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Quem chega ao fim do curso medico, 
após uma peregrinação scientifica tão longa 
e tão escabrosa, e vê deante de si a barreira 
da these, montanha gigantesca que ha de 
transpor para alcançar o paraizo dos seus 
sonhos e entrar no templo da sua fé, sente-
se baquear, sente-se desfallecer de desani
mo. Tão longa tem sido a lucta e tão dispu
tada, que o cérebro, embora mais lapidado 
pelo estudo, sente-se enfraquecido para ta
manho emprehendimento. 

Forçoso é, no entanto, ir avante, por
que nada mais doloroso que morrer no ulti
mo combate, ou naufragar á vista do porto. 
Por isso, puzemos em acção hercúleas ener
gias e tratamos de nos aprestar para sahir 
ao campo da prova ; mas foi uma loucura, 



XX 

como em breve reconhecemos, perante os 
nossos recursos, a escolha que fizemos das 
armas de combate. 

Comtudo, esta selecção desacertada, em 
dominios tão vastos como são os das scien-
cias medico-cirurgicas, tem a sua natural 
justificação. 

Somos de ha muito um apaixonado da 
Histologia, e levado por este sentimento gas
tamos, durante os últimos dois annos do 
nosso curso, as escassas horas que os deve
res escholares nos deixavam livres, a dar 
cortes e a fazer analyses microscópicas. 

Muito d'esté tempo aproveitamol-o no 
gabinete d'histologia da Eschola, e ahi foi 
também onde encetamos os primeiros estu
dos do ramo scientifico que tanto nos fasci
nava e que de vez a mais nos seduzia. 

E realmente esplendoroso o espectáculo 
da architectura intima dos tecidqs orgânicos, 
é sobremaneira attrahente o exame do mais 
simples corte d'essas peças que constituem a 
maravilhosa machina que é nós mesmo. E, 
quando do terreno physiologico se passa ao 
pathologico, não deixa de ser menos mara
vilhoso o novo quadro que se nos offerece. 



XXI 

Nas azas d'estas impressões éramos assi
duamente levado aos nossos trabalhos, en
contrando sempre a nosso lado o Ex.mo Snr. 
Dr. Arthur Cardoso Pereira que tinha che
gado do estrangeiro com o cérebro pujante 
de novidades scientificas, e a quem devemos 
o pouco que sabemos de histologia, no que 
elle é um distinctissimo especialista. 

Ao gabinete da Eschola affluiam, por esse 
tempo, as peças extirpadas nas operações 
dos cirurgiões portuenses, thesouros inexgo-
taveis que a maior parte das vezes se inuti-
lisam, ou esquecem no alcool conservador. 

Explorando habilmente estes filões r i 
quíssimos, dois nossos amigos, que frequen
tavam egualmente o gabinete d'histologia, 
colheram os elementos para as suas theses 
que tiveram uma acceitação das mais inve
jáveis, escrevendo o Dr. Ferreira de Castro 
sobre as Salpingites e estudando o Dr. 
Aguiar Cardoso as Ovarites. 

Estes denodados trabalhadores esquadri
nharam um campo mal conhecido, e d'essas 
regiões por onde andaram apenas ficou o 
utero, esperando que iniciativas ousadas o 
aproveitassem para novas pesquizas. 
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O estudo das inflammaçõès d'esté órgão 
impunha-se d'algum modo, depois d'aquel-
les trabalhos, e justo era que alguém, do 
mesmo modo, concorresse para completar 
esse edifício que terá a sua cupula no âmbi
to da pathogenia experimental, relativa aos 
três órgãos genitaes internos, esclarecendo, 
confirmando, contradizendo factos já archi-
vados, ou mesmo descobrindo novos hori-
sontes. 

O material para taes contribuições vimos 
que era de fácil acquisição, porque, frequen
tando o quinto anno da Eschola, tínhamos 
por Professor um habillissimo operador o 
Ex.mo Snr. Dr. Azevedo Maia que praticava 
hysterectomias frequentes, e eram-nos, ao 
mesmo tempo, franqueadas as peças de 
iguaes operações, realisadas por dois outros 
distinctissimos gynecologistas do Hospital de 
Santo Antonio, os Ex.mos Snrs. Dr. Julio 
Franchini e Dr. Souza Oliveira. 

Com estes recursos e reconhecendo a 
utilidade de se continuar a investigação das 
Endometrites, começada lá fora por sábios 
de cunho elevado, nós, amante da Histolo
gia, lançamo-nos nessa derrota, julgando-
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nos, n u m momento de ébrias aspirações, 
obreiro para tão grandioso feito,.e sonhando 
resultados d'ouro. 

Cedo porém veio o desengano e com elle 
o desalento; pois não passávamos d'um po
bre visionário sem pulso para tão grande 
empreza. 

Recuar, porém, seria inutilisar muito tra
balho e muito tempo; caminhamos adeante, 
aflrontando as difficuldades que só pôde ava
liar quem lança mão d'um assumpto d'esta 
natureza, vencendo-as melhor ou peor e 
conseguindo, com a velocidade que nos exi
gia um curto espaço de tempo, o que ahi 
deixamos modestamente archivado, que se 
não bastar para merecer a benevolência dos 
que nos hão de julgar, seja, ao menos, digna 
d'ella a boa vontade das nossas loucas aspi
rações. 

