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Inflamações agudas 

da região mamária 

■:Les phlegmasies du sein décrites sous 
le nom de mastoïte, de mastite, de mamtnite, 
s o n t tellement fréquentes, peuvent avoir des 
suites si graves, qu'il importe de les étudier 
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cffîeis aí am ici s 

Uma ex pli'cação 

É este o nosso último trabalho escolar oficial 
para a aquisição dum diploma que muitos sacrifí
cios nos tem custado. Yale pouco ; disso estamos con
vencidos. Mas não nos fica na mente o mais pequeno 
remorso a lembrar-nos a falta dum dever. Trabalhá
mos sempre confiados na justiça, que nem, sempre 
nos assistiu. 

A baixa classificação com que terminamos o curso 
pode surpreender alguém que não conheça a vida esco
lar de hoje. É para as pessoas, afastadas mentalmen
te do ambiente académico, que vão estas palavras. 

Devíamos-lhas, como uma satisfação imperdoável. 
Entrámos para a FaculdOide de Medicina numa 

época de palingenésia social. Todas as classes portu
guesas, estimuladas pelo inesperado advento da Repú
blica, se contorciam num frémito de novas regalias 
que os poderes constituídos distribuiam ás mãos cheias. 
A academia levantava a custo, na arrojada afirmação 
dalguns estudantes, o seu dorso abjecto, que 19 anos, 
lentamente decorridos, foram pouco a pouco flectindo. 

O movimento era espontâneo e síncrono em todas 
as escolas superiores do pais. , 



Fizeram-sc greves, comícios, publicaram-sejornais 
académicos, verdadeiros pelourinhos do magistério, 
e... dois anos passados, a questão julgada momen
tosa terminava. Em quase todas as escolas foram 
satisfeitas as reclamações dos alunos, procurando-se 
a melhor forma de consiliar as duas partes - corpo 
docente e discente — litigiosamente ofendidas. 

Fazíamos então os primeiros exames do curso 
médico. 

Na Academia Politécnica, a classificação ruais 
baixa que havíamos tirado, nos preparatórios, era tê 
valores. Pois bem, tivemos nesse ano a grande sorte de 
ficarmos aprovados com 12 e 13 valores ! A sorte foi 
indubitavelmente grande, porque alguns dos nossos 
condiscípulos, aliás bons estudantes, como a prática 
de nove anos confirmava, tiveram inesperadamente o 
seu primeiro chumbo em cadeiras, onde não era 
costume reprovar-se. 

O antigo e célebre ponto de exame, refúgio sal
vador dos cábulas, sumiu-se e nós fomos obrigados a 
prestar provas, não do ponto e da parte vaga, como 
anteriormente, mas de todas us matérias das cadeiras. 



A vida académica mudara. Confiados somente 
no que valíamos, no esòfrço próprio, sem lançarmos 
mão do que os estudantes chamam engraxar, sem 
o auxílio da' imprescindível recomendação, ou bene
volência, que nunca solicitámos a ninguém, eis-nos 
a, termo. 

Vencemos na luta da vontade contra o destino. 
Mas trabalhámos muito que era quanto as nossas 
circunstâncias pecuniárias exigiam. 

Simultaneamente com o curso médico, fizemos a 
tradução d'alguns livros franceses que foram publi
cados ; frequentámos o curso de farmacêutico químico 
na Escola Superior de Farmácia, cujo diploma nos 
foi conferido em 1914, com distinção: e regemos os 
trabalhos práticos de zoologia na Faculdade de 
Sciéncias, para o que fomos convidados, desde 1912 
até o w/rente ano, senão com o desenvolvimento que 
desejávamos, pelo menos com a satisfação de sermos 
elogiado pelo respectivo professor. 

Que nos desculpem os que mais esperavam de 
quem desejou ser sempre correcto, conscencioso, e 
honesto. 
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C A P I T U L O 1 

gçfmiçÕQi * Classificação 

A parte supra-aponevrótica da parede torácica 
ocupada pela mama constitui a região mamária. 

Nesta região, os tecidos dispõem-se em quatro 
planos sobrepostos : a pele, o tecido celular subcu
tâneo ou muscular, a glândula' 1 mamária, e a ca
mada adiposa retromamária. 

A zona média cutânea, mais saliente, forma o 
mamilo, onde vêem abrir-se os canais escretores da 
glândula. Periféricamente dispõe-se a auréola, 2 pi
gmentada, com glândulas sebáceas volumosas cha
madas tubérculos de Morgagni, ou tubérculos de 
Montgomery, durante a gravidez. 

Na face profunda da pele do mamilo e da auréola 

1 Desejávamos substituir esse termo, com a significação 
no caso sujeito, pelo vocábulo glande, certamente com mais pro
priedade. Não tem siclo, porém, empregado na nossa língua com 
esta significação. 

2 Este vocábulo é usado em vez de areola, como se diz 
frequentemente em português. Quase lodos os nossos dicionários, 
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encontra-se uma leve camada de libras musculares 
lisas, formando os músculos subaureolar e mamilar. 

Á volta estende-se o tecido celular subcutâneo, 
com prolongamentos interlobares, cercando comple
tamente a glândula e constituindo na sua parte pro
funda a camada adiposa retromamária. 

A glândula mamária, atrofiada no homem e na 
criança, com um desenvolvimento médio na mulher 
e máximo no período de actividade fisiológica, — a 
lactação — é uma glândula em cacho com vários 
lóbulos, tendo cada um o seu canal excretor ou 

copiados dos franceses, trazem areola como o nome da coroa cir
cular pigmentada que se dispõe á volta do mamilo. É um erro. 

Hréola (do lat. areola, dim. de area) significa área pequena. 
Anat. espaços pequenos que os feixes de fibras, as aponévroses, 
os vasos deixam entre si, em certos tecidos e órgãos. 

Aureola (do lat. aureola) coroa; coroa de ouro; círculo lumi
noso à roda do sol, da lua, etc ; círculo com que os pintores cer
cam a cabeça dos santos. 

Pela etimologia se vê que o termo conveniente é auréola. 
Em 1887, o Dr. Sinéty, numa comunicação feita à Société 

de Biologie, sobre o desenvolvimento e a histologia comparada da 
mama, ao referir-se a areola, escreveu : 

-La signification du mot aureole me paraît mieux appropriée 
que celle du mot aréole; mais ce dernier étant generalmente ado
pté par tous les anatomistes, j'ai continué à l'employer. 

Chaussier et Duval se sont servi de préférence du premier.» 
(Annales de gynécologie. Tom. vu. Pág. 283 >. 

A propósito, pode ler-se na «Enciclopédia Portugueza», pu
blicada sob a direcção do Prof. Maximiano Lemos, o seguinte : 

«A palavra areola tem dois sentidos distintos : Significa 
Interstício e círculo colorido. O primeiro sentido é o único que con
corda com a etimologia ; o segundo provêm, segundo toda a apa
rência, da analogia de som que existe entre areola e auréola : 
Hï-eoU inflamatória dizia-se por HureoU inflamatória.» 
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galadóforo. Estes canais são primeiramente intralo

bulares e depois interlobular es. 
Apresentamse flexuosos e angulosos e .teem, 

antes de atingir o mamilo, uma dilatação fusiforme 
chamada seio galadóforo. Não se anastomosam, 
nem possuem válvulas. A sua superfície interna 
mostra pregas longitudinais que desaparecem quan

do se enchem de leite. 
Nos diferentes tecidos da região distribuemse 

nervos e vasos, sendo mais importante, para o 
nosso estudo, o conhecimento dos linfáticos. Estes 
vasos, na mulher, formam três grupos,oom rela

ções íntimas. 
l.° Os linfáticos cutâneos, de origem no ma

milo e na auréola, terminando no plexo subaureolar 
que ocupa o tecido celullar hipodérmico. 

°2.° Os linfáticos glandulares, cm conexões 
mediatas com as betesgas da glândula e repre

sentados por duas ordens de cavidades: os sacos 
linfáticos, satélites dos lóbulos, mas extralobulares; 
os canais colectores para a linfa que entra nos 
sacos proveniente dos lóbulos, e que caminham 
de traz para deante paralelamente aos canais excre

tores do leite, indo abrirse no plexo subaureolar. 
Os vasos eferentes destes dois grupos diri

gemse para a axila, ou penetram no tórax atra

vessando os espaços intercostais, e lançamse nos 
glânglios mamários internos. Um pequeno número 
transpõe a linha esternal e vai terminar nos glân

glios axilares do lado oposto (Rieffel). ,■ 
o.° Os linfáticos submamários, tendo a sua 

origem no tecido retroglandular, vão lançarse 
nos gânglios axilares, ou subclavicular es. 
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As afecções inflamatórias da região mamária, 
consideradas sob o ponto de vista dos tecidos em 
que a ílegmasia predomina ou se inicia, podem 
constituir três grandes grupos: 

t.° Maslites, ou mesomas tiles; 
%? Paramastites, ou perimastiles ; 
3.° Panmastites. 

As inflamações do primeiro grupo, também 
chamadas mastoltes, mamites, teem a sede no parên-
quima, glandular da mama, ou no tecido celular 
interlobar. 

As da segunda o alegoria são afecções periglan-
dulares, localizadas na pele, ou no tecido restante 
que constitue a atmosfera da glândula. Se a lesão 
se encontra adeante desta, charoa-se epimastile, ou 
supramastite ; se é posterior, hipom,astite~'ou infra-
mastile. 

Nas do terceiro, o processo inflamatório abrange 
toda a região, apresentando um misfo da sintoma
tologia dos dois grupos anteriores e constitue um 
verdadeiro fleimão. 

Teoricamente é muito fácil individualizar estes 
grupos de afecções mamárias, embora, a ideia de 
inflamação num órgão, em que ofs tecidos manteem 
estreitas relações de continuidade e contiguidade, 
nos demonstre- o contrário. Com efeito, a prática 
raríssimas vezes apresenta, casos clínicos de patente 
diagnóstico ; essas três entidades misturam-se, ou 
pela sua evolução, ou pela sintomatologia indecisa. 

Duma forma geral, podemos dizer que as para
mastites teem pouco valor mórbido. As maslites 
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constituem uma grande maioria e dão logar, por 
um tratamento inaproveitável, ou não praticado, 
ás panmastites que são raras, mas muito mais 
graves do que as primeiras. 

Em linguagem clínica e na maioria dos autores, 
as .mamites e as paramastites são designadas com 
o nome de mastites. Etimologicamente o erro é 
frizante, mas na prática não se torna sensível, pela 
imprecisão dos diagnósticos que geralmente se 
fazem. Preferiríamos restabelecer a terminologia 
de Velpeau, se não tivéssemos a plena certeza de 
que o nosso esforço era inútil, pelo seu isolamento 
e pela consagração dos termos clínicos. 

As mastites desenvolvem8e ordinariamente 
durante as épocas da vida, em que ã actividade 
fisiológica mamár i a se manifesta. Distribuídas 
quase sempre em períodos certos da evolução 
dos organismos, cabemlhes os nomes de 

mastites do nascimento. 
da puberdade, 
do aleitamento (gravidez e puerpério). 

Além destas inflamações, cronologicamente pre

lixas, há outras devirias à localização na região 
mamária dos agentes infecciosos, como por exemplo 
nas infecções puerperais, nas febres tifóides; etc. 
São chamadas 

■mastites por infecção geral. 

As mastites, quando abandonadas, sem cuida

dos terapêuticos, ou insuficientemente tratadas, 
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evolucionam duma maneira típica, apresentaudo-se 
ao clínico em três estados, sempre os mesmos e 
que são, pela sua ordem sucessiva: 

o ingurgitamento leitoso, 
a galado for ite, 
o abcesso parenquiniatoso. 

Os dois primeiros teem pouca importância, 
como gravidade, porque são facilmente diagnos
ticados e curados. O mesmo não acontece com os 
abcessos, cujo tratamento é longo e menos certo. 

O ingurgitamento leitoso saiu do quadro da 
nosologia moderna, perdendo o seu valor sintomá
tico com Peyrot (1892) e Baumgartner (1913). 

Foi Aristóteles que assim o designou ; tomando 
os dados de Hipócrates e Galeno, íe-lo entrar na 
linguagem comum sob o nome porque é conhecido 
no povo. Supunha ele que «toda a mama é um 
corpo esponjoso e, se uma mulher engulia ao 
beber, um pêlo, vinha-lhe uma doença cbamada 
pêlo que subsistia até que este corpo extranho fosse 
expulso, ou a criança o tirasse ao mamar». (Transe, 
de Velpeau). 

Explicado assim, o ingurgitamento leitoso era 
devido á obstrução dos galactóforos com os pêlos 
deglutidos. Velpeau acha pueril e ridícula esta 
ideia, quanto á sua etiologia, e não a discute; mas 
assinala e caracteriza a afecção com um valor im
portante. 

Na realidade, o ingurgitamento leitoso é mais 
alguma coisa de que a estase leitosa; é o primeiro 
degrau na escala das mastites ; é uma subinflamaçâo 
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muito contígua às galactoforites e em geral dis
tinguindo-se delas por ser quase sempre o seu 
começo. 

0 valor que lhe cabe na clínica é enorme. 
D i a g n o s t i c a r um ingurgitamento leitoso é pre
venir muitas vezes, dada a sua terapêutica tão 
simples e útil, uma flegmasia dos canais excre
tores de leite, e algumas um abcesso. Além disso 
tem sintomatologia própria que Ve lpeau tentou 
estabelecer no início da segunda metade do século 
passado. 

A galactoforite é uma inflamação purulenta 
dos canais galactóforos ; continua quási sempre, 
o ingurgitamento e, quando não pára na sua 
evolução, termina pelo abcesso. 

Gomo em toda a patologia, o abcesso da 
região mamária é caracterizado pela presença duma 
colecção de pus nos seus tecidos. 

Sob o ponto de vista do princípio da lesão, os 
abcessos são linfangíticos, ou propriamente glan
dulares. Velpeau, Duplay, e Lannelongue sustenta
ram que o logar da supuração era a betesga glan
dular. A esta opinião, demostrável, a não ser num 
pequeno número de casos, associou-se Budin, e 
depois dele muitos outros médicos, afirmando que 
o abcesso do seio era sempre uma galactoforite. 
Nélaton, que admitia a infecção cutânea, locali-
zou-os nos, canais linfáticos." 

Qualquer destas opiniões tem um pouco de 
verdade, embora não lhes pertença a mesma fre
quência, Segundo Ombrédanne, os mais raros são 
os linfangíticos e encontram-se na proporção de 
dois por cento. Trata-se, na maioria dos casos, de 

2 
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galactoforites que teem por finalidade o abcesso 
parenquimatoso. 

A colecção purulenta iniciada e localizada num 
lóbulo toma o nome de abcesso simples'. 

A maior parte das vezes aparecem vários lóbu
los infectados, que são separados por outros em 
estado hígido; trata-se dum abcesso múltiplo e 
independente. Esta independência existe tempora
riamente e mais tarde os abcessos comunicam por 
um pequeno trajecto. 0 pus coligido pode seguir 
vias diversas: juntar-se ao leite nos canais gala-
ctóforos de maior calibre; caminhar para o tecido 
retroglandular ou, mais profundamente, nos mús
culos subjacentes. Formam-se desta maneira os 
abcessos em botão de camisa. 

Se o abcesso, simples ou múltiplo, se localiza 
somente num dos seios, constitui a mastite unilate
ral ; quando existe simultaneamente nos dois, ca-
be-lhe a designação de bilateral. 

As afecções inflamatórias perimamárias encon
tram - se ao nível 

da pele, 
do tecido' celular hipodérmico e rctromamário, 
dos linfáticos. 

As cutâneas consistem em soluções de conti
nuidade, como excoriações, rágadas, fissuras, que 
ulteriormente se infectam, ou em abcessos das 
glândulas sebáceas, ou mamárias anexas, chama
dos tuberosos. 

A causa ordinária das escoriações, e mais 
tarde ulcerações, é o atrito dos dentes, das arcadas 
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gengivais, pelos esforços da sucção, ou pelas unhas 
da criança. Começam no mamilo, ou na auréola ; de
pois de infectadas, a sua extensão, quer em super
fície, ocupando às vezes todo o mamilo e dando-lhe 
o aspecto dum morango, quer em profundidade, é 
muito variável. 

As rágadas, fendas liniares em sentido radial, 
ocupam a auréola ou o mamilo, e são devidas a 
uma alteração, da plasticidade cutânea. 

As fissuras são também fendas liniares, curvas, 
localizadas nas pregas naturais mamilares, ou ma-
milo-aureolares. 

As inflamações do tecido celular constam de 
abcessos epiglandulares, ou retromamários ; as dos 
linfáticos são a Unfangite, ou ulteriormente, os 
abcessos angioleuciticos. 

i s panmastites podem ser supuradas, consti
tuindo o flleimão total; ou não supuradas, como o 
fleimão lenhoso de Ombrédanne, que é uma forma 
de inflamação macissa do seio. 

Apreciadas as inflamações mamárias simples
mente pelo lado clínico e com exclusão da sua etio
logia, scindem-se em duas grandes classes : 

l.a Inflamações agudas; 
2.a Inflamações crónicas. 

As paramastites são geralmente agudas. As 
mesomastites podem ser agudas ou crónicas. 

