urgência da 
indicação E' um methodo rápido segundo a ur
gência 

Nos casos mais graves, diz Bossi, pode ter-se 
a certeza de obter uma dilatação sufficiente em 
15 a 20 minutos. 

Quando, porém, não houver necessidade de 
esvasiar muito rapidamente o utero, Bossi recom-
menda que se não augmente a dilatação senão no 
intervallo das contracções, durante os períodos de 
repouso do utero, e accentua a conveniecia de dei
xar actuar uma ou mais contracções entre duas 
voltas consecutivas do parafuso transmissor. 

D'esta maneira a dilalação artificial aproxima-
se da dilatação physiologica. As contracções uteri
nas diminuem, pbysiologicamente, a resistência que 
os tecidos oppõem a distensão. Só quando a diminui
ção de tensão fôr bem sensível é que convém pro
duzir um novo augmento da dilatação. 

Com o dil de Bossi é fácil apreciar as modifi
cações porque vão passando os tecidos do eólio á 
medida que a dilatação progride; graças á sua cur
vatura, moldada pela curvatura pélvica, e ao modo 
d'entrecruzamento dos ramos, o apparelho occupa 
um espaço muito reduzido do canal vaginal, qual
quer que seja o estado da dilatação, dando logar a 
que o operador conserve em contacto permanente 
com o eólio os dedos indicador e medio da mão 
esquerda. 

Conhecendo essas modificações e possuindo 
meio de activar ou suspender a dilatação segundo 
as indicações por ellas fornecidas, ninguém deve 
receiar as lacerações do eólio. 
A dilatação pôde graduar-se, perfeitamente, visto 
que a cada divisão do quadrante annexo ao appa
relho corresponde um determinado afastamento das 
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extremidades dilatadoras. Basta 1er o numero das 
divisões percorridas pelo ponteiro indicador para 
se conhecer, exactamente, o diâmetro da dilatação 
obtida expresso em centímetros. 

O dilatador de Bossi tem ainda a vantagem de 
poder ser introduzido num eólio ainda não extin-
cto e em qualquer epocha da gravidez, mesmo nas 
primiparas, e a de despertar as contracções do 
utero, ainda quando haja inércia. 

A acção mechanica, diz Bossi, junta-se uma ac
ção eebolica tanto mais pronunciada quanto mais 
enérgica fôr a pressão excêntrica exercida sobre o 
eólio. ., . , 

Taes são as principaes vantagens attnbuidas 
por Bossi ao seu methodo e confirmadas por gran
de numero de parteiros de indiscutível competência 
no assumpto. 

Methodo de dilatação por meio de effrecção 
voluntária dos órgãos maternaes 

Em certos estados anormaes do eólio (rigidez, 
atresia,) ou quando o collo e o segmento inferior 
não estão ainda physiologicamente preparados, 
a dilatação propriamente dita é muitas vezes im
potente para ampliar, sem violência, o orifício ute
rino- .• , 

E' n'estes casos que, para evitar lacerações 
graves do eólio ou do segmento inferior, os pro
cessos de dilatação por meio da incisão dos ór
gãos maternos encontram as suas principaes indi
cações. 

Sae um numero de três estes processos: o 
das pequenas incisões múltiplas, o das grandes in
cisões cruciaes e a operação cesariana vaginal de 
Diirhssen. 
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Dos dois primeiros processos apenas o segun
do conserva ainda alguns partidários. 

As pequenas incisões múltiplas são conside
radas por todos como inúteis e perigosas. Não am
pliando suficientemente o eólio para dar fácil 
passagem ao feto, serão quasi sempre o ponto de' 
partida de lacerações e rupturas uterinas. 

Em 1887 Dúrhssen préconisa as grandes inci
sões cervicaes, em algumas formas de rigidez do 
eólio e em certas complicações da gravidez que 
reclamam uma intervenção rápida, e affirma que 
o seu processo é inoffensivo com a condição de só 
se intervir quando a porção supra-vaginal do eólio 
estiver extincta. 