* 

Colhemos nas clinicas dos três eminentes 
operadores, a quem atraz nos referimos, de-
zenove Observações aproveitáveis. Das peças 
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correspondentes montamos uns duzentos e 
quarenta cortes, seccionando a mucosa uteri
na com orientações variáveis e a três alturas 
sempre determinadas pelas regiões do corpo, 
do collo e do focinho de tença, os quaes ofle-
recemos á Eschola para que tenham a hon
ra de ficarem a pertencer ao seu gabinete 
d'histologia. 

Estes cortes preparamol-os e analysa-
mol-os no gabinete particular do Ex.mo Snr. 
Dr. Cardoso Pereira, a quem n'este mo
mento deixamos evidente o reconhecimento 
que nos merece a somma de obséquios de 
que lhe somos devedor. 

De igual agradecimento são muito di
gnos também, os distinctes operadores que 
nos forneceram as peças anatómicas e, algu
mas vezes, esclarecimentos e notas de gran
de valia. 

Antes de terminar, para entrar verda
deiramente no assumpto, diremos duas 
palavras sobre a maneira como o dividi
mos. 

Repartimos o nosso trabalho em três par
tes, sendo a primeira de um estudo da ana
tomia e da histologia normal do órgão da 
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gestação, as duas restantes, a descripção das 
Endometrites do corpo e do col lo. 

Em cada uma d'estas ultimas occupamo-
nos em primeiro logar da phlegmasia da mu
cosa, histologicamente e d'um modo geral ; 
passamos em seguida uma revisão ás suas 
formas particulares, apresentamos as nossas 
Observações e, finalmente, tiramos as conclu
sões, inclinando-nos para uma classificação. 

Teríamos aproveitado a occasião de es
tudar também a metrite parenchymatosa se 
tivéssemos mais tempo e o labor triplicado 
que nos exigiu a estructura variável da mu
cosa não ofíerecesse assumpto de sobra a 
quem, em dada altura dos seus trabalhos, 
reconhecendo-se.incapaz para producção d'al-
gum valor, tratou de apellar para uma these 
que podesse satisfazer ás exigências da lei. 
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PARTE PRIMEIRA 

ANATOMIA E HISTOLOGIA NOEMiES KO DTEEO 

O UTERO, também denominado MADRE, é o ór
gão destinado a receber e a agasalhar o fructo da 
concepção até ao momento do parto em que se 
torna o principal agente na expulsão do feto. 

Situado na pequena bacia adiante do recto, 
atraz da bexiga, por debaixo das ansas intestinaes 
e superior á vagina, equilibra-se pelas connexões 
com os órgãos visinhos e pelos ligamentos largos, 
redondos e utero-sagrados. 

E ' cónico, piriforme, de base superior e acha
tado segundo os seus diâmetros antero-posterio-
res. Para Sappey (x) teria uma direcção rectilínea, 
mas é opinião corrente que o seu eixo vertical se 
quebra formando um angulo anterior de 14o.0 ao 

(*) Sappey — Traité d'anatomie descriptive, 1890. 
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nivel da sua parte media, onde um estrangulamento 
o divide em duas metades a que os auctores cha
mam corpo e collo. 

O corpo collocado acima do collo, tem a forma 
triangular que se arredonda consecutivamente aos 
estados de gravidez. Admitte n'um plano descri-
ptivo duas faces, das quaes a anterior é menos 
convexa que a posterior, um bordo superior con
vexo (fundo do UTERO) e dois bordos lateraes con-
vexo-concavos de cima para baixo. Os dois ângu
los superiores dão inserção ás trompas de Fallo-
pia e a extremidade inferior continua-se com o 
collo, que um tanto fusiforme emquanto não hou
ve partos ou abusos sexuaes, se mostra depois 
mais curto, largo e cylindrico. 

A vagina prende-se a este segmento uterino de 
modo a conter-lhe dentro da sua cavidade o terço 
inferior, que se designa por focinho de tença. 

Nas virgens e em algumas desfloradas, esta por
ção do collo é perfurada na sua extremidade por 
uma fenda transversal guarnecida por dois lábios 
lisos e rosados (orifício externo do collo). Após 
parturições a abertura arredonda-se e os lábios, 
lacerados durante o parto, são irregulares, chan
frados e espessos. 

Pelo que fica dito, se antevê que a configuração 
externa das duas partes do utero, é diversa con
forme as idades e a historia genital da mulher. O 
mesmo acontece ás suas dimensões respectivas. 
Na creança e emquanto dura a virgindade o collo 
é maior do que o corpo, depois o órgão modifica-
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se morphologicameme, attingindo proporções exa
ctamente inversas (Tillaux) (»), mormente se já pre-
hencheu alguma vez o fim que lhe foi confiado pela 
natureza. 

O seu volume é também alterado pelas mens
truações, durante as quaes o órgão augmenta, e 
quando estes fluxos deixam de correr, porque é 
chegado o tempo em que a menospausa marca o 
fenecer da actividade sexual, o utero reduz-se de 
modo a que o corpo fique mais pequeno que o 
collo, adquirindo assim a forma que teve primiti
vamente. 