A evolução, a intensidade das reacções do 
organismo e o tempo são factores de muita impor
tância na elaboração dos" dois grupos. Mas, àlêm 
das mastites que por aquelas razões saiam do 
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primeiro e devam introduzir-se no grupo das infla
mações, crónicas, esta classe é mais extensa e hoje 
não se pode clinicamente separar do grupo das 
neoplasias, pela existência de elementos interme
diários, como a doença quística de Reclus, ou a 
mamite nodosa de Tillaux e Phocas. 

Neste trabalho, conforme o seu título indica, 
ocupar-nos hemos somente do primeiro daqueles 
grupos. 



CAPÍTULO II 

gííología 

De todas as inflamações agudas da região 
mamária assinaladas no capítulo anterior, as mais 
frequentes são as mastites do aleitamento. Vão 
servir-nos de tipo no decorrer deste estudo, não só 
pelo seu valor como entidades mórbidas que é 
importantíssimo, mas ainda porque as observações 
colhidas por nós se referem exclusivamente a elas. 

Para apresentarmos um trabalho, tão completo 
quanto o permite o estado actual dos conhecimentos 
desse ramo da patologia, transcrevemos no capí
tulo vu algumas observações de médicos franceses 
que, juntamente com as nossas, se destinam a 
completar qualquer lapso que haja na exposição. 

Bryant, Nunn, Billroth, em 230 casos de mastite, 
contam 183 desenvolvidos durante a lactação, 13 
nos primeiros meses da gravidez, e 34 em outros 
períodos. Ed. Martin, em 150 observações de mami-
te, somente refere 8 ou 10 fora dó aleitamento. 
Winckel, um apenas, em 50 casos. Tillaux, em 205, 
observou 171. 
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Segundo estas estatísticas, 635 mastites, 534 
foram na lactação, e 10! fora dela. Não resta pois 
a menor dúvida de que, nas inflamações agudas do 
seio, a grande maioria pertence às mastites do alei
tamento. Nesta classe figuram em pequeno número 
os casos de mamites antes do puerpério. 

A percentagem de mastites depois do parto 
referida ao número das mulheres que dão à luz é 
difícil de precisar. Há algumas estatísticas neste sen
tido, mas muito discordantes de autor para autor. 
Winckel e Kcehler, até 1882, calcularam uma taxa de 
6 por cento ; Deiss, em 1600 mulheres que passaram 
pela clínica obstétrica de Heidelberg, desde 1881 a 
1888, apenas registou 59 casos, ou seja uma percen
tagem de 3,6. Tarnier, em 14 meses de observação 
correspondentes a 1888 e 1889, encontrou a taxa de 
0,32 % ; desde janeiro de 1890 até ao meio de 1891-, 
aperfeiçoando o tratamento preventivo, êle conseguiu 
reduzir a percentagem a 0,18; e, nos quatro anos se
guintes, em 4000 partos, não teve um único abcesso ! 

A mastite puerperal na sua última fase—o 
abcesso - - é a unidade das estatísticas de Tarnier e 
por isso não podemos tomar a rigor esses números, 
quando incluímos nas mastites o ingurgitamento 
leitoso, a galatoforite e o abcesso. Mas é indubitável 
que a colecção purulenta do seio é fácil de evitar. 
Na enfermaria de Partos do Hospital de Santo An
tónio, quando colhíamos observações para o nosso 
estudo, tratámos grande número de ingurgitamentos 
e galactoforites e todos eles com bons resultados — 
a cura antes da fase terminal da sua evolução. 

Os números de Tarnier não devem ser olhados 
como regra, por serem sujeitos a várias objecções 
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de ponderável importância. A seu respeito expri-
me-se A. Baumgartner da maneira seguinte: 

«E necessário dizer cpie se trata de doentes a 
quem se fez um tratamento preventivo, o qual raras 
vezes é seguido quando as mulheres íicam em sua 
casa; que Tarnier só considera os primeiros dias 
post partum, não tendo visto as doentes mais tarde, 
numa época em que os abcessos não são raros; 
que êle somente conta os abcessos e não as ma-
mites agudas em geral». 

Tem razão Baumgartner; a propósito citemos 
o facto passado comnosco : Uma das doentes do 
Hospital que tratámos duma galactoforite dupla, 
saindo curada, (pela excreção do leite em bom 
estado, macroscopicamente, e o bom aspecto dos 
seios que já lhe não eram dolorosos permitindo o 
aleitamento da criança, sem temperatura febril, etc.) 
dirigiu-se-nos, 20 dias depois. Havia mandado o 
filho para uma ama e vinha há dois dias fazer tra
tamento, como externa, ao Hospital, porque num 
dos peitos se lhe tinha formado um abcesso e 
expontâneamente se fistulizara. 

É evidente que esta doente não tinha ainda 
livres do agente infeccioso os seus galactóforos, 
mas o facto de não continuar amamentação do filho 
merece referência. 

O número de partos anteriores tem também 
alguma importância, sendo mais pequeno o número 
de infecções nas multíparas; para Bumm, Kœhler, 
Deiss, é sensivelmente metade. 

- A mastite puerperal vai decrescendo de fre^ 
qùência à medida que decorre a lactação; demons-
tra-o a estatística de Nunn : Em 58 casos de,infla-
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mação do seio durante o aleitamento, encontrou 19 
no 1.° mês; 14 no 2.°; 2 no 3.°; 1 no 4.°; 1 no 5.°; 
2 no 6.o.; 1 no 8.°; 1 no 9.° e 17 no 10.°. É também 
muito influenciada pela suspensão brusca do alei
tamento dos filhos. É porisso que o décimo mês e 
os seguintes aparecem com maior número. 

Velpeau reserva ao primeiro mês do puerpério a 
grande maioria das mastites. Kœhler assinala a sua 
frequência nas duas primeiras semanas, e Deiss re
fere esse predomínio desde o 8." ao 10.° dia. Bryant, 
Bumm Winckel estão de acordo em que elas come
çam na terceira, ou na quarta semana. 

Quase todas as mastites que observamos no 
Hospital tiveram o seu início desde o 4.° ao 10 dia. 
Isto de certo nada prova, relativamente à sua fre
quência, visto que as internadas na nossa clínica 
teem alta ao fim da primeira semana de puerpério, 
se o seu estado e o dos filhos são hígidos. 

O seio atingido pelas mastites é indiferente
mente o esquerdo, ou o direito. Quando a suas 
causas eram mais obscuras, discordavam os auto
res nas afirmações. Para Winckel e Kœhler era 
mais vezes atacada a mama esquerda; Deiss tinha 
opinião contrária. 

Discutiu-se muito e estérilmente, a etiologia das 
inflamações agudas da região à mamária, pelo 
incompleto conhecimento dos fados e pela varie
dade dos juizos feitos. 

Desde Hipócrates, com a noção dum pêlo obs
truindo os canais do leite, as opiniões são numero
sas e algumas muito extravagantes. 

Benedetti supunha que o pêlo se desenvolvia na 
mama. 
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Para Vesale e Rodrigo de Castro, 1 os pêlos 
eram filamentos, ou concreções segregadas pelo 
leite (Aillet). 

Mais tarde veio o ingurgitamento leitoso e o 
fermentação do leite, com Mesnard e Bicliat. 

Sem dúvida, a opinião mais interessante é a 
de Diberder (1876), que atribui a rágada e a gala-
ctoforite a uma manifestação no seio dum estado 
patológico geral, frequente no puerpério. 

Este médico francês pretendeu impor o seu 
modo de ver e muitas vezes ele te,ve ocasião de o 
pôr em prática. Transcrevemos no capítulo vn uma 
das suas observações e a propósitcr do tratamento 
ocupar-me hei dela. 

Se até ao meio do século xix havia divergências 
na concepção da verdadeira causa, desde então 
aos nossos dias o acordo se estabeleceu. Hoje todos 
os autores são unânimes em na considerar uma 

1 Rodrigo de Castro nasceu em Lisboa em 1546. Era filho 
de André Fernandes, cristão novo e médico. Estudou cirurgia e 
medicina com André Valcacer, Rodrigo de Sorea e Pedro Bravo, 
em Salamanca, para onde foi muito novo, sendo-lhe aí conferido 
o grau de Doutor. Voltou à pátria e exerceu temporariamente a 
sua profissão em Évora e Lisboa, onde adquiriu grandes créditos. 

Cerca de 1588 ausentou-se para Antuérpia, talvez obrigado a 
sair do paiz pelas suas crenças religiosas. 

Em 1596, fixava residência em Hamburgo, onde casou com 
a judia portuguesa Catarina Rodrigues. 

Deve ter falecido nesta cidade tendo aproximadamente 
84 anos. 

No exercício da medicina, colheu muitas observações e as 
notas em que baseou os seus vários livros publicados em latim. 
A obra capital e que lhe valeu o título de creador da gynecologia, é 
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infecção que depende de muitas e variadas acções 
adjuvantes. , 

E grande o número dos agentes infecciosos 
encontrados nas inflamações agudas dõ seio ; porém, 
os mais frequentes, observados por Chavanne, 
VignaL Georgina, etc. constituem variedades de 
estafilococos e estreptococos. Outros autores, como 
Bumm e Sarfert, acharam o go.nococo; Jeamim 
e Neufeld, o bacilo de Lõffler, o colibacilo; Monnier, 
o Micrococcus tetragenus. O pneumococo e o Oïdium 
albicans também teem sido encontrados. 

Roger e Garnier descreveram um micróbio, 
anaeróbio facultativo, que se assemelha pelos seus 
caracteres ao agente da mamite contagiosa das 
vacas leiteiras. ' 

E raro que estes micróbios formem culturas 
puras; a eles se juntam os saprófitas que habitam 
as camadas superficiais da nossa pele. Mas, se estas 
associações têem epidémicamente pequeno valor 
mórbido, algumas há em que da simbiose resulta 
um caracter de certa gravidade. E digna de regis
tro a do Stafilococcus piogenus albus com o Micro
coccus tetragenus, porisso que, exaltando recíproca-

a De universo, muliemm medicina... Trata das doenças das mulhe
res. Ocupando-se dela, escreve o prof. Maximiano Lemos : 

«Em todos estes capítulos ha muito de observação pessoal. 
Citemos os exemplos seguintes : no que diz respeito à mamite, 
combate a opinião de Galeno, Brasavola e Quido, não só pelo que 
lera noutros autores, mas pelo que vira num belga, filho de Simão 
de Konig ; . . . » 

«Historia da medicina em Portugal. Lisboa 1899->. 
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mente a sua virulência, chegam a produzir verda
deiras epidemias de mastites. 

A pele do mamilo, ou da auréola, a parte mais 
externa dos galactóforos, compreendida entre o seio 
e o orifício terminal, são normalmente ocupadas 
por micróbios banais. Este facto foi demonstrado 
experimentalmente. Sendo assim, não nos custa a 
admitir que, se a infecção requer um agente micro
biano, não prescinde todavia dum locus minor resis-
tentia. A presença do microorganismo no foco 
inicial da futura lesão não basta a maior parte 
das vezes, para que.a evolução se determine. Se 
fosse o contrário, não saberíamos explicar porque 
certas galactoforites são unilaterais. • 

As causas adjuvantes tem um valor apreciabi-
líssimo, principalmente olhadas pelo lado clínico. 
Não nos é fácil evitar a infecção, mas é simples a 
sua terapêutica, conhecidas as razões secundárias 
que agravam aquela. 

São importantes, entre outras : A actividade 
fisiológica da mama, principalmente quando é muito 
volumosa e pendente. Escreve Franquet: «não só 
pelo facto da mulher estar grávida, que atravessa 
a crise da gravidez, mas principalmente a presença 
de alterações devidas à fadiga, à tuberculose, à 
albuminúria, ao alcoolismo, à diabete, influi na pro
dução de abcessos e na sua cronicidade, pondo 
os elementos celulares em estado de inferioridade 
defensiva contra o micróbio.» 

«É necessário pensar, diz Verpeuil, que, fora 
das doenças, existem certos estados temporários, 
menstruação, lactação, puberdade, menopausa, gra
videz, etc. que sem alterar profundamente a saúde 
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para entrarem no quadro nosológico, modificam-na 
todavia a tal ponto que, enquanto (Juram, a rece
ptividade mórbida é incontestavelmente aumen
tada.» 

O que se passa com a actividade fisiológica da 
mama na localização dos seus abcessos é idêntico 
ao sucedido na osteomielite justa-epifisária na época 
do crescimento. Em ambos os casos existe uma 
hiper-actividade formadora, com a vascularização 
mais intensa, os capilares dilatados, uma dimi
nuição da velocidade sanguínea, que permite 
a fixação dos micróbios, ou das suas toxinas. 
É o facto natural dos abcessos de fixação de 
Fochier. 

Para Richard, as diáteses, como o linfatismo, 
a escrófula, e as caquexias, não lhe são extra-
nhas. 

Os traumatismos, sem lesões da epiderme, as 
escoriações, as fissuras, as rágadas do mamilo ou 
da auréola, o eczema, a sarna e outras dermatoses 
que abrem a porta cutânea e melhoram as condi
ções de pululação ao agente infectante, teem grande 
valor. 

Disseminados por toda a parte, levados ao 
contacto celular de menor resistência pelas soluções 
de continuidade da pele, raras vezes pelo ar, (como 
admite Freund para o Stafilocoecus piogenus albus) 
frequentemente pela boca, pelas mãos, pelas lágri
mas da criança, pelas mãos da mãe, pelas roupas, 
geralmente conspurcadas, os microorganismos con
traem desde logo as suas relações patogénicas. Uma 
estase leitosa nos canais galactóforos, que favorece 
as alterações do leite, uma pequenina porção da 
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sua albumina coagulada na solução de continuidade 
da pele, um traumatismo repetido, são um excelente 
processo de estimular a actividade do agente infe
ctante que assim encontra as melhores condições 
do seu habitat. Ào meio de cultura natural — o leite 
alterado—juntam-se as células mortas destacadas 
por irritação local dos tecidos e tudo concorre, 
desde a falta de assépcia até aos favores da cultura, 
para que nada se perca da sementeira. Sobre o 
assunto, diz Ombrédanne : 

«Ora um segundo factor deve entrar em linha 
de conta na génese da galactoforite : quer porque 
se desmamou a criança, quer porque a dor deter
minada pela existência de rágadas faça com que a 
mãe espace o aleitamento, o leite pode acumular-se 
nos galactóforos. Há então um certo grau de reten
ção láctea ; os galactóforos constituem reservatórios 
cheios de leite, posto em tensão, não se esvasiando 
completamente e terminando numa região povoada 
de micróbios. 

O que Guyon mostrou para a bexiga é verda
deiro para o galactóforo : um reservatório posto em 
tensão infecta-se com muito mais facilidade do que 
esvaziando regularmente o seu conteúdo. O galactó
foro, cheio de leite em tensão, infecta-se pela sua 
extremidade mamilar contaminada, e daí a infecção 
ganha as betesgas glandulares.» 

A actividade íisiológica da região mamária em 
certas épocas da vida, os traumatismos motivados 
pelo espartilho na puberdade, diminuem a resistên 
cia local. 

Há casos em que estas acções adjuvantes 
são múltiplas simultaneamente, como é, por exem-
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pio, quando aparecem rágadas num seio volumoso, 
pendante, que aleita. 

A infecção pode não vir do exterior e ser ape
nas uma-localização, com sintomatologia própria, 
dum estado infecioso geral. É o que se passa nas 
mastites secundárias das infecções puerperais, das 
febres tifóides, da varíola, da escarlatina, do saram
po, etc. Estabelecida ali, tudo o mais se sucede como 
se infecção proviesse do exterior. 



C A P Í T U L O III 

patogenia f /;nafomía 
patológica 

Três vias normais podem servir de passagem 
aos micróbios patogénios que vão localizar-se na 
região mamária:'5 

Os vasos sanguíneos, 
os linfáticos, 

e os galactóforos. 

Analizemos, sob os pontos de vista da sua fre
quência, da sua gravidade,«das suas consequências, 
os três casos possíveis. 

No homem e na criança, a via sanguínea e a lin
fática são os trajectos seguidos pelos agentes infec
ciosos; na mulher, por qualquer das três vias é"pos
sível a infecção. Mas se é sempre possível, não tem, 
nas diferentes formas, o mesmo grau de frequência. 

As experiências de Escherich foram o melhor 
argumento que se tem apresentado para confirmar 
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as observações de Hennig, Roger e outras (abces
sos mctastáticos do seio no decurso da febre 
tifóide), postas em dúvida. 

Escherich, baseado em experiências feitas nos 
animais, afirmou que os microorganismos trans
portados pelo sangue sao eliminados na mama com-
o leite, como no rim pela urina. A ideia é sedutora 
e teve adeptos como Palleski, Ringel, Honigmann, 
Monnier, Colin, Neumann, Kõstlin, Gharrin,... e mui
tos outros. Alguns deles, experimentadpres, peca
ram pela incorreção dos seus trabalhos. Efectiva
mente, o leite colhido do seio nas melhores quali
dades de assépcia não era sempre estéril ; mas só 
em 1894 Genoud, retomando essas experiências, pa
tenteou o erro aditado. Se êle praticava a assépcia 
absoluta do mamilo, e da primeira parte dos gala-
ctóforos, não utilizando as primeiras 20 gr. de leite, 
o restante era estéril ; nem as variedades de esta
filococos de Gharrin, nem de Honigmann, nem ne
nhumas outras encontrava ! 