Depois de ter fixado o eólio com dois dedos da 
mão esquerda que servem de guia e sobem até á 
inserção vaginal ou por meio de pinças, Dúrhssen 
secciona os bordos do orifício, em quatro pontos, 
até á inserção da vagina, começando pelo lábio pos
terior, passando em seguida ás partes lateraes e, 
finalmente, ao lábio anterior. 

Este processo praticado em França por Porak e 
Pajot em 1890, é regeitado pela maior parte aos 
parteiros francezes' que se receiam das complica
ções a que pode dar logar, taes como: hemorrha-
gias, rupturas uterinas e infecção. 

Contudo, ainda em 1899 Potoki defende as 
grandes incisões cruciaes de 2 a 3 centim e affirma, 
baseando-se em factos clínicos, que se não produ
zirão hemorrhagias, nem rupturas, quando as inci
sões forem praticadas depois da extineção do eólio 
e não ultrapassarem a inserção vaginal. 

Na mesma epocha, Varnier diz que se não de
ve dar ás incisões um comprimento em centíme
tros, mas sim um ponto de referencia anatómico, a 
inserção da vagina, e entende, com Doléris, que as 
incisões lateraes devem bastar para ampliar sufi
cientemente o orifício uterino. Estas incisões, quan
do accidentalmente prolongadas, ficam sub-perito-
neaes, em quanto que as incisões anterior e poste-

5 
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rior, prolongadas para além da inserção vaginal, 
podem originar lesões graves da bexiga e do fun-
do-de-saco de Douglas. 

Mais recentemente ainda, Fienx (1907) defende 
este processo que não considera mais perigoso que 
qualquer dos outros processos de dilatação artifi
cial rápida, com tanto que obdeça ás seguintes 
condições: 

1." Ser precedido de asepsia rigorosa do campo 
operatório, das mãos e dos instrumentos; 

2.a Consistir em grandes incisões em numero 
limitado, feitas sob a verificação da vista e somen
te quando o eólio estiver extincto (Potocki), ou, pe
lo menos, quando a extineção da sua porção su
pra-vaginal estiver effectuada (Durhssen); 

3,a As incisões lateraes devem ser levadas até 
á inserção vaginal, não excedendo nunca este pon
to de referencia anatómico; 

4.a As incisões anterior e posterior devem ser 
muito mais discretas; podem até não ser necessá
rias; 

Assim reguladas diz Fienx, as grandes inci
sões têm a vantagem de dar um resultado immedia-
to e sem perigo algum, nos casos em que os outros 
processos sejam impotentes para realisar a dila
tação rápida. 

Em resumo : as grandes incisões cervicaes, que 
podem ser praticadas com bom resultado quando o 
colo e o segmento inferior do utero esiiverem já 
preparados, são perigosas quando este segmento 
não esteja ainda formado. A extracção do feto oc-
casionará, inevitavelmente, rupturas uterinas mais 
ou menos extensas, mas sempre graves. 

Cesariana vaginal de Durhssen—Embora já 
fosse conhecida antes de Durhssen, é a este au-
ctor que se deve a sua introducção definitiva na 
pratica depois de lhe ter precisado as indicações e 
regulado a technica operatória. 

Em 29 de maio de 1896, na Sociedade Cirúrgi
ca Allemã, Durhssen propõe as seguintes indica
ções da secção cezariana vaginal: 
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l.° Condições anormaes do eólio e segmen
to inferior (carcimona, myoma, rigidez, estenose, 
distensão em forma de sacco da porção inferior do 
utero); 

2." Doenças graves da mãe que podem ser 
modificadas pelo prompto evacuamento do utero 
(affecções cardíacas, pulmonares e renaes); 

3.° Estados perigosos da mãe cuja morte é 
imminente e pode ser prevista. 

Na sua monagraphia «Der Vaginale Kaisers-
chnitt, 1896». já considerava como indicações da 
cezariana vaginal, além do canero do utero e da 
eclampsia, a uremia,;despego prematura da placen
ta com hemorrhagia interna, a retro-flexão e a dis
tensão saccifórme do segmento inferior. 