Em virtude da variabilidade de volume, o ór
gão que vamos descrevendo, não consente valores 
fixos para os seus diâmetros. No entanto, abstra-
hindo das differenças individuaes, pôde dizer-se 
com Courty, (*) que na adulta, o diâmetro vertical, 
tirado da base ao vértice, mede 0,06 a 0,07, o 
transversal, ao nivel dos ovidutos, o,o35 e o diâ
metro vertical do collo, cerca de o,o3. 

Estudando agora a cavidade uterina veremos, 
egualmente, que a sua configuração se modifica 
nas différentes épocas da vida e segundo a classi
ficação genital da mulher. 

Ao corpo do órgão corresponde uma cavidade 
triangular cujas paredes se encostam normalmente. 
Os ângulos superiores do triangulo dão passagem 
para os oviductos e teem-se descripto n'estes pon-

(*) Tillaux —Traité d'anatomie topographique, 1890. 
(s) Dice. Dechambre : art. Uterus. 
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tos pregas que são a continuação das cTestes an-
nexos uterinos e que de algum modo impedem, á 
maneira de válvulas, como erradamente lhe cha
maram Warthon e Graaf, a transladação utero-
tubaria. (Dice. Dechambre). 

O angulo inferior encontra-se em communica-
ção com a cavidade fusiforme do collo por um pe
queno orifício (orificio interno do collo) frequente
mente representado por um estreito de 0,005 a 

0,006 de comprido (isthmo de Gufon), que em al
gumas mulheres se oblitera (Mayer e Velpeau) 
depois que a idade as tornou incapazes de pro-
crear. 

Os bordos lateraes da cavidade triangular do 
corpo são convexos para dentro, emquanto o órgão 
não exerceu a missão de abrigar o produeto da 
concepção ; porque depois tornam-se rectilíneos ou 
convexos para fora e tanto mais quanto a mulher 
é adeantada em annos (Hagemann). 

O bordo superior relacionado com o fundo do 
utero (parte ceratina) alarga-se consideravelmente 
nas multiparas (Guyon) e apresenta uma depressão 
média que em face d'uma dilatação brusca, que 
existe de cada lado, abaixo do orificio das trom
pas, fez lembrar a Hagemann o aspecto d'um úte
ro bicorne. 

A bifidez primitiva do órgão e também o seu 
desenvolvimento á custa de duas metades syme-
tricas, parece ter, realmente, deixado vestígios du
radoiros. Hagemann estudando por meio de sub
stancias solidificáveis a forma da cavidade da ma-
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dre, na recem-nascida e na multipara, encontrou 
sulcos médios, que lhe denunciaram a fusão das 
duas porções do órgão, e nota que o bordo supe
rior converge com os lateraes de modo a transfor
mar o limiar das trompas n'uma cavidade infundi-
buliforme que revela a referida bifidez('). 

. A cavidade do collo, como já dissemos, fusifor-
me, é intumescida a meio da sua altura (Dice. De-
chambre) e mostra nas suas superficies, anterior e 
posterior, duas saliências medias d'onde irradiam 
outras n'uma disposição que mereceram o nome de 
arvores da vida e que encaixando-se reciprocamen
te reduzem a permiabilidade da cavidade de que 
fazem parte (Cornil) (*). 

Na recem-nascida estas ramificações partem 
do orifício externo do collo, na adulta começam 
vulgarmente mais acima (Moericke) e é raro en-
contral-as para além do limite superior da cavida
de do collo, principalmente se o utero não é de 
creança (Moerick, Wyder). (Dice. Dechambre). 

As dimensões da cavidade da madre são diffé
rentes conforme os observadores, o que não deve 
estranhar-se attendendo ás causas que podem fa-
zer-lhe variar a configuração. 

Guyon, servindo-se de injecções solidificáveis, 
avaliou a capacidade total do órgão em 3 a 5 c. c , 
Sappey, enchendo-o de mercúrio, encontrou este va-

Q-) Dice. Dechambre, loc. cit. 
(2) Cornil — Leçons sur l'anatomie pathologique des 

metrites, des salpingites et des cancers de l'utérus, Paris, 1889. 
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lor nos úteros das mulheres que foram mães e nos 
das nulliparas reconheceu que a sua cavidade não 
excedia 2 ou 3 c. c. 

Estes dois auctores estão d'accordo com Ri-
chet e Aran, concedendo ao diâmetro cervico-ute
rino das mulheres virgens 0,045, nas que o não 
são encontra-se entre elles discordância. Pode-se, 
no entanto, acceitar como media as cifras de Sap-
pey: o,o52 para as nulliparas e 0,057 P a r a a s mul
tiparas. 

Sendo o,oo5 a altura da cavidade do isthmo, a 
auctoridade'que acabamos de citar diz que do pri
meiro d'aquelles diâmetros pertence 0,028 e 0,024, 
respectivamente aos dois segmentos da madre. 

Mais uma vez se confirma o augmento das di
mensões do corpo e a reducção das do collo, nas 
mulheres que tiverem filhos. 

Krause (') pesando úteros de virgens e multipa
ras encontra os valores de 33 a 41 grammas para 
os primeiros, e os de io5 a 120 grammas para os 
segundos. Beaunis (2), apreciando-lhes a espessura 
das paredes, reconheceu que o máximo existe pos
teriormente (0,012 a 0,016) e o minimo na região 
anterior do collo (0,004 a 0,009). 