Estas experiências foram feitas era indivíduos 
que não estavam de posse de infecções gerais. 
Dar-se ha o mesmo nas septicemias, ou nas pioe-
mias? 

A glândula mamária, não deixara passar com o 
leite os agentes microbianos? 

Desconhecemos o que há analiticamente pre
ciso, neste ramo da patologia. Baumgartner faz a 
afirmação seguinte: «A eliminação dos micróbios 
na mulher atingida dum foco infeccioso faz-se pelo 
leite, como se dá pela urina.» 

Se ficou demonstrado que o leite é normal
mente estéril, porque no seu filtro natural não 
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passam os agentes microbianos contidos no sangue, 
também demonstrado está clinicamente a localiza
ção na glândula mamária dos mesmos agentes. Na 
tese de Soulier encontram-se vários exemplos. 
Estas inflamações, pelo menos inicialmente, são 
parenquimatosas e formam o grupo das mastites 
por infecção geral. Constituem a excepção, pela sua 
pouca frequência. Tratado o estado geral, a febre 
tifóide, ou outra infecção, a sua gravidade e as 
suas consequência teem pequeno valor. 

A via linfática é a mais usual nas inflamações 
superficiais da mama, ou pas parenquimatosas que 
começam por linfangite. Nas mastites do aleita
mento, as opiniões discordando, separam-se em 
dois campos: Uns admitem que os abcessos são 
sempre, ou quase sempre, de começo linfangíticos 
(teorias per i glandulares) ; os outros consideram-nos 
a excepção. Contra a origem angioleucítica for
mula Du play as objecções seguintes: «...contra
riamente ao que se observa nas linfangites, os 
gânglios da axila ficam muitas vezes indemnes nos 
fleimões glandulares da mama; a inflamação propa-
gar-se hia em sentido inverso do curso da linfa, o 
que é absolutamente contrário à marcha habitual 
das linfangites.» 

É certa opinião de Duplay, na generalidade. 
Os abcessos parenquimatosos são quási sempre 
glandulares. Mas este facto não invalida a possibili
dade da marcha cios agentes microbianos pelos 
linfáticos, porque as linfangites do seio são frequen
tes, independentemente da localização glandular 
simultânea, ou ulterior, dos micróbios. 

Esta via é a seguida nos casos de solução de 
:; 



continuidade da pele. Como é sabido, uma rágada, 
alem de diminuir a resistência do organismo abrin-
do-lhe uma nova porta, pela alteração do leite que 
fiea ao seu nível e pela decomposição das células 
descamadas constitui ainda um esplêndido meio 
de cultura que os micróbios aproveitam, exaltando 
ou não a sua virulência, antes de entrar -nos linfá
ticos, ou nos galactóforos. 

Velpeau e Chassaignac, que admitem a permi-
tiva sede dos abcessos nos canais galatóforos, não 
negam a possibilidade de que haja alguns tendo o 
seu ponto de partida no tecido periglandular, mas 
supõem-nos muito raros. 

Nélaton, Giraldés Winckel e Billroth defendem 
o processo conjuntivo e a origem angioleucítica das 
mamites. Richard admite que o abcesso do seio é 
de origem linfangítica 9 vezes, em 10 casos. 

A percentagem de 90, indicada por Richard 
para a via linfática, é inexata. As adenites axilares 
não aparecem na maior parte das mesomastites; e 
os casos de linfangite do seio não são os mais fre
quentes. A gravidade desta perimastite é pequena, 
logo que seja suprimida a solução de continuidade 
da pele, quer pela sua cura rápida, quer pela 
asseptização constante; a temperatura desce, a 
sintomatologia geral e locai modifica-se e tudo 
evoluciona em poucos dias para a cura. 

Os dois trajectos percorridos pelos micróbios 
na inflamação da região mamária, o sanguíneo e o 
linfático, são os seguidos quase sempre nas para-
mastites e nas mastites, com excepção da do alei
tamento. Nesta, a via galactófora tem a maioria 
das observações. 
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O grupo das mesomastites durante a lactação 
é enorme; ocupa talvez três quartos da classe das 
inflamações agudas da região mamária. E com-
preende-se facilmente que assim aconteça. Para 
a via sanguínea, a actividade própria da glândula 
neste período, é mais activa, maisintensa. A linfá
tica eneontra-se também naturalmente em melhores 
condições de receptividade, pela ocasião especial era 
que todos os elementos regionais estão em hiper-
actividade. A estes dados quási sempre se aditam 
soluções de continuidade da pele, que colocam os 
agentes microbianos no limiar dos linfáticos. Mas, 
ao lado destas duas vias, tomam suma importância 
os canais galactóforos. O seu calibre ao nível do 
mamilo é demasiadamente grande para manter a 
mama normalmente asséptica. 

A glândula não tem, como o fígado por exem
plo, um aparelho excretor que lhe permita liber-
tar-se dos seus produtos de secreção, á medida que 

> eles se formam. Se uma força extraníia não actua 
esternamente para produzir a excreção do leite, 
depositar-se há nos galactóforos e a infecção vai 
dar-se . 

A noção_ de hoje é mais scientífica do que a 
estabelecida por Velpeau, quando explicava : 

«Tant que la distension ne réagit que méca
niquement, le poil n'est qu'un engorgement ; mais, 
ainsi distendus, les 'conduits lactés peuvent per
dre patience: alors l'irritation gagne la glande et 
prend vite les caractères de l'inflamution parenchy-
mateuse.f 

, Conhecida como está a etiologia e a anatomia 
patológica, não podemos também admitir a opinião 
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dos que afirmavam que os canais se rompiam e 
era o leite espalhado que produzia a inflamação. 

A estase leitosa é um facto nas mastites; mas 
a sua acção etiológica é apenas adjuvante e não 
deve ser confundida com o ingurgitamento leitoso, 
que nós descrevemos como o primeirp grau de 
evolução das galactoforites, ou dos abcessos. 

Ingurgitamento leitoso e estase leitosa foram 
tomados como sinónimos pelos autores que basea
ram os seus escritos nas noções de Velpeau. 

Alguns moditicaram-lhe o texto, como J. Peyrot, 
ém transcrições que faz; e outros quizeram ape
nas ver no ingurgitamento leitoso de Velpeau a 
estase leitosa. Estes últimos teem desculpa porque 
Velpeau não expoz com clareza e precisão a sinto
matologia do ingurgitamento, confundindo-o com 
a linfangite, a galactoforite. Mas, na sua evolução, 
fez dele uma doença, distinguindo a da inflamação 
propriamente dita por várias razões. 

A parte mais esterna dos galactofóros é habi
tualmente ocupada, durante os primeiros dias da 
lactação, por agentes microbianos diversos e, se não 
há sempre ingurgitamentos leitosos, é porque nem 
sempre há estase leitosa. O leite conservado nos 
galactofóros por algum tempo começa a sofrer uma 
natural decomposição que o prepara excelentemente 
para servir de cultura aos agentes mórbidos. Estes 
raras vezes faltam. 

Ao ingurgitamento leitoso chamou Gosseliu 
mamite postpuerperal não. supurante e Bum m ma
mite parenquimatosa simples não infecciosa. 

A designação de Gosselin é precisa e expli
cativa; de Bumm, menos correcta. 
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Algumas experiências se teem feito no sentido 
de provar que a estase leitosa não basta para pro
duzir a inflamação. Kehrer obturou com colódio os 
orifícios dos canais galactóforos numa coelha em 
lactação. 

Peyrot fez a laqueação subcutânea dalguns ga
lactóforos em várias mamas duma cadela, permi
tindo pelos restantes a amamentação dos filhos. 
Em qualquer dos casos nenhuma mastite apareceu. 
Não resta dúvida de que a estase leitosa requer a 
infecção para produzir o ingurgitamento leitoso. 

Os argumentos em favor da teoria glandular 
da infecção não fazem mais do que confirmar uma 
vista de espírito consentânea com os nossos racio
cínios. Ás objecções de Duplay relativas ao sentido 
do curso da linfa e à ausência de adenopatias 
axilares podemos juntar muitas outras : A cura 
radical dos ingurgitamentos pela expressão; a mis
tura de leite e pus saida pelo mamilo nas galactofo-
rites ; as relações de semelhança na infecção desta 
glândula e na da parótida, na da submaxilar, na 
do fígado, etc que se faz habitualmente pela 
propagação dos agentes infecciosos atravez dos 
canais excretores; a evolução simultânea, ou suces
siva, de abcessos que ocupam lóbulos afastados do 
mesmo seio, entre os quais não há relações de con
tiguidade ou continuidade, nem estão em relação 
com o trajecto dum tronco linfático; a evolução si
multânea e isolada duma linfangite e duma mastite. 

As mastites do nascimento são muito raras, ten
do com os recêm-nascidos os cuidados de higiene 
que a sua idade reclama. 

Durante o ano lectivo em que frequentei a 
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Enfermaria de Partos, nasceram vivas cerca de 50U 
crianças de ambos os sexos, não havendo nenhum 
caso a registar. Nos dois anos anteriores, em 2000 
nascimentos, apenas se registra um de abcesso. 

Estas mastites observamse entre o sexto e 
nono dia depois do nascimento. Começam por um 
acesso congestivo das glândulas mamárias que, 
segundo a estatística de Renouf, se encontra em 40 
por cento dos recêmnascidos. É devido á proli
feração dos elementos epiteliais das glândulas, 
acompanhada de'infiltração serosa. 

As duas regiões mamárias, ou uma só, apresen
tamse tumefactas, ruborizadas, duras, bosseladas, 
com elevação térmica. 

Há quem julgue útil, ou indispensável, fazer a 
expressão das glândulas, obtendose um líquido 
cremoso, pouco abundante, impropriamente cha
mado leite. Esta expresâo, nos acessos congestivos, 
ou fora deles, nunca se deve fazer, porque aumenta 
a irritação local ë pelo traumatismo, auxiliado da 
infecção, conduz a uma mastite ou paramastite. 

A galactoforite e o obcesso parenquimatoso 
são as supurações mais frequentes. A sintomatolo
gia e o tratamento entram no quadro geral, mas as 
consequências revestem certa gravidade. 

A colecção purulenta organizada pode invadir 
as regiões vizinhas, penetrar no tórax, e, propagan
dose às pleuras, iniciar uma pioemia (Jeannin, 
Coudert). Quási sempre se produz a atrofia da 
glândula, que ulteriormente não se desenvolve como 
a outra. .m 

A mavtite da puberdade encontrase nos indi

víduos de qualquer sexo, quando chegam ao estado 
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adulto. E' mais frequente nas mulheres e observa-se 
na ocasião em que o organismo feminino se acentua. 
A patogenia é idêntica à da mastite no nascimento. 
O desenvolvimento dos órgãos lactíferos necessita 
uma hiperactívidade regional. 

Os seios tornam-se tumefactos, dolorosos, bos-
selados e a expressão pode fazer surgir no mamilo 
algumas gotas de serosidade. Se a infecção se pro
duz neste momento, instala-se um abcesso com a 
sintomatologia usual. 

Algumas vezes produzem-se congestões fisio
lógicas, periódicas, revelando-se por fenómeno» 
dolorosos, nas épocas catameniais. 

* 

O estudo histológico, mais preciso, das lesões 
anatómicas nas mastites agudas deve-se a Bumm. 
Verificou este autor, servindo-se de fragmentos de 
tecidos colhidos em diversos períodos da doença, 
a série de transformações microscópicas que se 
passam na patologia dos abcessos do seio. 

Introduzido o micróbio piogénio num galaçtó-
íbro, percorre-o, multiplicando-se, estimulando a 
sua actividade patológica, até se estender, e locali
zar nos acini. A betesga ou o canal excretor esta-
belecem-lhe um ambiente reunindo as melhores 
condições do seu habitat. 

Ali, por meio das suas secreções, coagula a 
caseína do leite, cujo açúcar é transformado em 
ácido láctico e butírico, e prepara as reservas nu
tritivas. 
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Está demonstrado que a albumina do leite é 
um excelente meio de cultura para a maior parle 
dos agentes microbianos. 

Pululando nas betesgas glandulares, os microor
ganismos estendem a sua acção patogenia às células 
epiteliais, onde se passa uma reacção inflamatória. 
Tumefazem-se, degeneram, e acabam por se desta
car, mortas, porem nas melhores circunstâncias da 
alimentação microbiana. 

Passando-se esta lesão, aparentemente inocen
te, nas ramificações dalguns lóbulos da glândula, a 
reacção torna-se sensível e manifesta-se pelos cara
cteres duma inflamação local ainda não supurada. 
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OBSERVAÇÃO III 

Ingurgitamento leitoso Galactoforite 

É o ingurgitamento leitoso que, prosseguindo as 
condições determinantes, em breve tempo dará logar 
à primeira fase da supuração, a galactoforite. 

Em seguida a estas reacções, até agora passa
das na parede dos condutos e câmaras excretoras, 
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o tecido conjuntivo partilha na inflamação, dei-
xa-se infiltrar pelos leucócitos e o processo fleg-
másico vai-se generalizando e intensificando. As 
betesgas estão agora transformadas em pequenas 
cavernas cheias de pus, que pouco a pouco tomam 
dimensões apreciáveis. Feita a expressão da glân
dula, neste período, vê-se surgir no mamilo a 
mistura de leite e pus. A sintomatologia do ingur
gitamento reforcou-se com novos elementos, acen-
tuou-se pela sua clareza. E a fase clínica da gala-
ctoforite. 

As lesões prosseguem, a citólise opera-se cada 
vez mais rapidamente, as pequenas cavernas con
finam, entram em relação, o pus ,colige-se. E um 
abcesso lobular, ou vários, localizados numa parte 
da glândula, onde em breve aparecerá a flutuação. A 
cavidade incompletamente formada, é interrompida 
por fragmentos de tecido conjuntivo, ou glandular, 
que ainda não foram destruídos, e tem porisso uma 
forma irregular. As suas dimenções são pequenas e 
no interior há uma mistura de leite e pus, com 
cheiro fétido. 

Depois de evacuado o conteúdo duma caver
na, quando a cura dos abcessos se efectuou, o te
cido glandular é substituído por tecido cicatricial, 
escleroso, que marcará indefinidamente a sede da 
lesão. 

Os lóbulos mais frequentemente atingidos, tal
vez pela maior dificuldade na saida do leite, devido 
à situação que ocupam relativamente ao mamilo, 
são os esternos e os inferiores. 



CAPÍTULO IV 

Sintomatologia 

Quase todas as inflamações agudas da região 
mamária teem, por sintomas constantes, a dor, a 
tumefacção locais, e uma elevação térmica geral. 
Notando a presença deste último sintoma mais 
frequente do que havíamos julgado pela descrição 
dos livros, fizemos dele ponto estratégico de obser
vação, e acertadamente. Todas as vezes que uma 
puérpera da Enfermaria de Clínica Obstétrica 
tinha uma temperatura superior a 37°, e os seus 
aparelhos digestivo e genital se encontravam em 
bom estado, era ao nível do seio que a afecção 
residia. Tratámos vários ingurgitamentos e galacto-
forites, denunciados pela temperatura antes dos 
doentes se queixarem da dor que é o sinal subje
ctivo primeiramente constatado por eles. 

Estudemos os sintomas das perimastites é por 
último os das mastites. 

As escoriações distinguem-se pela diferença de 
coloração que toma o tecido onde se fazem, tornan-
do-se mais vermelho e húmido, pela diferença de 
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nível relativamente ao tegumento vizinho, e ainda 
pela dor local. 

Quando não são tratadas no princípio, trans-
formam-se pela sua infecção em ulcerações, mais 
dolorosas ainda, com várias formas. Há-as seme
lhando minúsculas crateras, pequeníssimas estrelas, 
com uma crosta escura, ou nitidamente ulceradas 
cora pus. 

As rágadas e as fissuras não merecem distin
ção clínica. São sempre muito dolorosas, não su
portando o contacto da sucção. Ás vezes sangram 
com relativa facilidade produzindo menos dor, 
neste caso. O sangue ingerido pela criança junta
mente cora o leite pôde lançar erro em diagnóticos 
mal baseados. 

Estas soluções de continuidade, pela porta que 
abrem à infecção, e porque a sua dor afasta as mães 
da amamentação natural, figura como causa adju
vante de inegável importância, na etiologia das lin-
fangites ou dos abcessos dos tecidos com que estão 
em relaçõps. 

Os abcessos tuberosos são pequenos furún
culos, ou lesões idênticas, da região. Entram 
neste grupo os abcessos das glândulas mamárias 
acessórias. Ordinariamente são superficiais e o vo
lume regula pelo dum grão de milho. O seu tegu
mento é tenso, liso, de côr arroxeada, ou vermelho 
lívido, com ura ponto central de coloração mais in
tensa. Constata-se neles a flutuação e teem tendên
cia a abrir-se expontânearaente. A sua gravidade 
é pequena. 