Taes são as complicações da gravidez em que, 
segundo Durhssen, está indicada a operação que 
tem o seu nome. 

Não basta, porem, a existência de qualquer 
d'essas complicações para justificar, plenamente, a 
intervenção; é necessário que haja, conjunctamente, 
impossibilidade de ampliar o canal cervical pelos 
processos de dilatação propriamente dita. 

A cezariana vaginal deve ser reservada para 
os casos em que o eólio seja muito rigido ou este-
nosado a ponto de não poder ser transposte por 
um dilatador, ou em que o segmento inferior não 
esteja ainda formado e seja preciso esvasiar rapi
damente o utero. 

*N estes casos, diz o Prof-C. de Pinho, em que 
devem temer-se as lacerações, seja qual fôr o pro
cesso de dilatação empregado, o parteiro não de
ve hesitar em fazer a cezariana vaginal de Durhs
sen». 

Technica operatória - Collocada a mulher em 
posição obstétrica e posto o eólio a descoberto por 
meio d'um grande speculum ou de retractores, fi-
xam-se com pinças os seus bordos lateraes ; em 
seguida, pratica-se uma incisão longitudinal de 5 
a 7 centim na parede anterior da vagina até a in-
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serção vaginal do eólio e corta-se com thesouras 
o tecido cellular que separa o cervix da bexiga. Pro
tegida esta com um tampão de gaze, continua-se 
a incisão na parte média da parede anterior do eól
io e do segmento inferior. 

Antes de feita a incisão d'esté segmento, os 
bordos da ferida cervical devem ser agarrados por 
meio de pinças o que expõe a porção ulterior do 
utero. 

D'esté modo, pode ser feita rapidamente e sem 
abria o peritoneu uma incisão de 8 a 12 centim. de 
comprimento, que, em geral, é bastante para dar 
passagem a um feto normal. 

Quando, porem, o espaço obtido não fôr suffl-
ciente, pôde fazer-se outra incisão similhante na 
parede posterior do utero. 

As incisões podem ser suturadas com catgut 
ou com qualquer outro material. Durhssen acon
selha a tanporagem uterina que é regeitada por 
outro auetores. 

A cezariana vaginal é, incontestavelmente, 
uma boa operação, mas tem o incoveniente de só 
poder ser praticada com inteira confiança na clini
ca hospitalar e exigir uma assistência clinica ex
perimentada. Na clinica civil é muitas vezes im
possível pratical-a. 

Tem sido praticada algumas vezes com excel
lente resultado, como o provam os observações pu
blicadas por Simon, (1) Ruhl, (2) Stamm, Dùrhssen 
e outros. 

Está indicada não so nos casos em que qual
quer divulsão é impossível, mas ainda n'aquelles 
em que a dilatação obtida não é completa. 

(1) Munch. Medizin. Wochenschift, H. 21, 1903. (3 casos), 
(2) Centralblatt, fíir Gynekologie n.0B 47, 1901, e 34 1903. 

(2 casos.) 
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Diversos parteiros aconselham n'este caso a 
extracção lenta a forceps para acabar de dilatar o 
eólio. Esta pratica, que é absolutamente contra a 
regra, pode acarretar accidentes gravissimos para 
a mãe e para o filho. 

De resto, não é um processo rápido visto que 
é preciso operar muito lentamente e com a maior 
prudência. 

Wallich (Ann. de Gyn, 1898) relatando 98 au
topsias de recemnascidos, mortos em consequência 
de lesões produzidas durante o parto, mostra que as 
extracções forçadas têm frequentemente como re
sultado a producção de hemorrhagias meningeas. 
«Les accoucher, diz elle, ont été jusqu'à ces der
nières années, très juste titre, préoccupés par les 
obstaccles osseux, gênant la sortie du fetus; au
jourd'hui que ces obstacles peuvent être levés, il 
faut compter plus qu'on ne l'a fait jusqu'ici avec 
les obstacles provenant des parties molles mater
nelles. 