HisTOLOGicAMENTE vamos fazer o estudo do 
utero adulto quando vasio e durante a quadra da 
sua actividade, para em seguida lembrarmos pas-

(') Dice. Dechambre, loc. cit. 
(2) Beaunis e Bouchard — Nouveaux elements d'anoto-

mie descriptive et d'embryologie, 188S. 
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sageiramente as modificações da mucosa proprias 
á idade, ás fluxÕes menstruaes e á gravidez. 

Começamos o nosso itinerário transpondo 
desde já o peritoneo que cobre a face posterior, o 
fundo e os três quartos superiores da face anterior 
do órgão, por não offerecer particularidades de es-
tructura. 

Levados assim á profundidade da sorosa, no
tamos que ha ali uma rede elástica, que manda em 
alguns pontos fibras a afundarem-se nos interstí
cios da trama muscular que temos deante. 

Penetrando n'esta brenha de tecido contractu 
vemos-lhe uma urdidura tal que desafia a mais 
simples descripção methodica. 

No entanto, seguindo a rotina de Hélie, pode
remos dissecal-a em três camadas sobrepostas 
que são mais facilmente discerniveis nos úteros 
grávidos. 

Então, formando a camada externa, eviden-
ceia-se á tona, a partir da região anterior do isth-
mo, um feixe de fibras longitudinaes (feixe atisi-
forme) que ascende o corpo um tanto em conne-
xão com a tunica contractil da bexiga (musculo ve-
sico-uterino) e que chegando ao fundo do utero se 
curva sobre a face posterior para ir ao collo e 
prolongar-se na camada superficial do recto (mus
culo recto-uterino). As fibras d'esté feixe ansifor-
me,nos bordos (Beaunis) e no fundo do utero (Dice. 
Dechambre), misturam-se a uma serie de fibras 
transversaes que lhes ficam inferiores, as quaes nas
cendo a meio das faces do corpo, convergem para 
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os folhetos correspondentes dos ligamentos largos, 
dando as anteriores origem a uma parte do liga
mento redondo, as posteriores ao ligamento do 
ovário. 

Descendo, n'este plano, ás proximidades do 
focinho da tença, vemos os feixes musculares da 
vagina, urethra e bexiga lançarem-se sobre o collo 
em continuidade com as suas fibras superficiaes e 
longitudinaes. 

Para além fica a camada muscular media for
mada no collo, por feixes circulares poderosos e 
no corpo, por uma trama espessa. 

N'esta ultima região, ao passo que vamos se
guindo, deparam-se-nos fibras longitudinaes em 
mistura com feixes conjunctivos ondulados; de
pois intrincam-se e constituem bainhas circulares 
aos vasos numerosíssimos que por entre ellas ser
peiam; finalmente vemol-as perder esta disposição 
tão idêntica aos tecidos plexiformes e adoptarem 
uma direcção obliqua ou transversal. 

Por entre este enredo, emmaranham-se fibras 
elásticas que lhe enroscam os braços, trepam por 
entre elles, penetram a tunica muscular externa, 
atravessam-n'a e vão confundir-se com a rede da 
sua natureza que nos ficou mais á superficie. 

Passando adeante estamos na camada muscu
lar interna com as suas fibras transversaes ou 
obliquas e as que circundam d'anneis concêntricos as 
embocaduras das trompas e o canal que corta o 
isthmo. D'esté ultimo ponto algumas fibras des
cem perpendicularmente ao encontro das suas ir-
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más da camada interna do collo que participam 
da textura do esphincter cervical, penetram o che-
rion da mucosa e formam o tecido interno dos ra
mos das arvores da vida. 

Chegados a esta região temos deante da vista, 
a costear a cavidade central do órgão, uma estrei
ta zona que se extende da extremidade vaginal á 
extremidade antípoda. É a MUCOSA UTERINA fendi
da por uma profusão de glândulas que nascem no 
seu interior e na camada muscular contigua, onde el-
la se arraiga a niveis muito différentes, não con
sentindo por isto uma medida uniforme para a sua 
espessura, que, no entanto, pode ser calculada em 
0 ,001 . 

Para um e outro lado do isthmo a estructura 
différente d'esta tunica interna das paredes do ute
ro, pede-nos uma descripção separada. Obedece
mos ás justas imposições do methodo e principia
mos pela mucosa do corpo. 

Este revestimento da cavidade triangular da 
madre é lizo, cinzento, ás vezes um tanto rosado 
e á lente deixa ver n'uma distribuição cribiforme r 
as foz glandulares que despejam no seio do órgão 
um liquido límpido, pouco consistente, soroso 
(Cornil) e alcalino. Toda a sua superficie, que cir-
cumscreve este recepiente commum de mucosida-
des em que nadam cellulas cylindricas, lencocytos, 
granulações encerradas por grandes envolucros 
(corpúsculos de Glaye) e raramente cellulas cilia-
das, é ladrilhada por uma camada epithelial de 
cellulas cylindricas (Cornil), alongadas, prismati-



IO 

cas, de cinco a seis planos (Dice. Dechambre), 
que teem adhérentes ao seu topo livre celhas vi
brareis, que ondulam na massa liquida ambiente 
do collo para o fundo (Cornil, Dice. Dechambre), 
ou em sentido opposto (Dice. Jaccoud, Sappey) 
Curveilhier (l). O protoplasma d'estes elementos 
epitheliaes, uniforme, finamente granuloso, encer
ra um núcleo ovóide ou arredondado. 