Os abcessos do tecido subcutâneo, ocupando 
as fossetas adiposas, são únicos, em geral. Gome-
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çam por uma tumefacção nodular independente 
da glândula, distinta da pele, levantando-a e são 
acompanhados das variações de côr no tegumento, 
como em qualquer abcesso, desde o vermelho in
tenso até ao róseo lívido, e de dor local. Se a exten
são do tecido lesado é grande, se a infecção é acen
tuada, aparecem adenites axilares do mesmo lado, 
há um pequeno movimento térmico geral que decai, 
quando o pus se colige, ou tem saida. A flutua
ção aparece e o abcesso caminha para a superfície, 
abrindo-se espontaneamente, ou para os tecidos pro
fundos, sendo origem duma mastite secundária 
ou dum feimão total. 

Os abcessos retromamários poucas vezes são 
primitivos. Gitam-se raros casos de fixação do 
agente infeccioso depois dum traumatismo que pre
parou o terreno, ou abriu a porta à infecção. 
A maior parte das vezes produzem-se secunda
riamente, por contacto dum pus infectante que 
pode provir duma mastite, duma cárie costal, dum 
derrame pleural, etc. Diz Velpeau : «a tí-ica pulmu-
nar é uma origem que se não deve esquecer, da qual 
tenho visto numerosos exemplos.» 

A sintomatologia é variada como as causas, mas 
fácil de notar. 

O doente acusa uma temperatura vizinha de 
38.° O seio tem um volume maior, chegando a 
ser duplo em poucos dias. É doloroso, principal
mente nos movimentos e desloca-se com facilidade, 
porque a mama nada sobre o pus (Bumm). Se se 
apertar contra a parede torácica, nota-se a existên
cia dum borclalete, à semelhança dum chouriço, 
ocupando a parte póstero-inferior da mama. Mole, 



46 — -

edematoso, pode constatarse nele a flutuação ' 
fiste sintoma, que 6 de considerável importância, 
nem sempre aparece. 

Relativamente aos sintomas funcionais, expri
mese Baumgartner da forma seguinte : 

«Umas vezes mínimos, consistindo simplesmen
te numa dor obscura, surda, fracamente aumen
tada pela palpação; outras, ao contrário, muito 
marcados —a dor, exacerbada pelos movimentos 
respiratórios, de abdução, de adução, e de rotação 
interna do braço, impedeos e imobiliza o braço.» 

A temperatura desce ao fim duma semana, 
quando a colecção purulenta é nítida. A sua evolu
ção foi rápida e o pus, não sendo retirado, tomará 
direcções variadas. A mais frequente, obecendo à 
acção da gravidade, é a parte ínferoesterna da re

*gião, onde a pele, cedendo à erosão mórbida, se rom
perá. E a terminação mais feliz. 
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OBSERVAÇÃO IV 

Ingurgitamento leitoso — Linfangite 

A linfangite tem um princípio brusco. Ma
nifesta  se 3 a 7 dias depois do aparecimento 
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rágada que se infecte e poucos dias depois do parto. 
É acompanhada de fenómenos locais e gerais. Os 
primeiros, ao nível da região mamária, constam 
de: aumento de volume do seio, de tensão, de con
sistência; aparecimento de arborizações róseas 
correspondentes ao trajecto dos vasos linfáticos, 
convergindo no mamilo e separadas por aréolas 
de pele sã. As mais nítidas dirigem-se para a axila 
e ocupam a. face esterna do seio. Nalguns casos 
o rubor é uniforme e estende-se a grande parte 
da região. 

A palpação deixa-nos a ideia de fios de certa 
espessura, mais ou menos ramificados, que houves
sem sido colocados intra ou subdérmicamente. 
As zonas róseas ou vermelhas perdem momen
taneamente a sua côr, sob uma ligeira pressão. 
Na axila há gânglios tumefactos e dolorosos ao 
contacto. 

Comprimindo a glândula sai leite em bom 
estado. 

Fazem parte dos fenómenos gerais um ou mais 
arripios, uma ascensão térmica vespertina, que 
pode chegar a 39 ou 40 graus, sem que o estado 
geral a justifique. Refere Baumgartner que «um 
afastamento tão grande entre a manhã e a tarde, 
do sétimo-íio décimo dia depois do parto, é absolu
tamente característico duma linfangite do seio.» 

O pulso é rápido e frequente. 
As grandes elevações de temperatura são 

acompanhadas de suores abundantes, sede viva, 
secura da boca, taquicardia (130 pulsações), etc. 

Os abcessos angioleucíticos sucedem a uma 
linfangite e apresentam a sintomatologia desta e 
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duma dum abcesso que, por continuidade, se 
pode localizar na glândula ou nos tecidos perima-
mários. 

As mastites propriamente ditas, seja qual for o 
estado da sua evolução em que se considerem, são 
frequentíssimas no aleitamento. As diferentes obser
vações do nosso estudo referem-se a inflamações 
daquele tipo. 

O ingurgitamento leitoso é a. primeira fase da 
mesomastite. Depois de Velpeau, que lhe dedicou 
uma atenção considerável, os autores que teem 
tratado das afecções da mama, foram-no pouco 
a pouco suprimindo das suas descrições, pelo 
haverem confundido com a estase leitosa. Nós 
julgamos útil dar-lhe o antigo logar, senão tão 
extenso, pelo menos tão importante. O distinto 
cirurgião e ilustre professor da Faculdade da Medi
cina de Paris começa da forma seguinte o capí
tulo respectivo : 

«O ingurgitamento dos seios que se manifesta, 
nas recêm-paridas, ou nas amas, como nos últimos 
meses da gravidez dalgumas mulheres, pode 
ser apenas o resultado natural da formação, da 
acumulação do leite. Enquanto este estado não 
passa certos limites, entra no estado normal das 
coisas. Mas, acompanhando-se de dores, de calor; 
se o leite não sai do mamilo, ao mesmo tempo que 
a mama aumenta de volume, merece o título de 
doença.» Velpeau explica em seguida, conforme o 
seu modo de ver, a causa dêstc ingurgitamento. 
É claro que lhe faltavam as modernas noções da 
bacteriologia para bem o compreender, mas não 
está muito longe da verdade. Estabeleceu a dis-
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tinção entre o ingurgitamento e a inflamação pro

priamente dita pelas razões seguintes : 
1.» Ao começo não há ainda flegmasia nos 

tecidos ; 
2.» Restabelecida por qualquer forma a fluidez 

normal do leite, todos os acidentes cessam imedia
tamente ; 

8i« Vêse muitas vezes desaparecer dum dia 
para o outro, sob a influência do calor ou de certas 
medicações estimulantes. 

São verdadeiras e importantíssimas as razões 
expostas. 0 ingurgitamento não é semelhante à 
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OBSERVAÇÃO I 

Ingurgitamento leitoso 

estase leitosa experimentalmente produzida que, 
não sendo auxiliada pela infecção, não traz pertur

bações térmicas gerais, como já expuzemos num 
dos capítulos anteriores. Também não é a inflama

ção organizada, com supuração dos canais gala

ctofóros. Deve corresponder muitas vezes ao que o 
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vulgo chama febre do leite ou subida do leite. Sucede 
a uma estase leitosa, por descuido da mãe, ou por 
outra causa, e manifesta-se no estado geral por uma 
ascensão térmica dalguns décimos a 1 grau. O seio 
torna-se doloroso expontâneamente, mais quente, 
mas aão vermelho. Fazendo a expressão, nuns 
galactóforos surge um líquido concreto, sangui
nolento e noutros serosidade, em que se notam 
grumos brancos. 

As dores são mais intensas junto do mamilo 
e abrandam depois da expressão do seio. A febre 
diminui, ou desaparece, da tarde para o dia seguinte, 
e o estado local melhora, sendo a terapêutica con
veniente. Veja a OBSERVAÇÃO I. 

Se o ingurgitamento evoluciona sem trata
mento, dois ou três dias depois está instalada uma 
galactoforite e, com a excerbação dos sintomas da 
região mamária, a temperatura sobe alguns décimos 
de grau. 

É frequentíssimo encontrar-se numa mastite, 
observada ao segundo ou terceiro dia da sua evo
lução, sinais claros de ingurgitamento e galacto
forite: Nuns galactóforos ainda sai leite estéril, 
noutros surge pus amarelo-esverdiado, ou sanguino
lento. Semelhante caso deu-se na OBSERVAÇÃO IV. 

A galactoforite não tem um início brusco, com 
uma ascenção térmica muito elevada, como a infla
mação dos linfáticos. 

E, se esta começa por uma sintomatologia apara
tosa, aquela, muito ao Contrário, tem os seus pri
meiros dias de evolução quase silenciosa, no que 
diz respeito ao estado geral, com excepção da tem
peratura. Assim, o primeiro sintoma aparente ao 
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doente é a tensão dolorosa do seio, ou mesmo a 
dor na ocasião da sucção do filho, e revela-se a 
maior parte das vezes cerca do décimo dia depois 
do parto. Maygrier, Demelin e Gadaud citam casos 
em que o início da sintomatologia se fez entre os 
30 e 60 dias. 

A glândula mamária tem sensivelmente o mes
mo volume e coloração, quando a inspeccionamos; 
mas à palpação revela-se um pouco aumentada 
na sua consistência e grandeza. O sinal mais im
portante, observado na região mamária, é a saida 
de pus pelo mamilo, premindo o seio. Foi notado 
pela primeira vez por Ghassaignac e descrito, em 
1859, no seu livro Traité pratique de la suppuration 
et du drainage chirurgical. 

Budin estabelecendo nitidamente os caracteres 
da galactoforite indica, para a observação do sinal 
de Ghassaignac, a técnica que se tornou clássica: «O 
polegar e o indicador são aplicados sobre o peito, 
a uma certa distância do mamilo, perto da circun
ferência da auréola; faz-se pressão primeiramente 
de deante para traz, da superfície para as partes 
profundas; depois, continuando a pressão, aproxi-
mam-se os dedos até junto do mamilo sendo assim 
comprimido de traz para deante. Havendo uma 
pequena quantidade de pus, sai sob a forma de fila
mentos cinzentos, amarelados que, escapando-se pela 
extremidade dum canal galactóforo, semelham peque
nos vermes, mais ou menos isolados, no meio do 
líquido seroso que se escoa pelos condutos vizi
nhos. » 

Se recebermos esta mistura de leite e pus sobre 
um bocado de gaze, ou d'algodao molhado e leve-
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mente expremido, vemos que o leite é imediatamente 
absorvido, enquanto o pus fica isolado à sua super
fície, penetrando menos e menos depressa. 

Esta separação nítida constitui o sinal de 
Buâin. O leite, pela sua fluidez, não se conserva à 
superficie do mamilo, como acontece ao pus. 

A qualidade de pus encontrada nas galacto-
rites pode algumas vezes ser considerável. 

Uma pequena elevação térmica que se mantém 
durante alguns dias na vizinhança de 38,° 5 acom
panha os fenómenos locais, mas passa frequente
mente despercebida. 

É tudo o que o estado geral dos doentes 
costuma revelar. 

A sintomatologia dos abcessos parenquima-
tosos do seio liga-se, pelo seu início, à das linfangites 
ou das galactoforites. Perfilhada esta opinião, facil
mente se compreende a cumunidade da sintomato
logia, pelo menos parcialmente. O abcesso apresenta 
um exagero da sintomatologia da galactoforite, com 
excepção da temperatura que raramente chega 
a 40.°. 

A sensação dolorosa ao nível do seio, ou a dor 
no momento da sucção, tornam-se constantes e 
notáveis. Os doentes teem a apreensão duma dor 
violenta, intensa, viva, e evitam todo o contacto na 
mama, inclusivamente do vestuário. É característica 
a atitude do braço do mesmo lado do seio, em 
defesa, que os doentes costumam tomar. 

A pele normal nos abcessos profundos, torna-se 
rósea, depois vermelha ou violácea, quando o pus for 
superficial. A região mamária pode apresentar bos-
seladuras correspondentes ás colecções purulentas. 
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Pela palpação notam-se uma maior tensão da 
pele e alguns lóbulos aumentados, duros e móveis. 
O doente queixa-se de dores insuportáveis. A 
flutuação ou renitência são apreciáveis, acompa-
nhando-se algumas vezes de edema. O sinal de 
chassaignac é constante. 

Casos há em que o abcesso evoluciona simul
taneamente com a linfangite, e, aos caracteres 
sémeológicos das mastites supuradas, aditam-se os 
ila inflamação dos linfáticos e geralmente a adeno-
patia da axila. 

OBSERVAÇÃO VII 

Abcesso parenquimatoso e panmastite 

A flutuação, um dos sinais de mais valor na 
sintomatologia dos abcessos do seio, nem sempre 
se pode determinar com rigor, quando as colecções 
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são profundas. Vários autores, como Delbet, Le 
Fort e Gastex propuseram métodos especiais nesta 
exploração. Transcrevemos o de Fort: «A mão 
esquerda aperta a mama, o polegar dum lado, a 
polpa dos outros quatro dedos do lado oposto. A 
mão direita explora a superfície saliente e tensa. 
Comprimindo o ponto culminante da tumefacção, 
reconhece-se a presença de pus incluso, pelo afas
tamento que sofrem os dedos passivos da mão 
esquerda.» 

A análise das urinas dos doentes portadores, 
de abcessos do seio mostra a presença de açúcar 
Sinéty demonstrou experimentalmente que a glico-
súria era devida à dificuldade na excreção do leite, 
para o que bastou criar a retenção láctea. 

O fieimão lenhoso de Qmbrédannc é uma 
forma análoga à que Reclus descreveu para o 
pescoço. Observa-se durante a lactação. 

O seio é duro, tenso, doloroso e volumoso, a 
pele forna-se vermelha. Não há adenopatias axila

r e s , nem febre; o estado geral continua bom. Esta 
sintomatologia mantem-se seis semanas, dois mezes. 
Depois diminuem pouco a pouco a tensão, o rubor, 
a dureza, o volume e ao fim de três meses, a lesão 
parece curada. 

Esta afecção que foi individualizada, por Om
brédanne em 1909, não tem sido observada por 
outros autores, sendo porisso desconhecida a sua. 
etiologia e lesões anátomo-patólogicas. A observação 
deste autor acabou pela resolução, mas é provável 
que em certos casos, segundo o seu modo de ver, 
ela possa terminar na mastite crónica. 
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J)ía£nÒ5ííeo * prognòsfíeo 

A sintomatologia respectiva que descrevemos 
no capítulo anterior não tem sempre c valor prá
tico que se pode depreender la sua leitura; na 
clínica, as lesões complicam-se, o sintomas depen
dem muito do coeficiente de resistência individual. 
Uma escoriação ulcerada e uma rágada são fáceis 
de confundir; um abcesso subdérmico pode fazer 
supor uma mastite; um ingurgitamento nem sempre 
se distingue duma galactoforite. Mas estes factos 
teem urn valor clínico insignificante. O papel do 
médico é curar, ou ser bom conselheiro; e se o 
não deve fazer empiricamente, irracionalmente como 
qualquer curandeiro ou mezinheira, não o deslus
tra a impossibilidade de estabelecer um diagnós
tico, quando duas lesões tem sintomatologica apro
ximada e o mesmo tratatamento. Perante a clientela 
pouco importará, certamente, que o médico chame 
galactoforite a um ingurgitamento, ou vice-versa, 
se quem o ouve é inauturizado para se pensar que 
o vai corrigir. 
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Isto de forma alguma quer dizer que o clínico 
não ponha ao serviço da sua profissão todas as 
qualidades intelectuais, ou todos os meios de se-
mealogia de que possa dispor, para fazer, em boa 
consciência, um diagnóstico certo. 

Na elaboração deste capítulo, preocupar-nos 
liemos fundamentalmente com o diagnóstico visando 
um fim terapêutico e as consequências da evolução 
do processo mórbido. 

A escoriação distingue-se das rágadas e Usu
ras, por abranger as camadas superficiais da pele 
e a sua lesão ser principalmente em superfície, 
ao passo que aquellas apresentam uma forma 
iiniar e são mais ou menos profundas. Entre a 
fissura e a rágada há diferença na-situação e, em 
parle, na etiologia. A fissura é um minúsculo inter
trigo motivado pela alteração dos tecidos em con
tacto com as secreções. 

A escoriação, a rágada e a fissura podem ulce-
rar-se, quando não são tratadas, que é o caso mais 
frequente, e as diferenças assinaladas deixam de 
existir. O cancro siíilílico, muito frequente no ma
milo, pode simular uma rágada ou excoriação ulce
radas. Algumas vezes implauta-se sobre elas. O dia
gnóstico far-se há pela história da lesão, pela base 
endurecida da sifílide, plêiade ganglionar e, se as 
necessidades o requerem, pelos exames labora
toriais. A terapêutica é a mesma em todos os casos, 
menos na sífilis. 

Essas soluções de continuidade da pele, ou 
dalguma das suas camadas, são a melhor causa 
adjuvante de certas perimastiles e da maior parte 
das mastites. 
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Os abcessos tuberosos foram caracterizados 
por Baumgartner da seguinte maneira:. « . . . bos-
seladuras dolorosas, lisas, tensas, de coloração 
azulada e que não é possível confundir, apesar 
do que pensava Velpeau, com as pregas ou bor-
daletes consecutivos a um aleitamento muito pro
longado.» 