Parmi les blessures notées dans ces autopsies, 
il n'en est qu'un très petite nombre dues á la tra
versée d'un bassin vicié, la plupart résultant de 
la lutte contre un obstacle non osseux; col de 
l'utérus incomplètement dilate', etc.. .11 faut donc 
aplanir dans la mesure du possible ces obstacles, 
ne pas se servir du fetus vivant pour produire une 
dilalation forcée, aussi bien des parties molles ma
ternelles que des parties dures...» 

Nada haverá, portanto, a lucrar com a extrac
ção lenta e forçada atravez d'um eólio incomple
tamente dilatado. Compromettemos o feto sem pou
par os tecidos maternos porque as lacerações são a 
consequência habitual d'estas extracções forçadas. 

Provado como está, actualmente, que a inci
são nítida é menos perigosa que as rasgaduras ac-
cidentaes ninguém deve hesitar em recorrer ao pro
cesso sangrento, tanto no interesse da mae como 
no do filho. 



OBSERVAÇÕES 



Obs. I (Pessoal) 

Placenta prévia hemorrhagica —Parto methodica-
mente rápido—Dilatição bimanual. 

M. da L., de 22 annos, costureira, natural do 
Porto. 

A sua entrada para o H. de Santo Antonio, em 
18 de Janeiro 1905, é motivada pelo apparecimento 
d'uma hemorrhagia abundante que põe em grave 
risco a vida da doente. 

Pelo exame constata-se que ha inserção vi
ciosa do placenta com descollamente prematuro 
total. 

Gravidez de 8 mezes. Collo incompletamente 
dilatado. Apresentação d'espadua com procedência 
do braço. Feto morto. 

, Reconhecida a impossibilidade do parto espontâ
neo immediato e como a hemorrhagia continuasse 
inquietante, resolveu o Prof. C. de Pinho praticar 
o parto methodicamente rápido O processo de Bon-
naires dá em menos de dez minutos uma dilatação 
completa que permittiu a extracção fácil do feto 
depois de feita a versão podalica. 

A hemorrhagia cessou immediatamente depois 
da extracção. Sahiu curada em 30 de Janeiro. 

Obs. II (Pessoal) 

Eclampsia — Parto methodicamente rápido - Dilata
ção bimanual. 

E. da C, 20 annos, natural do Porto. Entrou 
para o H. de Santo Antonio no dia 20 de março de 
1905, pela 8 horas da noite, com ataques eclampti-
cos que, segundo informações de pessoa de fami-
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lia, se tinham tornado muito frequentes nas ulti
mas doze horas. 

Tem na enfermaria, antes de ser operada, 
três ataques convulsivos muito violentos e com in-
tervallos curtíssimos. Estado comatoso. 

Gravidez de 7 mezes e meio. Cóllo extincto. 
A dilatação, apenas iniciada, apresenta um 

diâmetro egual ao d'uma moeda de 200 rs, mas o 
trabalho não progride. Apresentação de vértice. 

Attendendo á frequência dos accessos e ao ne
nhum resultado do tratamento medico, o Prof. C. 
de Pinho obtém pelo processo de Bonnaire, em 15 
minutos, uma dilatação completa, e extrahe ra
pidamente, por versão, um feto vivo e viável pe
sando 1:900 g A mãe soccumbe aos progressos da 
auti-intoxicação as 8 horas da noite do dia 21, ten
do tido ainda 11 ataques depois do parte. 

Obs. III (Pessoal) 

Eclampsia—Parte methodicamente rápido — Dila
tador de Bossi. 

M. J. 29 annos, natural do Porto, multipara. 

Entrou para o H. de St.0 Antonio em 31 de ja
neiro de 1905, ás 11 horas da manhã, com ataques 
de eclampsia. Por informações de pessoa de fami-
lia que a acompanhou ao hospital, soube-se que os 
ataques se haviam declarado as 4 horas da manhã 
d'esse mesmo dia. 

Gravidez de 7 mezes; cóllo imcompletamente 
extincto. Estado comatoso. 

Apesar do tratamento medico os ataques con
tinuam violentos e muito frequentes repetindo-se 
de quarto em quarto d'hora. 