As glândulas n'esta latitude teem uma nascen
te simples, que para muitas d'ellas consiste n'uma 
dilatação empoliforme. Atravessam a mucosa obli
qua e perpendicularmente, ou segundo uma linha 
sinuosa (Robin), para irem desaguar por um só 
escoadouro, não sendo comtudo raro encontrar 
deltas formados por duas e até três das suas ra
mificações terminaes. As margens são-lhes tapeta
das por uma fieira de cellulas vibrateis, cylindri-
cas, mais longas que as da superficie, fieira que re
pousa n\un tecido cuja estruetura é muito discuti
da. Para alguns auetores ha uma parede propria 
que Leydig nega e que Weber, Crobak, Haje-
mann e Moerick julgam ser uma membrana 
anhysta, continuação directa d'uma base membra
nosa superficial. Robin diz que existe realmente a 
parede que é espessa, estriada e finamente granu
losa e a quem Krause crê formada por uma cama
da endotholial e Leopold por um envolucro con
junctive, recoberto externamente por cellulas acha
tadas no terço superior do dueto glandular (l). 

(*) Curveilhier — Traité d'anatomie descriptive, 1874. 
(*) Dice. Dechambre, loc. cit. 
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Qualquer que seja a sua textura, é certo que 
Cornil também nos falia, como Leopold, d'essas 
cellulas achatadas que tantas vezes temos visto 
nos nossos cortes. 

As glândulas distribuem-se no seio d'um teci
do próprio (chorion) que é egualmente o suporte 
do epithelio superficial. 

Ainda mal estudado histologicamente, o cho
rion é na opinião de Sappey e Cruveilhier um te
cido conjunctivo embryonario de nucleação appro-
ximada, entremeado de fibras-cellulas; para Ro
bin C1), é formado por tecido conjunctivo em todos 
os períodos de desenvolvimento; para Leopold 
(de Leipzig) (8), compõe-se de tecido conjunctivo 
fibrillar, cujas fibrillas são cobertas por cellulas 
achatadas; segundo as paginas de Dice. Jaccoud, 
o tecido intersticial, é uma substancia amorpha en
cerrando numerosos corpos fibro-plasticos ; final
mente Gornil considera o tecido interglandular 
composto de pequenos feixes conjunctivos que se
param cellulas de núcleos ovóides, muito approxi-
madas. 

c4 mucosa do collo menos espessa e mais re
sistente e clara que a do corpo, é bastante des
igual por causa das saliências das arvores da vida. 
Banha-a um liquido alcalino, rico em mucina, vis
coso, transparente, branco ou cor d'ambar que 
durante a gestação exaggera as suas propriedades 

(*) Cit. por Cornil, loc. cit. 
(8) Dice. Dechambre, loc. cit. 
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para formar o tampão gelatinoso que fecha o 
collo. 

Occupando-nos d'esté revestimento temos de 
separar a sua descripção em duas partes, porque 
na região intra-cavitaria e no focinho de tença a 
sua architectura é différente. 

N'aquella porção de collo, á parte papillas que 
se erguem ás vezes á sua superficie, apresenta um 
arranjo análogo ao da mucosa do corpo, havendo 
portanto a considerar-lhe um epithelio, glândulas e 
um chorion. 

O epithelio desprovido de celhas vibrateis 
(Cornil) é descripto por Robin coroado d'estes ap
pendices ainda maiores que os das cellulas do 
corpo. Cylindrico no conceito de Cornil, é para 
outros fusiforme e conoide terminando inferior
mente por uma placa réfringente (Lott Hagemann), 
ou por um prolongamento muito fino (Friedlan-
der). Entre estes typos ha outras formas mais no
vas destinadas a regenerar o epithelio despegado 
(Valentin) e cellulas caliciformes, derivadas das 
cylindricas, verdadeiras fontes de glóbulos muco
sos e colloides (*). 

Em conclusão de tudo isto que nomes respeitá
veis appoiam, podem dar-se as observações de 
Sinety e Cornil que encontram nas depressões 
da arvore da vida cellulas caliciformes e nas 

(*) Dice. Dechambre, loc. cit. 
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saliências um epithelio cylindrico não celha-
do. O 

Estes elementos maiores do que os da cavida
de do segmento uterino superior (Moerick), com 
quem se continuam gradualmente, são constituí
dos por um protoplasma opaco e granuloso que 
abrange um grande núcleo ovóide ou arredondado 
situado a meio e, por vezes, na base da cel-
lula. (a) 

As papillas, muito raras n'esta altura do collo, 
são organisadas por um tecido conjunctivo que de
riva do chorion, tapetado por um epithelio cylin
drico. Uma ou duas terminações dos capillares que 
cercam os conductos excretores da região, percor
rem as papillas da base até á extremidade livre, 
onde se curvam em ansa. 

As glândulas são origem d'esses pequeninos 
kystos mucosos (ovos de Naboth) que se produzem 
por obliteração do dueto excretor e de quem 
adeante diremos a estruetura. 