Alguns chupões da auréola, motivados pela 
sucção inconsciente das creanças fora do mamilo, 
durante o sono das mães, apresentam uma côr e 
tumefação especiais que pode até certo ponto confun
di-los com os abcessos tuberosos. Mas, sendo a sua 
evolução muito diferente, uma palpação cuidada, 
facilmente estabelece o diagnóstico. Estes abcessos 
teem caracter benigno e estão algumas vezes em 
relação com um estado diatésico geral, como a 
glicosúria, etc. 0 aleitamento tem de ser suspenso 
frequentemente, por causa das dores que resultam 
para a mãe. 

Os abcessos do tecido subcutâneo oferecem 
alguma confusão com as mesomastites, não no iní
cio da sua evolução, mas quando o processo infla
matório começa a estender-se aos tecidos vizinhos. 
A tumefação é independente da glândula e, quando 
é possível verificar este sinal, nenhuma dúvida 
deve restar sobre o seu diagnóstico. Um outro 
facto importante é o estado hígido da glândula e 
dos seus canais excretores, o que se verifica pela 
ausência de dores à palpação e pela saida do leite 
em bom estado. 

Os abcessos subcutâneos, sem se complicarem 
de mastite, são raros na mama que aleita. Evolu
cionam isoladamente, quando a glândula está atro-
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fiada ou fora dum período de actividade fisiofógica. 
No primeiro caso a resofução raramente se produz. 
A colecção pode extender-se para a axila, para o 
hipocóndrio, para o epigastro, dissociando os teci
dos por erosão ou clivagem, nas zonas de menor 
resistência. 

Os abcessos relromamários confundem-se com 
a mastite multilobular, com a panmastite ao princípio 
da sua marcba, com o fleimão subpeitoral. Mas 
vários sintomas permitem elaborar o diagnóstico. 
A presença dum bordalete que surge na parte 
póstero-inferior da mama, quando se calca contra 
a parede torácica; a rapidez da marcha e a 
tendência invasora; a localização característica da 
dor; os sintomas funcionais; a história da afec
ção; a presença de sinais típicos de mesomastite, 
serão ponto de referência importantes. 

Abandonados sem tratamento, os abcessos 
subinamários levam a um prognóstico com certa 
gravidade, relativamente às restantes perimasti-
tes. O pus chega a difundir-se na cavidade torá
cica, perfurando os espaços intercostais ; mas este 
facto dá-se poucas vezes. Não é tão raro o apareci
mento duma pleurisia por contiguidade. Frequen
temente a colecção purulenta atinge o tecido con
juntivo interlobar, desorganiza-o e entra em contacto 
com o subcutâneo ou retromamário, onde continua 
a sua acção corrosiva. A marcha é rápida, e em 
poucos dias está formado um abcesso em am
pulheta. 

A sintomatologia da linfangite é das mais 
típicas, em todas as afecções inflamatórias do seio. 

A-ascensão térmica, inesperada^ e muitas vezes 

\ 
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vespertina; as arborizações róseas correspondentes 
ao trajecto dos linfáticos; as adenopatias axilares; 
a sequência a. uma solução de continuidade da 
pele, início da infecção, permitem sem dificuldade 
estabelecer o diagnóstico. 

A linfangite pode atingir o outro seio, por 
continuidade. As suas consequências são variadas: 
Umas vezes termina pela resolução ou um abcesso 
linfangitico, subcutâneo ; outras, por uma meso-
mastite; enfim, por adenites axilares supuradas. 

O ingurgitamento leitoso, descrito por Velpeau, 
não tem caracteres que o individualizem. E confun
dido com as galactoforites e com os abcessos da 
glândula, mesmo supurados. Veja a OBSERVAÇÃO vi, 
que transcrevemos do seu Trat%do das doenças do 
seio. É a primeira sobre os ingurgitamentos lei
tosos. A segunda que vem publicada no mesmo 
livro é o ingurgitamento leitoso típico, tal como 
nós o consideramos. Transcrevemo-la também; é a 
OBSERVAÇÃO H. O ingurgitamento leitoso não deve 
ser confundido com o ingurgitamento mamário que 
se observa na puberdade, ou com o que se clia-
ma vulgarmente subida do leite. Se uma doente nos 
aparece ao primeiro ou segundo dia da evolução 
da sua mastite, podemos estar em presença dum 
ingurgitamento. Pela expressão duns galactóforos 
sai leite, ou soro do leite, com grumos de caseína,' 
brancos. Doutros surge com dificuldade, um liquido 
concreto, sanguinolento. Ha dor, tumefacção e ge
ralmente temperatura febril. O estado geral pode 
ainda acusar quebreira e anorexia. 

A galactoforite confunde-se frequentemente com 
o ingurgitamento leitoso. Mas, se o sintoma capital, 
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típico, da gàlactoforite é a saida de leite e pus pelo 
mamilo (sinal de cbassaignac), é necessário não 
excluir das mastites certos casos mórbidos que, 
caminhando para a cura, uão chegaram a supurar 
nitidamente — são os ingurgitamentos leitosos. 

O prognóstico oferece menos importância para 
a mãe, do que para a criança. Esta fica sujeita às 
infecções possíveis dos agentes da mastite. Gilam-se 
casos de estomatites, enterites, broncopneumonias, 
osteomielites, septicemias, etc. Damourette, em 27 
observações, conta cinco casos de morte. 

Pela sintomatologia que descrevemos no capí
tulo anterior é facílimo distinguir um abcesso 
parenquimafoso duma gàlactoforite, ou dum ingur
gitamento. 

A febre continua, a subir até à véspera do dia 
em que aparece a flutuação. Ordinariamente uão 
vai àlèm de 38-°,5. Um ingurgitamento, ou uma 
galatoforite, em que a temperatura febril persiste 
mais de três dias, termina infalivelmente "num 
abcesso. Quando não se trata convenientemente, 
íistuliza-se e acaba por um fleimão total. Estas fís
tulas duram meses e são difíceis de fechar. 

Sobre a gravidade das suas consequências diz. 
Peyrot : 

«As mastites, mesmo quando curam bem, dei
xam depois núcleos duros que podem persistir 
muito tempo e impor-se por tumores. O mamilo 
fica algumas vezes deformado, retraído pelo pio-
cessso cicatricial. Se uma parte notável da glândula 
foi destruída pela supuração, a quantidade de leite 
segregado pode ser muito diminuída e a mama tor
nasse imprópria para a lactação nos partos ulte-
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riores. Finalmente, segundo muitas estatísticas, a 
mastite puerperal predisporia numa certa medida 
ao desenvolvimento ulterior do cancro.» 

Relativamente à utilização posterior do seio, 
sob o ponto de vista da sua fisiologia, escreve Bou-
chacourt: 

«Não é raro encontrar impróprios para a lacta
ção os seios que tiveram abcessos Os acini, em 
numero considerável, foram obliterados pela cica
trização e, dilatados, constituem pequenos tumores 
contendo leite, sangue ou elementos epiteliais. 

A qualidade de leite que poderia fornecer a 
glândula encontra-se pois consideravelmente dimi
nuída, por causa da alteração dos elementos secre
tores, ou da obliteração dos seus canais.» 

Além da esclerose dos lóbulos afectados, for
mando núcleos endurecidos que mais tarde se 
prestam à confusão com os tumores, a retracção 
cicatricial dos galactóforos produz lím retraimento 
do mamilo, cbegando a ser substituído por um 
infuridíbulo. É uma complicação lastimável, pois 
torna a mama inaproveitável no aleitamento. 

Félizet mantém a opinião de que a mama, des
truída parcialmente por um abcesso volumoso, recu
pera a sua função no decorrer duma gravidez ulterior. 

Sinéty parece ter provado experimentalmente, 
nos roedores, que a regeneração da glândula é 
possível depois da sua ablação completa. 

Ainda que este facto fosse verdadeiro na nossa 
espécie, como poderia dar-se a excreção, sem a 
integridade dos galactóforos? 

O feimão total'tem quase sempre uma evolu
ção graduada, tomando sucessivamente os vários 
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tecidos da região. É portanto fácil estabelecer-lhe 
o diagnóstico, pela história da afecção. Mas há 
uma forma de fleimão primitivo, com evolução 
muito rápida e alarmante, podendo terminar pela 
morte, em dois dias. Glassaignac descrevé-a da 
maneira seguinte : 

«0 princípio anuncia-se por dores lancinantes 
e constritivas, muito agudas, que dão ao doente 
a sensação duma pressão violenta exercida no 
seio. Ao mesmo tempo a pele da região cobre-se 
dum eritema; o órgão incha todo à maneira duma 
esponja que se embebe. 0 pulso torna-se frequente, 
pequeno, depressivel. 

Se a morte não sobrevêm no meio de fenómenos 
adinàmicos duma septicemia, a paumastite fistuli-
za-se. A cura é morosa e difícil, deixando uma região 
deformada, esclerosa, pregueada de bridas cicatri
c ia l , de aspecto informe. » 

0 feimão lenhoso, pela sua evolução lenta, pela 
falta de supuração, pode confundir-se com o cancro 
de marcha muito rápida. Mouchet relata um caso de 
madite carcinomatosa aguda que tinha a sintoma-
de abcesso glandular e saiu um cancro. 



C A P Í T U L O VI — 

X Q r a p Q u t i e a 

Dividiremos a terapêutica das inflamações agu
das da região mamária em duas partes : 

l.a Profilática ; 
2." Curativa. 

Os meios profiláticos visam principalmente as 
soluções de continuidade da pele e, depois destas 
formadas, evitar o aparecimento de linfangites, 
mastiles, ou panmasliíes que são a sua conse
quência lógica. 

Nos últimos meses de gravidez, sobre tudo nas 
primíparas, se .os mamilos estão deprimidos ou 
não existem, procurar-se há forma-los para a sua 
ulterior funçjio. É necessário que os mamilos este
jam salientes para a criança poder mamar. 

Urna massagem centrípeta, continuada durante 
algumas semanas, muitas vezes não basta e requer 
depois do parto, a aplicação dos bicos especiais, 
conformadores. 
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A pele do mamilo e da auréola pode ser muito 
fina e escoriar-se com facilidade, sendo então van
tajoso o-uso de solutos adstringentes. Tem-se em
pregado ácido lânico e álcool, a mistura em parles 
eguais de glicerina e álcool que endurecem a 
epiderme, aumentando a sua resistência. 

Ahlfeld recomenda a fórmula seguinte : 

Álcool a 96° . . cem gramas 
Tanirio dez gramas. 

. Dis. 

De dois em dois dias a mulher grávida lava 
o mamilo e a auréola com água fervida, seca-os 
cuidadosamente e pinta-os com o soluto tânico. 
No inverno deixar evaporar antes de vestir a 
roupa. 

Dubois recomenda unções corn a pomada: 

Óleo de amêndoas doces 
Manteiga de cacau 
Ácido tânico 

m« 

Muitas mães não teem os cuidados higiénicos 
gerais que o corpo requer. Para estas são neces
sárias as lavagens da região mamária, e muito 
particularmente do mamilo, para o libertar das 
camadas epidérmicas que se não hajam normal
mente destacado, ou dos depósitos sujos que se 
formam nas rugas e à superfície. Basta água fervi
da, sabão e o uso de roupas brancas conveniente
mente lavadas. 

partes eguais 
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Doléris usa na Maternidade do hospital Sant-
Antoine a seguinte profilaxia : 

As mulheres tomam à entrada um banho e 
são-lhes bem lavadas com sabão as regiões mamá
rias. Nos dias que seguem, estas lavagens repetem-se. 
Em seguida ao parto continuam ainda, mas o ma
milo é também lavado depois de cada sucção, com 
água boricada tépida e seguidamente pincelado com 
a mistura em -partes eguais de glicerina e álcool a 90° 

Se as rágadas aparecem, o aleitamento é mo
mentaneamente suprimido, e colocam-lhe um minús
culo quadrado de gaze molhado em tintura de 
benjoim. 

No dia imediato, formada uma cutícula arti
ficial, protectora pela evaporação da tintura, o alei
tamento é permitido. 

Para tornar saliente e conformar o mamilo, 
para evitar a dor e a infecção depois duma simples 
lesão cutânea, usam-se bicos de borracha e de 
vidro. Os mais simples são os de Bailly ; teem 
uma auréola de vidro e um mamilo de borracha. 

'Este ilustre médico chamou-lhe «bico-de-seio trans
parente», tendo pesar de lhe não poder dar o nome 
da sua cliente que o inventou, porque modesta
mente lho exigira. Alem deste, variadíssimos forma
tos apareceram no mercado, e alguns de estrutura 
complicada. Havendo os cuidados higiénicos indis
pensáveis, ainda o melhor é não pôr a criança ao 
peito, antes que a tensão do leite no seio seja 
suficiente para dispensar os esforços enérgicos da 
sucção. 

Gomo medida profilática para impedir a mace
ração da pele do mamilo, convém regularizar o 

5 
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número de vezes que a criança tem de mamar, e os 
seus intervalos. Só desta forma se dará repouso 
suficiente ao órgão para que as lesões não apa
reçam. Nem todas as vezes que a criança chora se 
lhe deve dar de mamar. 

Quando há infecções especiais dos recêtn-nas-
cidos, lóquios fétidos, etc., são indispensáveis as 
precauções que a assépcia reclama. 

Sobre o assunto, eis a opinião de Baumgar-
tner : 

«Preservar o mamilo de toda a infecção: 
coloca-lo em boas condições para que êle possa 
resistir aos agentes microbianos ; fechar toda a 
porta de entrada acidentalmente aberta ao começo 
do aleitamento ; tal deve ser, antes de tudo, o trata
mento profilático dos abcessos possíveis e fáceis da 
mama.» 

Estabelecida uma escoriação, uma rágada, ou 
uma fissura, deve evitar-se a sua ulceração e a 
intensa deposição de agentes infeciosos que trazem 
consequências funestas. 

Para manter a assépcia e favorecer a cicatri
zação, tem-se empregado todos os antissépticos. Os 
médicos antigos aconselhavam grandes pensos oclu
sivos e húmidos. 

Haussmann usou o hidrossoluto de fenol a 
5/100; Tarnier, o bicloreto de hidrargírio a 1/5000; 
Budin, egual soluto a 1/4000 ; Gharrin, o ácido 
pícrico a 1/100 ; Pinard, a água boricada a 3/100 ; 
Lepage, o bi-iodeto de mercúrio ; Wallich, a água 
oxigenada; etc. 

Os pensos húmidos constantes são contra-
indicados nos casos simples de rágadas, 'fissuras, 
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ou escoriações, porque macerara a epiderme. Usa-
se com vantagem o penso húmido para secar, 
colocado raras vezes. 

Outros médicos empregaram tópicos locais em 
pó, em pomada, ou líquidos. Maygrier aplicava o 
ortofórmio ; Vinay, o aristol ; Gilbert e Yvon indi
cam a seguinte fórmula : 

Tintura de benjoim . 
Óxido de zinco . . . 
Vaselina 
Manteiga de cacau . 
Essência de rosas. . 

me. 

dez gramas 
cinco » 
dez » 
trinta » 
n gotas. 

Teúveny (Paris) receita uma pomada com 
prata coloidal que lhe tem dado excelentes re
sultados. 

W. Freund manda lavar com água fenicada, 
depois aplica a lanolina ictiolada e faz a sus
pensão do seio. Acompanha este tratamento dum 
purgante. 

O ictiol possui uma acção anestésica e sicativa. 
Bonnaire empregava o sol. de azotato de prata 

a 1/150 e a mistura de álcool etílico e glicerina ; 
Marfan, a seguinte mistura : 

Água de rosas. . . . quarenta gramas 
Glicerina vinte » 
Borato de sódio . . . oito » 
Tintura de benjoim . doze » 

me. 
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Startin (Londres) usava 

Bicarbonato de sódio 
Glicerina esterilizada 
Hidrolato de rosas . . 

três gramas 
quinze gramas 
duzentos e vinte cin-

Dis. 

Lepage ensaiou, com muito sucesso, a fórmula: 

Glicerina 
ÁlcooL 
Bi-iodeto de, mercúrio 
Iodcto de potássio . . . 
Hidrolato simples . . 

quinhentos gramas 
cincoenta gramas, 
quinze centigramas, 
q. b. 
quatrocentos e cin

coenta gramas. 

Andebert receitava o vernis conhecido pelo nome 
de esteresol : 

Goma laca purificada 

Benjoim purificado. . 
Bálsamo de Tolú. . . 
Ácido fénico cristali

zado 
Essência de canela da 

China 
Sacarina 
Álcool. . . . . . . . 

duzentos e setenta 
gramas, 

dez gramas, 
dez gramas. 

dez gramas. 

seis gramas, 
seis gramas, 
q. s. para um litro. 

Ha 50 anos usava-se o cosmético Delucour, em 
pinceladas, depois da sucção. 
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Esta especialidade que foi afamadíssima tinha, 
provavelmente, por base o tanino. Dez anos depois, 
em 1876, um médico francês, Diberder, teve a 
esquisita lembrança de supor'as soluções de conti
nuidade da pele uma manifestação local dum estado 
geral. Publicou várias observações em que mostra 
o êxito.do tratamento interno pelo sulfato de qui
nina. Veja a OBSERVAÇÃO VIU. 