Como o trabalho não progredisse de maneira 
apreciável o Prof. C. de Pinho resolveu praticar o 
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parto rápido e obteve em pouco mais de hora emeia 
com o apparelho de Bossi, uma dilatação de 8 1|2 
centim. seguida de versão e extracção fácil d'um 
feto morto pesando 1,850 gr. 

A mãe falleceu em coma ás 9 horas da manhã 
do dia seguinte tendo tido apenas um ataque de
pois da operação. 

Obs. IV (Pessoal). 

Hysteria—Parto methodicamente rápido—Dilata
dor de Bossi. 

P. R. de S., 19 annos, primipara, natural do 
Porto, dá entrada no Hospital de Santo Antonio em 
5 de abril de 1905. 

Gravidez a termo. Cóllo incompletamente ex-
tincto. Dores pequenas e raras. Conservou-se n'es
te estado até á tarde do dia 7, sem progresso sen
sível da dilatação; durante a noite as dores decla-
ram-se um pouco mais frequentes e intensas. 

No dia 8, depois das 10 horas da manhã as 
contracções tornam-se ainda mais frequentes, in
tensíssimas, irregulares, ineficazes. Pequeno pro
gresso da dilatação que apresenta um diâmetro de 
4 1[2 centim. 

A doente, presa de viva agitação, pede a todos 
os que a cercam que lhe tirem a criança, mesmo a 
ferros, diz ella. 

Assisti a alguns accessos de agitação e ancie-
dade extremas, com caracter hysterico. 

Como a situação afflitiva em que a mãe se 
encontrava ameaçasse prelongar-se, o Prof. C. de 
Pinho resolve esvasiar rapidamente o utero. 

Tendo-se reconhecido antes uma apresentação 
de vértice, direita, posterior, verificou-se sob o 
cbloroformio que a cabeça tinha rodado e que o 
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occiput correspondia ao sacrum. D'ahi a difficul-
dade aos progressos da descida. 

Com o apparelho de Bossi conseguiu-se levar 
a dilatação, em 12 minutos, até 9 centim. com ex
cellente resultado. Extracção rápida e fácil, a for
ceps, d'um feto vivo e viável. Sequellas do parte 
normaes. Sahiu curada em 24 d'abril. 



Proposições 

Anatomia descriptiva—A disposição dos vasos ute
rinos no parametrium explica a possibilidade de rupturas lateraes 
som hemorrhagia grave. 

Fhyaiologia—Ha uma leucocytose digestiva. 

Materia medica—No tratamento da febre typhoïde pre
firo aos chamados antisepticos intestinaes, os calomelanos ern do
ses fraccionadas e repetidas. 

, Patliolonta externa—Todo o kisto do ovário, reconhe
cido como tal, deve ser immediatamenfe operado. 

Medicina operatória—O uso da drenagem da cavida
de abdominal deve ser restringido a mais possível. 

Obstétrica—A mola hydatiforme é o principal factor 
etiológico de chorio-epithelioma maligno. 

Patholoifla interna—O methodo de Kayser é o único 
que pode confirmar o diagnostico das infecções typhicas e simi
lares nos primeiros períodos da doença, 

Anatbomia pathologica—Das lesões pestosas do tu
bo digestivo as da mucosa do estômago são as mais característi
cas e constantes. 

Pathologia feral—0 critério etiológico è o mais segu
ro para definir uma espécie m orbida. 

Hygiene—A hospitalisação dos typhosos devia ser obri
gatória. 

Medicina legal—A impossibilidade de trabalho devia 
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ser indicada no exame de sanidade e não no exame de corpo de 
delicio directo. 

ntgtologitt— A histologia é a base do estudo da anato
mia pathologica. 

Anatomia topogrnpliica A disposição dos planos 
aponevroticos do perineo explica a sua influencia sobre a mar
cha das infiltrações urinosas e permitte determinar em que por
ção da urethra se deu a ruptura. 

P o d o i m p r l m l r - s o 
D Director interino 

A. Brandão 

"Visto 
O Presidente 

A. Brandão 
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