A forma d'estes órgãos de secreção não é uni
forme. A par de Cruveilhier, Robin e Kolliker 
que os descreveram como folliculos e exeavações 
anfractuosas, apparece Gornil, acceitando duas 
espécies que correspondem aos typos cupuliforme 
e aciniforme. A primeira d'estas formas, perpendicu
lar á mucosa, occupa as suas depressões e a se-

(') Cornil — Loc. cit. Sinety — Annalles de gynécolo
gie, 1875. pag. 466. 

(2) Dice. Dechambre, loc. cit. 
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gunda, que corresponde ás glândulas em cacho de 
Sappey, as eminências das arvores da vida ('). 

Segundo Cornil, as glândulas são guarnecidas 
d'um epithelio caliciforme (sj. Isto, diz o sábio 
Professor da Faculdade de Medicina de Pariz nas 
lições que citamos, ao descrever a histologia nor
mal da mucosa cervical. Mas, n'essas mesmas 
lições, occupando-se da histologia pathologica da 
mesma região da mucosa, falla-nos a pag. 40 e 47, 
de cellulas cylindricas que se mostram então, nas 
suas glândulas : — La surface de la muquese les 
anfractuosités de Parbre de vie, les papilles et 
les glandules sont tapissées de cellules cylindriques 
en dégénérescence muquese... Ttans les conduits 
glandulaires et dans les culs-de sac, les cellules 
cylindriques sont constamment aussi en place. 

Também os nossos cortes apresentam sem
pre cellulas cylindricas, por vezes, em quantidade 
maior do que as caliciformes. Em face destes factos, 
e sendo estas ultimas cellulas derivadas d'aquellas, 
queremos convencer-nos de que normalmente as 
glândulas do collo conteem mais cellulas cylindri
cas do que caliciformes. 

Além d'isto, a nossa investigação indo mais 
longe deparou-nos, n'essas cellulas cylindricas, um 
planalto vibralil bem evidente (Observação m — 
collo). 

(*) Cornil — Journal de 1'Anatomie, 1864, pag. 338. 
(*) Cornil —Leçons sur l'anatomic pathologique des 

metrites, etc. loc. cit. pag. 6. 
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O chorion, pela sua analogia com o do corpo, 
nem merece descripção. 

No focinho de tença pôde dar-se o mesmo pla
no de textura ao tecido próprio. 

O epithelio é pavimentoso e estratificado; as 
papillas muito numerosas; as glândulas, segundo 
estudos contemporâneos, não existem (Cornil) ('). 

O órgão da gestação tem uma irrigação pujan
te. As artérias utero-ovaricas ou tubo-ovaricas 
(Chalot), oriundas da aorte abdominal e as uteri
nas filiadas isoladamente na hypogastrica, ou n'um 
tronco commum a esta e á casta interna, ou á um
bilical, após um trajecto sinuoso, anastomosam-se 
á peripheria do órgão, penetram-o pelos bordos e 
descrevendo numerosas flexões, contornando-se em 
hélice, como n'um tecido eréctil, vão ramificar-se 
na camada muscular média. D'estas divisões ter-
minaes, as mais externas distribuem-se aos feixes 
contracteis superficiaes e formam uma rede capil
lar na espessura do revestimento soroso; os mais 
internos dirigem-se para as massas musculares in
teriores e para a mucosa, onde aqui, enredando-se 
os finos capillares, cercam as glândulas e enviam 
ramúsculos, muitas vezes torcidos em forma de 
sacca-rolhas, a urdir nova rede na camada infra-
epithelial do chorion. 

As veias lançam as suas boccas a beber n'es
tas redes capillares, sem válvulas e com uma tu-

(') Cornil — Leçons sur l'anatomie pathologique des me
trites, etc loc. cit. 
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nica adventicia mal desenvolvida, depois conver
gem para a camada muscular média, tramam n'ella 
um rico plexo, seguem os troncos arteriaes em linha 
opposta e mais rectilínea, attingem os bordos do 
utero e entram nos ligamentos largos a arranjar 
um novo plexo. D'aqui sahem vários ramos que 
são recebidos pelo plexo pampiniforme e de cada 
lado, dois vasos mais grossos (veias uterinas) que 
se escoam na hypogastricapor um tronco commum. 

Em cada uma das três tunicas uterinas, ha uma 
rede de lymphaticos que reúne os seus canaes aos 
troncos collectores da camada muscular media, 
para affluirem aos grossos lymphaticos dos liga
mentos largos. A rede infrasorosa é muito impor
tante e a da mucosa cerca de finos canaes em ce
cum as glândulas e os vasos visinhos. Entre os fei
xes do tecido muscular as vias da lympha teem 
uma direcção longitudinal nas camadas extremas, 
tortuosa e obliqua na media (Fioupe). 

A innervação da madre está por estudar con
venientemente. Sabe-se, no entanto, que os nervos 
emanam dos plexos hypogastrico, lombo-aortico e 
ovarico; da existência de ganglios na superficie e 
na intimidade dos feixes musculares (Rein) ; e 
d'uma rede de fibras sem myelina, no seio da mu
cosa, que mandaria filetes a terminar entre as cel-
lulas epithelias das glândulas (Frankenhauser). 

Passemos agora uma ligeira revisão á influen
cia que os annos, as menstruações e a gravidez 
podem exercer n'esta histologia uterina. 
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Como vimos, nas primeiras idades o utero 
quasi que se reduz a um longo collo. Emquanto 
isto dura, a mucosa do corpo é muito rudimentar 
e as suas glândulas, que começam a apparecer dos 
cinco para os seis annos, só attingem um desen
volvimento completo ao entrar a mulher na pu
berdade. 