Gillette apresentou uns pequenos bicos de 
chumbo, semelhantes aos indicados por Bailly, que 
tinham a vantagem de favorecer a erecção dos ma
milos e conservar a humidade à sua superfície. 

Broardel (1875) indicava a aplicação da tintura 
de benjoim com um pincel muito fino. Segundo a 
sua opinião, depois de evaporado o álcool fica o 
benjoim depositado no seio, sob a forma de um pó 
impalpável, que permite a cicatrização da pequena 
ferida, com relativo resguardo. Gomo o benjoim 
não tem propriedades nocivas para a criança, pode 
esta fazer a sucção sem que antes haja necessidade 
de lavar o seio, bastando o cuidado de repetir a 
aplicação dâ  tintura, depois de mamar. 

Usámos em vários casos a tintura de benjoim 
sem encontrarmos as vantagens indicadas por 
Broardel. Depois de aplicada a tintura e evapo
rado o álcool, não fica sobre a pele um pó fino, 
mas uma substância adesiva, que requer uma la
vagem com éter. 

Legroux aconselhava a técnica seguinte, todas as 
vezes que a tintura de benjoim não desse resultado: 

Aplicar uma leve camada de colódio à volta do 
mamilo, sobre a auréola, e por cima um círculo dé 
tela impermeável com alguns furos na parte cen-
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trai. O colódio seca e a tela fica aderente, depri
mindo o bico do seio. 

Antes da sucção, molha-se cora agua o penso 
ao nível do mamilo, o que permite a dilatação do 
pequeno órgão. 

Este processo, aparentemente bom, por preser
var dos contactos infectantes as pequenas. feridas 
da pele tem alguns inconvenientes. Depois da crean-
ça mamar ficam pequenas quantidades de leite en
tre o mamilo e a tela. A secreção vem acompanhada 
de agentes microbianos que lhe fazem uma fermen
tação ácida, irritante, que favorece o desenvolvi
mento dos microorganismos. 

Baumgartner aconselha : Lavar o seio antes da 
criança mamar e manter nas escaras das .rágadas 
uma conpressa embebida em água esterilizada, para 
as amolecer e evitar a dor durante a sucção ; lavar 
a cavidade bocal da creahça com algodão molhado 
em água fervida. Depois da criança mamar, lavar o 
mamilo com água fervida, secar e aplicar, 

Glicerina pura 
Álcool etílico 
Ácido tânico 

me. 

ã ã dez gramas. 

Usar o seio doente, de duas em duas vezes 
que a mãe der de mamar ao filho. 

O processo é, certamente, útil, mas pela sua 
complicação, muito pouco prático. 

Na clínica hospitalar de Copenhague emprega
vam sistematicamente a creolina. Os resultados 
são os melhores. 
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Maire usou, em GO casos, uma sol. de ortofór-
mio em álcool a 80.° 

Depois da criança mamar era o bico pince
lado e posta uma compressa seca, esterilizada. 

Eis as conclusões a que chegou aquele médico 
estrangeiro : 

«l.a As dores, depois da aplicação, em geral 
são insignificantes e passageiras (alguns minutos) ; 
somente a primeira aplicação pode ser seguida de 
dores vivas. 

2.a O ortofórmio possui uma acção anestésica 
notável. As dores cessam ou, pelo menos, são forte
mente atenuadas. Os doentes simultaneamente tra 
tados pela creolina e o ortofórmio preferem este e 
muitas vezes reciamam-no. 

3.a Num certo número de casos procurei 
emprega-lo profilaticamente. Fiz aplicações sem 
esperar o aparecimento de fissuras, quando havia 
apenas sensibilidade dolorosado mamilo. A sen
sibilidade desaparecia depressa; mas o ortor-
fórmio só excepcionalmente, preveniu, a formação 
de fissuras verdadeiras. 

4.* Contra as pequenas fissuras a preferência 
deve ser dada ao ortofórmio. A cura é acelerada, e 
grande a acção anestésica. 

5.a Nos casos de fissuras profundas, segre
gates, é necessário prescrever categoricamente o 
ortofórmio. Muitas vezes constatei fenómenos de 
irritação e de linfangite aureolar. Parece que, pela 
pincélagem, se obturam os canais galactóforos e 
se favorece o desenvolvimento da mastite. 

6 a Não observei nas crianças nenhuma per
turbação digestiva imputável ao uso do ortofórmio.» 
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Bar e Brindeau mandam fazer o seguinte trata
mento : 

Anestesiar a lesão cutânea por aplicação, du
rante algum tempo, duma compressa molhada nu
ma solução de cocaína a 1/30; desengordura-la com 
éter e tocá-la com tintura de iodo ; finalmente pol
vilha-la com bicarbonato de sódio e colocar um 
penso asséptico, oclusivo. O bicarbonato destina-se 
a neutralizar a fermentação do leite. 

Este tratamento é bom. Usámo-lo com resulta
dos satisfatórios ; mas precisa duma pequena mo
dificação. A tintura de iodo, aplicada mais duma vez 
sobre o mesmo ponto, acaba por levantar a epiderme 
e aumentar a lesão. Convém porisso empregar uma 
solução de iodo, mais branda, que pode ser uma 
parte de tintura e três de álcool. 

A anestesia da região não costuma dar-se, 
como várias' vezes notámos. 

* 

Na terapêutica das linfangites, dos ingurgita
mentos, e das galatoforites, devemos ter em vista a 
aplicação dos três elementos -seguintes : 

í.° pensos húmidos; 
2.° levantamento e compressão da, mama; 
3.° extracção do leite. 

Os pensos húmidos quentes actuam, pela tem
peratura alta e húmida que estabelecem na região, 
como anestésicos e resolutivds. Empregam-se so
luções assépticas, ou fVacamente antissépticas. 
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• Na nossa Clínica Obstétrica usara a água fer
vida boratada, quente. Apliquei também a água oxi
genada ao quarto, a água iodada fraca. Os resul
tados são os mesmos. Pode também empregar-se 
a água levemente alcoolizada, etc. 

Alguns autores substituem o calor húmido 
pelo frio, que tem acções terapêuticas idênticas. 
Bonnaire, quando existem simultaneamente ulce
rações, ou rágadas, que é o caso habitual, aplica 
uma compressa molhada num sol. de nitrato de 
prata a V150 e sobre ela uma bexiga de gelo mistu
rado com linhaça em pó. ' 

A bexiga ê substituída por outra nas mesmas 
condições logo que o gelo esteja fundido. A mis
tura de gelo e linhaça conserva-o mais tempo no 
estado sólido. É indispensável escolher uma bexiga 
grande e enche-la incompletamente, para melhor se 
adaptar e cobrir a região. 

Souligoux usa compressas de éter, recobertas 
de Leia impermeável, duas ou três vezes por dia. A 
pele foi previamente lavada com uma escova fina, 
água e sabão. Este tratamento requer vigilância 
especial; os vapores do éter são inflamáveis. Tem 
ainda o inconveniente, pela vaso-constrição enér
gica que produz, de diminuir ou extinguir a secre
ção láctea. 

Os pensos húmidos constantes aplicam-se 
enquanto persistem os fenómenos agudos locais. 
Depois usar-se hão pensos levemente húmidos, 
assépticos, para secar, com o único fim profilático 
das infecções. 

Quando as dores são muito intensas, e não 
cedem aos pensos húmidos, fazem-se pulverizações 
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com água boricada, oxigenada, iodatda, etc. durante 
uma hora. 

Logo que os fenómenos dolorosos permitam, 
far-se ha a extracção do leite, ou pus, se o houver. 

A expressão é o único meio soberano no trata
mento das inflamações dos canais galactóforos. 
Ocupa um logar superior na escala dos valores 
terapêuticos. Se o traumatismo favorece a dissemi
nação microbiana e lhes aumenta a sua virulência 
pela criação de pontos de menor resistência, a 
expressão, muito ao contrário, diminui o número 
dos agentes mórbidos e limita as suas lesões. E por
tanto preferível ao repouso. Teoricamente, se fosse 
possível extrair todo o •conteúdo dos canais gala
ctóforos, a sua inflamação curaria sem outra tera
pêutica. 

Indicámos já, a propósito do sinal de Chas-
saignac, a técnica de Budin para a expressão do 
seio. Segundo a sua estatística, nove observações, 
oito foram coroadas de bom êxito. 

O facto mais importante deste processo, para 
que o resultado seja bom, é a evacuação da totali
dade do pus. Muitos são os aparelhos imaginados 
para esta operação e nenhum délies substitui, com 
vantagem, a extracção manual. Legroux, Chas-
saignac e outros clínicos propuseram o uso de aspi
radores especiais. O de Legroux é uma ventosa, a 
que se pode unir uma bomba aspirante destinada a 
rarefazer o ar e facilitar a saida do pus dos gala
ctóforos. Esta técnica é reprovada por Pinard, 
Bonnaire e Bar, pois os traumatismos e as massa
gens são prejudiciais nas infecções agudas. O usual 
aspirador, conhecido pela designação de bomba, ou 
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é impotente, não conseguindo retirar o conteúdo 
dos galactóforos, ou então produz fissuras, separa 
os bordos das rágados em via de cicatrização, pela 
distensão dos tecidos que são obrigados a entrar 
dentro dele, depois de rarefeito o ar. 

Nada pode substituir as mãos carinhosas e 
dedicadas duma boa enfermeira, que suavemente, 
para evitar os traumatismos, faça e expressão. 
A operação deve ser realizada duas vezes por dia. 

Em seguida lavar-se há convenientemente a 
região. 

O método de Bier, que descreveremos no trata
mento dos abcessos parenquimatosos, foi aplicado 
por Mesnard na Maternidade do hospital Saint-
Antoine, em 21 casos de linfangite, e galactoforite. 

De nenhuma vez a infecção terminou por 
abcesso e porisso êle o julga «um meio terapêutico 
de primeira ordem contra a infecção inicial, e 
superior a todos os meios precunizados até hoje.» 
. «Os resultados, escreve Mesnard, são imediatos 

e eficazes. Se a aplicação é algumas vezes dolorosa, 
ela traz quase logo uma acalmia dos sintomas 
principais de infecção. A dor espontânea diminui 
e cessa em breve. A sensibilidade à pressão desa
parece; a doente tem o seio entorpecido, morto, 
em parte paralizado. Ao fim de duas ou três apli
cações a febre baixa, os arripios cessam ou tor-
nam-se menos frequentes, menos violentos. A cefa-
léa atenua-se e desaparece. O doente que, desde ò 
princípio dos seus acidentes infecciosos, era privado 
do sono e do apetite, dorme tranquilamente e pede 
de comer.» Veja as OBSERVAÇÕES IX, X, XI e xn. 

Não havendo ingurgitamento ou galactoforite, 
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e a flegmasia dos linfáticos é acompanhada de 
poucas dores, pode usar-se a pomada de Grédé, 
cuja fórmula é ' 

Golargol quinze gramas 
Lanolina cincoehta » 
Banha henjoinada trinta e cinco » 

Lava-se a pele com sabão, depois com éter, e fric-
ciona-se com a pomada. Recobre-se com uma tela 
impermeável. 

A amamentação é permitida neste caso. Quando 
há lesões dos galactóforos é formalmente proibida. 

O levantamento e a imobilização do seio são 
admitidos por todas as terapeutas. Não se dá o 
mesmo relativamente á compressão nos casos de 
galactoforite. 

Lequeux indica uma forma simples de a reali
zar. Uma faxa de pano, ou gaze, de 2m de compri
mento e 40™» de largura é cortada ao meio no sen
tido de maior dimensão nos dois lados. Fica ape
nas indivisa em 10 ou 20™ da parte central, que 
se aplica transversalmente na-região esternal. 

Os dois ramos inferiores abraçam o tronco, 
cruzando-se no dorso, e vêem passar sobre a espá
dua para se prenderem anteriormente à parte 
esternal. 

Os ramos superiores, cruzam-se também no dor
so e atara-se por cima do epigastro, ou sobre os 
seios, comprimindo-os. 
. .Este processo pode realizar não só a com

pressão, mas o levantamento e a imobilização 
dos peitos. 
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M ar th, na América, e Budin julgam a compres
são contra-indicada. 

A maioria dos autores, porem, é de opinião 
que o seio deve ser levantado, imobilizado, e compri
mido, fornecendo-lhe desta forma condições de 
resistência indis.pensáveis. 

Na terapêutica dos abcessos, quer sejam paren-
quimatosos ou do tecido periglandular, devemos 
considerar três casos : 

1.° o pus ainda não está coligido ; 
2.° existe flutuação ; 
3.° o abcesso é fistulizado. 

. No primeiro caso tenta-se a resolução por 
meio de revulsivos, e em especial pelo calor seco 
ou húmido, a tintura de iodo, etc. Esta prática 
dá bom resultado nos abcessos superficiais ; quan
do são glandulares, ou mais profundos, raras 
vezes se consegue fazê los abortar. A flutuação 
aparece e então, a única terapêutica é dar saída 
ao pus. 

Se o abcesso é tuberoso, ou subcutâneo, 
bastará uma anestesia local. Nos outros casos é 
preferível a narcose, para que a operação possa 
ser completa. 

Para evitar as cicatrizes defeituosas, os médicos 
antigos usaram as punções aspiradoras seguidas da 
injecção de vários líquidos. 

Ghirié reputa excelente, n'os casos de abcessos 
com o pus coligido, a punção aspiradora e a lava
gem seguida da injecção de prata coloidal. Usa um 
trocaid com torneira, que se conserva no logar. 
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É um bom processo, mas nem sempre tem 
indicação. 

Segundo o método de Thiriar, punciona-se e 
lava-se com água oxigenada. Depois faz-se passar 
na cavidade, durante meia hora ou mais tempo, 
uma corrente de oxigénio, por meio duma cânula 
ligada ao gerador. 

As vantagens deste método não correspondem 
às dificuldades práticas. 

Em 1889, Jules Bœckel apresentou à Academia 
de medicina de Paris um processo que consistia no 
no esvasiamento metódico do seio na mastite 
aguda. Transcrevemo-lo de Peyrot: 

«Incisão elítica circunscrevendo as fístulas, ou 
a parte saliente do fleimão, se não estiver aberto, 
respeitando o mamilo quanto fôr possível. Dissecção 
rápida dos dois lábios da ferida e extirpação com 
pinça e bisturi de todas as partes doentes, indo, se 
houver necessidade, até às costelas. Desinfecção 
com sublimado. Reunião da ferida, sem drenagem, 
com suturas superficiais. Penso de algodão iodofor-
mado não mudável durante oito dias.» 

Peyrot acrescenta que Bœckel operou desta 
maneira seis vezes e obteve sempre a cura com um 
único penso. 0 leite não impediu a reunião por 
primeira intenção, e a cura foi muito rápida. 

Este método não pode tornar-se como geral no 
tratamento dos abcessos glandulares. Primeiro, 
porque a coleção não é geralmente única, e. se o 
fosse, haveria grande desproporção, pelos estragos 
causados, entre a terapêutica e lesão. Em segundo 
logar, nos casos de muitos abcessos, ou se tiraria 
toda a glândula, ou se repetiria a operação em 
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cada um! As suas indicações estão nos casos de 
abcessos fislulizados, contíguos e extensos. 

• Sendo necessário evacuar largamente o pus, a 
boa terapêutica deve evitar a secção transversal dos 
galactóforos e poupar a estética da região. Eis dois 
princípios basilares. A secção dos canais escreto-
res do leite favorecia a generalização da infecção 
aos lóbulos ainda não atingidos. Fazem-se, porisso, 
as incisões no sentido radial, deixando intacto 
o mamilo, se é possível. Só desta maneira se cor
tará o menor número de galactóforos. 

A estética da região não deve ser desprezada, 
principalmente nas classes altas da sociedade. A 
incisão será pequena, mas bastante para dar com
pleta saida ao pus e procurar-se bá o logar mais 
escuso relacionado com a colecção purulenta. Nos 
abcessos retroglandulares ou em botão de camisa, 
o sulcoNinframamário é o logar de escolha. 

Quando há vários pontos flutuantes incidir-se 
hão separadamente. 

O americano Weber, para abreviar a duração 
do tratamento, faz depois a curetagem dos focos 
necrosados. 

Felizet apresentou uma técnica bastante ori
ginal, cujos resultados são melhores do que os 
das clássicas. Baumgartner descreve-a da forma 
seguinte : 

«A incisão feita com o termocautério pode ser 
praticada de duas maneiras : ou seguindo o sulco 
tóraco-mamátio, a um centímetro acima, porqUe o 
seio fortemente tenso está mais levantado do que 
ordinariamente ; ou partindo dum orifício fistuloso, 
descrevendo uma curva de convexidade inferior. 
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supõe-se uma colecção da parte ' íufero-esterna 
da mama. Evacua-se o pus, descola-se o seio 
da parede torácica ; destroi-se, com o dedo ou o 
termocautério, todas as anfractuosidades e todos os 
divertículos ; limpa-se a cavidade, lava-sè com subli
mado e toca-se com cloreto de zinco ; seca-se e 
flameja-se cuidadosamente um minuto ou dois, até 
que todas as paredes estejam negras. Polvilha-se 
com iodofórmio, enche-se de gaze iodoformada. 
Tira-se o penso somente no décimo dia.» 