Decorridos annos por sobre a menopausa, toda 
a mucosa do órgão se atrophia, são frequentes os 
ovos de Naboth e as glândulas em tubo diminuem 
em numero e extensão, quando não desapparecem 
totalmente. 

O processo histológico da menstruação encon-
tra-se ainda muito ennovellado. 

As primeiras descripções que d'elle se deram 
estavam maculadas pelo dolo das alterações cada
véricas, pois que as peças examinadas pertenciam 
a mulheres fallecidas. Observações mais seguras, 
como as realisadas em fragmentos extrahidos di
rectamente pela curetta, durante o perijdo mens
trual, trouxeram-nos conhecimentos mais verídi
cos, mas que não estão, por emquanto, na sua 
totalidade, ao abrigo da discussão. E' ainda as
sumpto de renhida peleja as destruições da muco
sa durante as regras, mas parece que os seus 
combatentes vão de vencida. Commandando a fac
ção opposta, está o vulto de Wyder (*} com quem, 
até informações mais amplas, se pôde admittir 

{*). Dice. De-chambre, loc. cit. 
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uma exfoliação, pelo menos parcial, do epithelio e 
da cama.'a superficial da mucosa, 

Igualmente outro ponto de não menos porfia
da contenda é o que diz respeito ás modificações 
do tecido inter-glandular, se bem que as armas 
belligérantes pertencem a arsenaes scientificos mui
to pobres. O desideratum de novos estudos faz-se 
sentir em todas as descripções, que no maior nu
mero se inclinam para uma simples proliferação 
conjunctiva, mais activa nas camadas profundas 
da mucosa. 

Afora isto seria pleonastico affirmar durante os 
catamenios uma extrema vascularisação que infiltra 
d'urn exsudato soroso os elementos dq chorion. 

Os cortes que se teem feito n'este momento, 
em pedaços de mucosa, permittem também não 
pôr em questão as alterações glandulares. Revela 
então o microscópio que os tubos secretores da 
tunica interna da madre se alongaram, descre
vendo muitos d'elles ondulações, por vezes tão pro.-
ximas que a glândula parece enrolada. A este au
gmenta em extensão corresponde outro em largura, 
principalmente nos logares mais próximos da pa
rede muscular, e uma multiplicação de epithelio 
próprio da glândula. 

Todos estes phenomenos duram uns oito dias 
antes e depois das menstruações, e como conse
quência d'elles a espessura de mucosa engrossa. 
(Cornil) i1). 

(*) Cornil — Leçons sur l'anatomie pathologique des 
metrites, etc. loc. cit. 
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Durante a gravide^ o musculo uterino adquire 
uma hypertrophia considerável. Robin não admitte 
a hyperplasia das suas fibras, ao contrario d'um 
grande numero d'auctores e sobre tudo de Kolli-
ker. Hoje nada se pôde affirmar a til respeito, 
porque são ainda muito obscuros os phenomenos 
d'esta proliferação, e bem assim os que se refe
rem á atrophia e regeneração das fibras contrateis 
do utero. 

A camada vascular do musculo parece ser a 
que tem o papel mais importante nas modificações 
que então se passam e os seus vasos attingem um 
desenvolvimento considerável, principalmente nas 
visinhanças da placenta. 

Quando o ovulo fecundado sae da trompa, sup-
põe-se que o utero se encontra preparado para o 
receber pela ultima menstruação, dando-lhe hospe
dagem n'um dos pontos da mucosa da sua cavi
dade superior. 

Logo em seguida a tunica secretora hypertro-
phia-se na sua visinhança, contornando-o e consti
tuindo a caduca refletida que acompanha o ovo 
aprisionado no seu desenvolvimento, até que, pe
las alturas do terceiro ou quarto mez da gestação, 
chegando ao contacto do resto da mucosa hypertro-
phiada também (caduca verdadeira ou uterina), se 
confunde com ella n'um só envulcro. 

Np ponto onde o ovo quedou sobre a mucosa, 
esta soffre egualmente a hypertrophia e constitue 
a caduca cerotina ou iuter-utero-placentaria, que é 
a origem da porção maternal dà placenta, 

* 



2 0 

O epithelio de revestimento da mucosa desap-
parece desde os primeiros dias da presença do 
ovo na cavidade do órgão da gestação e é substi
tuído por um outro pavimentoso de núcleos esphe-
ricos ou ovóides, largo, polyedrico e justaposto. 

Depois dos dois mezes e meio vé-se, a este 
epithelio de substituição, ir juntar-se outras cellu-
las maiores, largas, irregulares, de grande núcleo 
ovóide e granuloso. Estas cellulas vão augmentan-
do de numero com relação ás primeiras e a exten
são das partes onde faz falta o epithelio, accresce 
egualmente (Robin) e assim, no quinto ou sexto 
meznão ha vestígios do revestimento (Friedlander, 
Kolliker), ou mesmo no terceiro (Langhans) i1). 

As cellulas proprias da mucosa uterina passada 
a sexta semana da gravidez prolificam e modifi-
cam-se na forma e volume, para darem origem ás 
cellulas da caduca. Tornadas mais numerosas e 
volumosas revestem a forma polyedrica, fusifor-
me, ovóide e espherica ; encerram um ou dois nú
cleos ovóides com nucleolus (2) e depois do segun
do mez numerosas gottas de gordura (Robin). 