Gomo processo geral, se o pus é abundante, 
far-se há a lavagem antisséptica e a drenagem da 
cavidade e coloca-se-liie um penso oclusivo. Nos pe
quenos abcessos, ou quando se faz a curetagem dos 
focos necrosados, uma mecha de gaze bastará. 

Certamente, um dos processos operatarios dos 
abcessos parenquimatosos que satisfaz a maior par
te das vezes às intenções do cirurgião, é a incisão 
tóraco-mamária, tão preconizada por Mosqueron. 
Ela realiza os três importantes preceitos: 

Abre largamente os focos, mantêm a integrida
de funcional da glândula, evitando a secção dos 
galactóforos, e conserva a estética da região. 

A incisão pôde ser levada até às extremidades 
do diâmetro horizontal e o operador, deslocando a 
mama da parede torácica, dá campo ao bisturi para 
poder abrir e drenar convenientemente as colec
ções purulentas. 

Mosqueron faz notar que raras vezes há neces
sidade de fazer laqueações. 

Bier lembrou-se de aplicar o seu método hipe-
rémico ao tratamento das mastites e fe-lo com be
los resultados. 
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«Este tratamento da mastite, diz Bier, põe em 
prática duma forma notável o princípio fundamen
tal que nós guiou em todos os processos hiperémi-
cos: evitar tanto quanto possível toda a mutilação e 
fealdade ; restabelecer o funcionamento tão completa
mente quanto possível, com intervenções mínimas e o 
menor sofrimento. » 

Eis a técnica aconselhada por Klapp, assis
tente e colaborador de Bier. -

Depois da anestesia local, fazem-se nos abces
sos pequenas incisões de 0,5 a 1 centímetro. Apli-
ca-se uma ventosa especial, que se adapta à parede 
torácica englobando a mama, e rarefaz-se o ar len
tamente, para evitar a dor, com o aspirador de 
Potin. 

Os bordos da campânula devem ser untados 
com uma substância gorda para mais facilmente 
impedir a entrada do ar. 

A forma da ventosa é muito variável. Umas são 
hemisféricas; outras hemisféricas também, mas 
achatadas lateralmente. Podem ter ou não, inferior
mente, um deposito para os produtos da expressão. 

v Qualquer aspirador serve. Mirtl. usa uma bom
ba de agua que permite, diz êle, graduar mais facil
mente a aspiração. Tem o inconveniente de ser pou
co prática. 

Quando se faz a aplicação, a mama torna-se 
turgescente, vermelha. A côr da pele não deve 
ultrapassar o vermelho violete, nem atingir o vio-
lete sombrio. O doente tem a sensação de que o 
«peito vai rebentar». A duração da sessão é regu
lada pela sensibilidade do doente. Deve suspen-
der-se logo que êle se queixe duma dôr muito viva. 

IÍ 
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A rarefacção do ar faz-se progressivamenle 
para evitar o edema, as hemorragias subcutâneas, 
ou a dor forte. 

Deserevem-se varias perturbações gerais suce
didas com uma terapêutica mal dirigida. Kubn 
propoz a adaptação dum manómetro ,à ventosa 
para regular a pressão. Bastam 200 a 400 milíme
tros de mercúrio. 

Klapp aconselha a aspiração intermitente, du
rando aproximadamente uma hora e uma vez por 
dia. Aplica a ventosa •cinco a oito minutos, deixa 
em seguida penetrar o ar, durante dois ou três, vol
ta a rarefazer o ar, etc. 

Mesnard prefere o método de Doléris, que 
consiste em fazer uma só aspiração de cada vez, 
mas repeti-la três ou quatro vezes por dia, enquanto 
se julgar conveniente. 

Depois de cada sessão deve aplicar-se um pen
so húmido, quente, para secar, que actuará como 
anestésico sobre a dor motivada pela ventosa, e 
como antisséptico local. 

As conclusões de Mesnard são as seguintes: 
«As nossas observações mostram com que ra

pidez actua o método de Bier, quando a linfangite 
é superficial : dois dias de tratamento bastam para 
fazer desaparecer todo o vestígio. 

Nas linfangites profundas, o tratamento exige 
mais alguns dias, mas evitam-se sempre os abcessos. 

Finalmente, nas galactoforites, quando a infec
ção se limita à glândula, e o tratamento é aplicado 
a tempo, pára-se a infecção e impedem-se as colec
ções purulentas. No ingurgitamento glandular a 
ventosa actua pela aspiração, desembaraçando a 
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glândula do leite que contêm, até às menores rami
ficações, e extrai simultaneamente todos os germens 
patológicos que lá se poderiam cultivar». 

O tratamento proposto por Bier é a cópia dum 
processo popular e empírico d'alguos povos do Sul 
da Rússia: «No começo da doença, colocam sobre 
o peito grandes potes que conteem uma pequena 
quantidade de petróleo a arder, e estão convenci
dos da eficácia desta grande ventosa». 

Com o fim de explicar scientíficamente a sua 
acção benéfica teem sido emitidas várias teorias. Pa
ra uns, é a acumulação de anidrido carbónico no 
sangue que lhe aumenta o seu poder bactericida. 

Búchner encontra a explicação na produção 
intensa de enzimas pelos leucócitos. Stahr atribui a 
acção heperémica a uma leucocitose local. É indu
bitável que o método de Bier exerce uma acção 
especial, mas muito útil, sobre os agentes pato-
génicos. A velocidade sanguínea é mecanicamente 
diminuída, facilitando a diapedese dos glóbulos e a 
transudação de soro. Aumentando localmente o 
número dos leucócitos, favorece o organismo na 
sua reacção de defesa. 

Boquel e Gaugain usaram o método de Bier 
em oito casos de abcessos parenquimatosos e obti
veram resultados surpreendentes em sete. Norman
die teve um insucesso -em sete casos. As estatísticas 
de outros autores são todas favoráveis à sua apli
cação. 

Embora tivéssemos grande vontade, não nos 
foi possível empregar o método hiperémico, pela 
falta de ventosas próprias. Não existem nos arse
nais do Hospital e da Faculdade! 
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O tratamento das mastites por infecção geral 
deve ser etiológico. Chatemesse injectou TH gotas 
de soro antitííico -no centro da tumefacção duma 
mastite dotienentérica e os acidentes retrocederam 
em quatro dias. 

Os abcessos íistulizados superíiciais podem ser 
cauterizados, ou então largamente estirpados por 
incisão e curetagem. 

Quando o seio está completamente atingido, isto 
é, nos casos de fleimão, far-se hão incisões radiadas, 
grandes e múltiplas. Depois da extracção do leite e 
pus que houver, pulveriza-se a região durante uma 
hora, com qualquer antisséptico. Os métodos de 
Bier, de Weber, e de Bœkel, já descritos, também 
são aplicáveis. 

Nos casos de ileimão lenhoso, parece que a 
melhor terapêutica consiste no emprego de revulsi-
vos e a expectação que ulteriormente dirigirá a ati
tude do clínico. 

Nas inflamações agudas da região mamária, 
como em toda a patologia, o estudo da doença, o 
seu modo de ser individual e particular, indicarão 
a terapêutica, sempre a menos genérica, sempre a 
mais conveniente. 



CAPÍTULO VII 

Qbsçrvações 

OBSERVAÇÃO I  
(Clinica Obstétrica -Fevereiro de 1916) 

J. J. de 36 anos, serviçal. Multipara. 
Parto normal em 14. Amamentação até 19. 
Neste dia começou a ter dores no seio es

querdo. Não deu de mamar ao filho por esse 
motivo. 

Na noite de 19 e 20 foi acometida de arripios, 
suores, dores de cabeça, febre. 

Em 20, de manhã, tinha o peito rosado, quente, 
doloroso. Não se sentiam nódulos à palpação, mas 
uma consistência muito particular, uniforme. 

Pela expressão, os galactóforos dão said a a 
serosidade com grumos de caseína. Nalguns surge 
um líquido sanguinolento, mais concreto, vermi-
forme. Em todos a saida do conteúdo é difícil. 
A parte mais dolorosa é o polo mamilar. 

Foi-lhe feita a extracção parcial do leite e colo-
* cado um penso húmido constante de agua boratada 
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quente, às 12 h. O mesmo tratamento repetiu-se, à 
tarde e nos dias seguintes. 

A temperatura, que havia subido um grau às 
10 horas da manhã, baixou ao fim da tarde. Veja 
o gráfico da pág. 49) 

A saida do leite tornou-se fácil nos dias 
seguintes, o seio deixou de ser doloroso e a 
temperatura desceu. 

Em 24 retomou a amamentação neste peito, 
que havia suspendido no seu primeiro dia de 
doença. 

Teve alta em 26, curada. 
Antecedentes. Há 20 anos tinha tido no mesmo 

peito um abcesso íistulizado que demorou a curar 
dois meses, perdendo então a lactogénese. 

Nos partos seguintes nada houve digno de 
registro. 

Diagnóstico : Ingurgitamento leitoso. 
OBSERVAÇÃO II  

C Velpeau -1854 ) 

L. de 19 anos, lavadeira, casada. 
Linfática, menstruada desde os 16 anos, sujeita 

a perdas brancas. Grávida de 6 meses, notou um 
dia que o leite do seu seio direito corria expontâ-
neamente. Ligou pouca importância a esse facto. 

Ha cinco dias sentiu dores lancinantes qué a 
não deixavam dormir. Notou ao mesmo tempo que 
o seio era maior, mais duro e que o leite já não 
saía expontâneamente. 

Hoje a tumefacção é considerável. Sem mu
dança de forma, nem de côr, os lóbulos da mama 
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parecem maiores, mais duros, do que no estado nor
mal. 0 órgão é doloroso à pressão, sobretudo à 
volta do mamilo. A secreção antecipada do leite 
auctoriza a concluir que há uma subinflamação da 
membrana interna dos galactóforos. 

De resto, o leite deixou de correr há quatro 
dias, o que tez dizer à doente que o leite, não 
podendo sair, ingurgitou o seio. 

Em 30 de janeiro: O escoamento do leite reco
meçou. O estado geral é bom. 

Em 31 : O seio é menos duro, menos doloroso ; 
há melhoras sensíveis. 

, Em 1 de fevereiro : As melhoras continuam. 
O volume do seio é quase normal. 
Em 2 : A doente pede alta. 
Em 3 : Saiu curada. 
Tratamento: Compressas de água de sabugueiro. 

OBSERVAÇÃO III — 
(Clínica Obstétrioa - Abril de 1916) 

M. R. de 20 anos, doméstica. Primípara. 
Parto normal em 12. No dia seguinte tinha uma 

rágada no mamilo direito. Foblhe feito o tratamen 
to com cocaína, éter, tintura de iodo e bicarbonato 
de sódio até ao dia 19, em que começou a ter dores 
no peito, sendo lhe colocados pensos húmidos 
durante os-dois dias seguintes. 

Em 21 : O seio estava rosado intensamente á 
volta da auréola, mais quente, mais volumoso, ten
so, doloroso ao menor contacto ; a auréola muito sa
liente, a pigmentação carregada e os tubérculos de 
Morgagni aumentados. 
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O mamito, retraído, tem uma rágada partindo 
do centro para baixo. 

A palpação é dolorosíssima e revela um conjun
to lobado, duro, aderente à pele. 

Sobre a auréola, a dor é mais intensa. 
A expressão fez sair, nuns galactóforos, um 

líquido espesso, amarelo, que sobre o algodão mo
lhado se reconhece ser pus; noutros é sanguino
lento. O pus da expressão dos lóbulos mais dolo
rosos é muito concreto, escuro, aderindo simulta
neamente ao algodão e ao mamilo. 

Depois da saida dalgum pus dos galactóforos, 
o seio está menos doloroso, menos tenso ; alguns 
nódulos ficam como estavam vislo que a doente 
não pode suportar por mais tempo o curativo. O 
pulso acusa neste momento 115. Tem cefaleias, fe
bre. Veja o gráfico da pág. 40. 

Foi-lhe posto um penso húmido, muito quente, 
de água oxigenada diluída, às 12 horas, renovado 
às 16 h. Ás 19 horas procedeu-se a nova evacuação 
dos galactóforos. 

O líquido purulento sai com mais facilidade, o 
peito está menos doloroso, com excepção de três 
lóbulos que ainda se-conservam no mesmo estado. 
A temperatura subiu. 

Em 22: A cefaleia passou. Foi-lhe feita a extra-
ção de leite e pus dos lóbulos duros e dolorosos 
que ainda havia, e a aposição de pensos húmidos. 

A febre diminuiu. 
Em 23: A auréola está menos saliente; o con

trário sucede com o mamilo. Expressão e pensos 
húmidos. 

Em 24: Não há pus ; o líquido extraído é 
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absorvido pelo algodão. O mamilo está ainda dolo
roso, a auréola normalizou-se. Foi-lhe colocado um 
penso asséptico e tintura de iodo sobre a rágada. 

Passados dias teve alta, curada. 
Diagnóstico : Rágada ; ingurgitamento e galacto-

forite. 
OBSERVAÇÃO IV -

C Clínica Obstétrica - Janeiro de l!)iti ; 

G, G. de 28 anos, banheira. Priraípara. 
Parto eutócico em 14. 
No dia 16 começou a sentir dores no mamilo 

direito, quando dava de mamar ao filho. Aplica-
ram-lhe pensos húmidos de água boratada nos dois 
dias seguintes. 

Em 19: Tinha o mamilo deprimido, vermelho-
escuro, rugoso, humedecido, com a epiderme ma
cerada. Todo o seio estava congestionado. Havia 
aumento da temperatura local e de consistência. 
O seio não tinha maior volume. 

A palpação, ou qualquer contacto, provoca 
dores. Os sinais de Chassaignac e de Budin eram 
negativos. A expressão deu uma pequena porção 
de líquido sero-sanguinolento, coagulando rapida
mente, e algum leite, muito amarelo, saindo com 
dificuldade. Não há adenites "axilares. 

Golocaram-lhe pensos húmidos, bem quentes, 
de água boratada. 

Em 20: Foi-lhe feita a extracção, quase sem 
dores, do conteúdo dos galactóforos. O líquido é 
fluido e menos amarelo. 

Na escoriação aplicou-se o tratamento aconse
lhado por Bar e Brindeau. Nos dias seguintes, o 



00 

mesmo tratamento, sendo precedido da expressão 
do seio. 

Em 23 : A escoriação melhorou pouco. O seio 
está aumentado de volume, com manchas liniares 
vermelhas partindo do mamilo para a face esterna. 

A palpação revela subcutâneamcnte vários cor
dões dirigindo-se do mamilo para a axila, onde se 
notam gânglios dolorosos. 

À tarde, a doente tem febre. Veja o gráfico da 
pág. 46. 

Feita a extração manual do leite, com algumas 
dores, colocou-se-lhe um penso húmido, quente, de 
água oxigenada diluída. 

No dia seguinte, a temperatura baixou. Os 
cordões subcutâneos são menos nítidos e menos 
dolorosos; a côr da pele é quase normal. A esco
riação mantem-se. O mesmo tratamento do dia 
anterior. 

Em 25 : A doente tem melhoras consideráveis. 
Poi-lhe colocado, depois da extracção do leite, um 
penso asseptizado com tintura de iodo. 

Este tratamento repetiu-se nos dias seguintes. 
Teve alta, curada, em 30. 
Diagnóstico: Bagada; ingurgitamento; linfangite. 

' OBSERVAÇÃO V  
CClinloa Obstétrica - Outubro de 1915] 

R. A. B. de 18 anos; costureira, Primípara. 
Parto normal em 13. 
Mamilo direito pouco saliente, lornando-se-lhe 

doloroso desde o dia 1G com o aparecimento 
duma rágada. 
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Em 18: Deixou de amamentar, por causa das 
dores durante a sucção, que eram intensas. Até 23 
fez aplicação dum bico-de-seio transparente. As 
dores aumentaram, sendo-lhe feita a extracção do 
leite com um aspirador e colocado diariamente um 
penso de borato de sódio. 

Em 28: O mamilo está retraído; a auréola tem 
a coloração normal. Existe uma zona de côr verme
lha intensa, acuminada, abaixo da auréola, ocu
pando uma área de 2 centímetros quadrados. 

O volume da mama é normal. Há dores expon
tâneas que se tornam insuportáveis ao contacto. 

Pela palpação, reconhece-se flutuação subja
cente à região eritematosa, e vários lóbulos aumen
tados, duros e móveis. O sinal de Ghassaignac é 
positivo, embora a doente acuse dores intensas 
durante a sua observação. 

Não existe edema. Os gânglios axilares e-supra-
claviculares estão normais. 

O estado geral é bom. Não há febre (1>60,8). 
Tratamento: Incisão da colecção purulenta no 

^sentido radial, depois da anestesia local pelo clore
to de etilo. Espressão do conteúdo, lavagem com 
agua oxigenada, drenagem e penso oclusivo. 

Curativos diários. 
Teve alta, em 23 de novembro, incompletamen

te curada. 
Diagnóstico : Abcesso parenqnimatoso. 
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OBSERVAÇÃO VI — -

- C Velpeau - 1854 3 '■ 

B. de 20 anos, doméstica, parida há 7 meses. 
Tem no seio direito um tumor mole, sem rubor 

da pele, volumoso, sem endurecimento. Quando se 
toma o seio na mão, sentemse, no meio da massa, 
grumos espessos ; encontramse no centro do tumor 
dois pequenos orifícios que dão saída a leite mis

turado com pus : O que confirma que a doença é 
um ingurgitamento leitoso, devido à retenção do 
líquido escretado pela glândula, nos canais galactó

foros; numa palavra, a variedade conhecida sob o 
nome de pêlo. 

Com a influência de fricções mercuriais todos 
os sintomas desapareceram e cinco dias depois a 
doente saiu curada. 

OBSERVAÇÃO VII - — 
(Clinica Obstétrica - Abril e Maio de 1916) 

F. J. de 18 anos, tecedeira. Primípara. 
Parto fora do Hospital, em 3. 
Entrou neste dia com hemorragias e com um 

hematoma do grande lábio direito. Poi convenien

temente tratada. 
No dia 7, começou a ter dores no seio direito. 

Havia dois dias que não deixava mamar o (ilho 
neste seio. Aplicaramlhe pensos húmidos de água 
horatada, que se repetiam nos dias seguintes. 

Em 8: A temperatura subiu a perto de 40°. 
Veja o gráfico da pág. 53. As dores não diminuíram. 

Pm 10: Ahriramse espontaneamente os ahces
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sos em três orifícios que ocupavam a auréola. A tem
peratura desceu consideravelmente. 

No dia seguinte, o peito estava doloroso, tume
facto e a pele descolada junto das fístulas. Quase 
todos os lóbulos se apresentavam interessados e pela 
pressão, surgia nos orifícios pus amarelo esverdea
do, c o n c r e t o ; em dois lóbulos ínfero-esternos, 
aparecia no mamilo a mistura de leite e pus. A 
temperatura baixou a 37°. 

Depois de anestesia geral, foi-lhe feita no peito 
uma incisão radial em v, aberto para o esterno e 
com o vértice junto do mamilo ; na parte ínfero-es-
terna duas contra-aberturas, por onde foram intro
duzidos drenos para a outra incisão. A mama, depois 
de expremida, foi lavada com água iodada" e coberta 
com um penso húmido. 

Feita a operação, a doente- sentia-se bem, 
apesar de ter às 6 horas da tarde, mais dum grau 
de febre, que se manteve no dia seguinte, baixando 
depois. 

Os curativos repetiram-se com agua oxigenada 
e mais uma pulverização durante meia hora. 

Em 15: Passou mal a noite, tendo grandes 
dores e febre. 

A temperatura voltou à normalidade no dia 
imediato. 

Em 22: O seio está ruborizado, volumoso, com 
os lóbulos aderentes à pele e ao tecido retromamá-
rio. A expressão, muito dolorosa, dá saida a uma 
grande quantidade de pus amarelo-esverdeado. 

A ferida tem os bordos afastados, com granu
lações e pontos brancos. Foi-lhe feita uma lavagem 
rigorosa com agua oxigenada, seguida de pulveri-
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zação. Á tarde, o sou aspecto é melhor, e o pus 
sanguinolento. A temperatura continua visinha 
da normal. 

Em 24: O peito apresentava uma nova fístula 
acima das contra-aberturas. 

Os curativos, nos dias seguintes, íizeram-se com 
agua oxigenada, ou iodada, mantendo-se a supura
ção abundante. Os bordos da ferida vão cicatrizando 
pouco a pouco. 

Teve alta no dia 4, pela exigir, saindo incomple
tamente curada. 

Diagnóstico : Abcesso múltiplo ; fleímâo. 

— OBSERVAÇÃO VIII — 
( Diberder -1876 ) 

G., 29 anos, tertípara-

É forte, bem constituída. O parto realizou-se 
nas condições mais naturais. Gomo tenho por hábito, 
dei a título preventivo e para conservar o útero 
contraído, uma poção de cravagem de centeio; mas, 
apesar da criança somente haver sido posta ao 
seio no quarto dia, tomando-o avidamente, as cóli
cas fazem-se sentir, stem hemorragia. 

A subida do leite era completa ao fim do ter
ceiro dia. O pulso não ultrapassou 80. 

Desde o sexto dia de manhã, duas pequenas 
rágadas se vêem nas extremidades dos mamilos; a 
sucção é dolorosa. Á tarde um teve um arripio que 
durou 10 minutos, seguido de calor, sede, sudação ; 
não teve apetite para jantar. As rágadas aumenta
ram e tornaram-se mais dolorosas. Desde o fim da 
tarde prescrevi 40 centigr. de sulfato de quinina. 
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A doente aplicava desde a véspera a prepara

ção 'Delacour. Suspendi o seu emprego. 
No dia seguinte, as rágadassão um pouco 

menos dolorosas. Prescrição; 40 centigr. de sul

fato de quinina, de manhã, e 20 centigram, à tarde. 
No oitavo dia, as melhoras são muito acen

tuadas. 
Aconselhei o uso do sulfato de quinina durante 

os três dias seguintes. As rágadas não reapa* 
receram. 

— OBSERVAÇÃO IX 
i ( Mesnard ) 

Linfangite do seio esquerdo. — Ventosa de Bier. 
— Cura. 

■N.o 1420. —V. P., secundipara. 
19 de novembro de 1908 : Parto expontâneo duma 

criança viva. 
22 dê novembro: Notamse no seio esquerdo 

rágadas dolorosas, sangrentas. Apliease tintura de 
benjoim e suspendese o aleitamento. 

Temperatura da tarde 37°,4. 
23 de novembro: Linfangite do seio esquer

do. Estrias vermelhas e dolorosas. Adenopatias 
axilares. 

Temperatura da manhã 38°. Pulso 104. 
Duas aplicações da ventosa, seguidas de com

pressas húmidas e quentes. O seio está menos do

loroso. 
Temp, da tarde 89°,% Pulso 106. . 
Durante a noite o penso foi renovado 4 vezes. 
24de novembro.— A doente dormiu mal. 
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As estrias persistem. Núcleo endurecido do 
lado esterno. Temp, da m. 38°. 

Durante o dia duas novas aplicações da vento

sa. A região externa do seio é sempre dolorosa. De 
tarde, vários arripios. 

Temp, da t. (4 h.) 40°. Pulso 116.' 
Aplicação imediata da ventosa seguida de com

pressas húmidas e quentes. 
25 de novembro.—Temp, da m. 37°,2

O doente só tem no seio uma leve dor à pres

são. As arborizações desapareceram. Continuam as 
compressas. 

Temp, da t. 37 °,4. 
26 de novembro.^ Temp\, 37°. A pressão não 

é dolorosa. 
Recomeça o aleitamento, de tarde. 

OBSERVAÇÃO X  
_,—_ ( Mesnard ) 

Linfangite dos dois mios. — Ventosa de Hier. 
— Oura. 

N.° 64. —■ M. F. 23 anos, secundipara. 
Entrou na Maternidade de SaintAntoine em 

14 de janeiro de 1909. 
15 de janeiro. — Parto expontâneo e de termo 

duma criança de sexo feminino, pesando 3900 gram. 
16 de janeiro. — Gomeça a amamentação da 

filha. 
17 de janeiro. — Queixase de dores, no inter

valo das sucções, ao nível do mamilo esquerdo. 
18 de janeiro. — Constatamse rágadas san

grantes e dolorosas na base do mamilo esquerdo. 
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O aleitamento foi suspenso deste lado e apli-
cou-se-lhe tintura de benjoim. 

19 de janeiro. — As mesmas constatações no 
mamilo direito. O aleitamento materno foi comple
tamente suprimido. 

20 de janeiro. — A tarde teve um grande arri-
pio, cefaleia. Temp. 38°,4. Pulso 118. 

Dupla linfangite na região ínfero-esterna de 
cada seio ; placas vermelhas, dolorosas, com arbori
zações mais carregadas indo da auréola para a 
axila, onde os gânglios estão duros e sensíveis. 

Aplicação da ventosa de Bier nos dois seios, 
seguida de compresssas húmidas antissépticas e 
quentes. 

21 de janeiro. — Passou a noite agitada. Os seios 
estão ainda dolorosos, a peleéquente e tensa. 

Teve às 4 h. da manhã um novo arripio. 
Temp. 38o,5. Pulso 104. 
Durante o dia fizeram-lhe três aplicações da 

de ventosa, durando cada uma 10 minutos. Pensos 
antissépticos e quentes. Temp, da t. 37°,4. 

22 de janeiro. — A doente passou bem a noite. 
O seio esquerdo já não está doloroso ao contacto, 
nem a pele vermelha. Não há adenopatias axilares. 

O seio direito tem ainda na região esterna 
algumas estrias de linfangite troncular. A pele 
deste lado é um pouco dolorosa e o seio tenso 

Temp, da m. 375,5. Pulso 88. 
Duas aplicações da ventosa em cada seio. Com

pressas húmidas, quentes. 
23 de janeiro. — Dormiu bem. O seio esquerdo 

está melhor; o direito, um pouco vermelho, mas 
quase nada doloroso. Temp, da m. 37°,3. Pulso 80. 
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Retoma o aleitamento do seio esquerdo. 
Do lado direito fez ainda duas aplicações da 

ventosa, seguidas de compressas antissépticas. 
Temp, da t. 37°,6. Pulso 82. 
24 de janeiro. — Seio direito um pouco verme

lho e quase indolor. Temp, da m. 37°,2. Pulso 78. 
Uma aplicação da ventosa. 
Temp, da t. (4 h.) 37«,2. Pulso 76. 
Retomou o aleitamento no seio direito. 
25 de janeiro. — Teve alta, curada. A creança 

pesa 3850 gram. 

OBSERVAÇÃO XI - — 
(Mesnard) 

Galadoforite do% seio esquerdo. — Ventosa de 
Bier. — Cura. 

N.° 680.-—B. M., 24 anos, primípara. 
Entrou na Maternidade em 11 de junho de 1909. 
17 de junho. — Parto expontâneo e de termo. 
22 de junho. — Queixa-se de rágadas no seio 

esquerdo, muito dolorosas, sangrando facilmente. 
Suspende o aleitamento deste lado durante 2 dias, 
sendo-lhe aplicados pensos com tintura de benjoim. 

25 de junho.-Teve um arripio violento, cefaleia. 
Temp, da m. 39°,2. Pulso 114. 
O seio está doloroso na^parte esterna e apre

senta um núcleo endurecido. 
Ás 11 horas da manhã foi-lhe feita a aplicação 

da ventosa; que durou 8 a 10 minutos e foi leve
mente dolorosa. Penso antisséptico. 

A doente sente-se muito aliviada. Contudo 
persiste Uma cefaleia viva e fadiga geral. 
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Ás 14 horas, nova aplicação da ventosa, menos 
dolorosa. Extrai-se bastante leite- misturado com 
uma pequena quantidade de pus. 

Durante a tarde, fazem-se duas aplicações que 
não provocam dores. Saiu de cada vez algum pus. 

Ás 18 horas teve um leve arripio. Temp. 39°,6. 
Pulso 110. 

26 de junho. — Passou bem a noite. Dormiu, o 
que não havia acontecido na noite anterior. 

.Temp, da m. 38°,2. Pulso 104. O seio vai nota
velmente melhor: a sensibilidade do núcleo endu
recido perdeu a sua acuidade. O resto do peito 
está mole. A doente sente-se mais aliviada ; a cefa-
leia quase desapareceu. 

Repetem-se quatro vezes as aplicações da 
ventosa. 

Temp, da t. 37°,2. Pulso 100. Sentiu pequenos 
arripios. 

27 de junho. —A doente dormiu bem. O apetite 
voltou. 

Temp, da m. 37°,2. Pulso 80, Foram-lhe feitas 
durante o dia três aplicações da ventosa, seguidas 
de pensos húmidos. 

Temp, da t. 37°. As dores desapareceram com
pletamente. Não há cefaleia. 

28 de junho. — Temp, da m. 37 o. Pulso 7G. Sen
te-se ainda na massa glandular um leve endureci
mento, indolor à palpação. Não se fez a aplicação 
da ventosa. A galactoforite desapareceu completa
mente. 

29 de junho. —Temp. 36°,8. Ao nível da parte 
esteroa do seio persiste um ligeiro empastamento, 
não doloroso. 
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A expressão da glândula dá leite muito puro. 
Recomeça o aleitamento. 

OBSERVAÇÃO XII  
C B l o o - 1909 3 

Linfangite do seio direito. — Compressas húmi

das antissépticas. — Abcesso. 
Linfangite do seio esquerdo. — Ventosa de Bier. 

— Cura. 
B. secundipara. 
28 de janeiro. — Parto espontâneo. 
29 de janeiro. — Começa o aleitamento. 
2 de fevereiro. — Gonstatamse rágadas nos dois 

mamilos, que tornam a sucção muito dolorosa. As 
rágadas são tratadas, antes e depois da criança 
mamar. Durante a sucção os mamilos são isolados 
com bicos de alumínio. 

10 de fevereiro.— Teve um grande arripio. Cons

tatase linfangite no seio' direito. Pensos antissépti

cos húmidos. 
11 de fevereiro. ■— Formação de pequenos abces

sos superficiais no seio direito. 
O aleitamento foi suspenso nos dois seios em 

virtude do estado de fraqueza da doente. 
Abertura das colecções purulentas. 
14 de fevereiro. — Linfangite, muito aparente, 

do seio esquerdo. Durante o dia, três aplicações da 
ventosa, seguidas de pensos húmidos antissépticos. 

 15 de fevereiro. — Três novas sessões da ven

tosa de Bier. 
16 de fevereiro.— A linfangite do seio esquerdo 

desapareceu completamente. 



— CAPÍTULO VIII 

Çonelusõç.5 

Uma solução de continuidade na pele da mama 
não é condição indispensável para determinar uma 
perimastite, ou mesomastite. 

As rafadas, ou fissuras constituem um balão 
de cultura intermediário entre a fonte dos agentes 
microbianos e o meio galactóforo. 

As afecções inflamatórias da região mamária 
mais frequentes são as mastites. Surgem nos perío
dos de maior actividade fisiológica da região. 

A panmastite é uma das terminações mais fre
quentes das mastites não tratadas. 

Ingurgitamento leitoso e estase leitosa não são 
a mesma coisa. 

Nas mastites do aleitamento, a via infeciosa 
galactófora tem a maioria das observações. 

0 ingurgitamento e a galactoforite confun-
dem-se até certo ponto, mas não são a mesma 
lesão. 

O abcesso parenquimatoso é uma complicação 
frequentíssima nas primíparas que não vigiam 
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cuidadosamente a higiene da amamentação. Quando 
não é tratado convenientemente íistuliza-se e acaba 
por um fleimão total. 

Tratada uma solução de continuidade da pele, 
um ingurgitamento leitoso, uma galactoforite, o 
aleitamento consecutivo é ainda indispensável na 
profilaxia dos abcessos. 

De todas as mastites, a mais grave é o abcesso 
parenquimatoso. . 

A terapêutica mais valiosa do abcesso paren
quimatoso é a profilática. 

, As variações da temperatura e a dor local cons
tituem os melhores sintomas que devem regular as 
aplicações profiláticas dos abcessos. 

O .melhor tratamento das escoriações é a sua 
asseptização. 



proposições 

Anatomia descritiva. — A camada muscular plexiformê 
do útero deve ser considerada como a túnica 
média dos vasos uterinos. 

Histologia. — O grau de vulnerabilidade dos elemen
tos celulares é proporcional à sua diferenciação 
específica. 

Anatomia topográfica. — O piloro é a parte mais 
importante do tubo digestivo. 

Fisiologia. — A génese dum tipo celular é o efeito das 
suas necessidades fisiológicas. 

Patologia geral. — As relações patológicas dos diver
sos órgãos e aparelbos estão na mesma razão 
da sua solidariedade fisiológica. 

Anatomia patológica. — As neoplasias constituem o 
processo geral da patologia celular da função 
reprodutora. 

Patologia estorna. — Nas fracturas, luxações e entor-
ces, o melhor cirurgião, para o nosso povo, é 
o algebrista curioso. 
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Matéria médica. —Um dos elementos, a que se deve 
atribuir o grande sucesso na. terapêutica pelas 
especialidades farmacêuticas, é o segredo da 
sua composição. 

Operações. — A incisão tóraco-mamária é um tempo 
operatório idêntico à laparotomia. 

Patologia interna. — O conhecimento da etiologia das 
doenças é uma das mais férteis aquisições da 
patologia médica. 

Higiene. — Tem sido mais descurada a propaganda 
sobre a higiene do corpo, em Portugal, do que 
sobre a higiene da alma. 

Clinica obstétrica — A cadeira obstétrica de Deventer, 
que antigamente fazia parte do enxoval dos 
noivos, foi hoje substituída pelo irrigador, ou 
os óvulos espermaticidas. 

Medicina legal. — As resoluções dos peritos, na maior 
parte das necrópsias médico-legais, só deviam 
ter o carácter de probabilidade. 

Clínica cirúrgica. — O cirurgião deve ser um compo
sitor ; as suas notas são as operações típicas. 

Clinica médica. — A expressão sintomática dum doente 
pode servir de base na avaliação da sua resis
tência mórbida. 

VISTO. 1MPRIMA-SE. 

J>ir\ho. J>ir\ho. 
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