Todos estes elementos são distribuídos no seio 
d'uma substancia amorpha ou fracamente fibrilhar, 
segundo Zinowiff. Para Kolliker a sua degenera
ção gordurosa deve ser considerada um phenome-
no puramente accessorio. 

(1) t)ícc. Dechambré. 
(8) Zinowiff—Archives de gynécologie et obstétrique, 

1887, pag. 248. 
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As glândulas hypertrophiam-se uniformemente 
nas primeiras semanas da gestação (Kolliker) e 
tornam-se longas e flexuosas de preferencia nas 
regiões mais próximas da sua nascente. Aqui (ca
mada esponjosa de Friedlander) conservam o epi-
thelio, que desapparece no trajecto mais superficial 
(Friedlander) depois de ter passado pela forma 
pavimentosa (Kolliker). Superficialmente também, 
s.ão comprimidas e obstruídas pelos elementos de-
ciduaes, ahi mais numerosos (Friedlander) e a este 
nivel (camada cellulosa ou compacta de Friedlan
der) desapparecem quando se fundem as duas ca
ducas (Kolliker). 

Depois d'esta juncção, que não deixa indícios 
de como foi feita, e segundo um corte schmatico, 
encontra-se a partir do chorion íetal para o mus
culo uterino, uma camada do cellulas arredonda
das correspondente á caduca reflexa, em seguida 
uma outra mais compacta de cellulas fusiformes e 
finalmente, interposta a esta camada e ao musculo 
da madre, a camada glandular ou esponjosa. (Dice. 
Dechambre). 

Segundo a descripção feita por Robin, a vas_ 
cularisação da mucosa uterina hypertrophiada, não 
se desvia do typo que mostra no estado de vacui
dade. 

A serotina não diffère emquanto á sua estru-
ctura do resto da caduca; porém, ao segundo mez 
as villosidades choriaes que incidem sobre ella, 
penetram-lhe a camada mais superficial e começa 
a desenhar-se a placenta. 
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Em breve, á volta das arvorisações choriaes, 
abrem-se lacunas do tecido onde o sangue da mãe 
circula francamente (lagos sanguíneos) e que, na 
opinião da maior parte dos auctores, são formados 
pelos capillares da serotina distendidos. Depois de 
Werber e Wirchow é-se levado a admittir que as 
villosidades do chorion penetram nos capillares da 
mucosa, pois viram essas villosidades salientarem-
se nos vasos sanguíneos da mãe. 

Cada lago cavado á superficie da serotina, 
abrange um grupo de villosidades (cotyledones), e 
o tecido, onde estas cavidades anfractuosas da ca
duca inter-utero-placentario se formaram, repousa 
n'um outro mais compacto que o separa da região 
glandular da mucosa. 

Da peripheria da placenta materna parte uma 
faixa estreita de tecido decidual que se reflète so
bre a face externa da chorion villoso, tapetando-o 
n'uma pequena extensão e continua-se com o 
resto da mucosa na linha de reunião das três ca
ducas (Kolliker). Esta tira de tecido, que assim 
encaixa as villosidades choriaes no seio dos teci
dos da mãe, é a lamina obturadora de Winkler, ou 
a caduca placentaria subchorial de Kolliker. 

Decorrido o quinto mez da gestação, nas ex
pansões inter-cotyledonares e no tecido ambiente e 
subjacente, apparecem cellulas volumosas, arredon
dadas, multinucleadas (cellulas gigantes) e mais pro
fundamente, elementos fusiformes que todos deri
vam, ao que parece, das cellulas deciduaes. 

E' ainda hoje muito discutida a opinião de Leo-
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pold que acceita um revestimento endothelial nos 
lagos sanguíneos. 

Tem-se discutido também a que altura fica o 
plano segundo o qual é feito o descollamento das 
caducas, mas d'um modo geral, pôde dizer-se, de
pois dos trabalhos de Kustner, que ha boas ra
zões para admittir que tal descollamento, umas ve
zes, se dá na espessura da camada esponjosa, ou
tras vezes, na da compacta. 

Os retalhos de caduca, que ficam adhérentes á 
parede uterina, são evacuados com os lochios, ou 
então, conservam-se, quando a sua vitalidade é tal 
que lhes consente incorporarem-se á mucosa em 
via de regeneração. Comtudo, na maior parte dos 
casos, a sua permanência será a causa de perigos 
para a mãe (Kustner). 

A expulsão d'estes fragmentos deciduaes faz-
se á custa d'uma necrose que ao fim da primeira 
quinzena das sequelas não deixa vestígios da cama
da compacta. Depois a mucosa augmenta de con
sistência, as glândulas, menos dilatadas, ailongam-
se e o seu epithelio regenera o da superficie. No 
tecido intersticial ha, desde o começo da regenera
ção, uma infiltração embryonaria que principia a 
apagar se na quarta semana; passados dois' me-
zes, a mucosa adquire a sua histologia normal. 

A serotina desapparece por um processo de 
amollecimento (Robin), ou por exfoliação (»). 

(!) Hervieux — Traité clinique et pratique des maladies 
puerpérales, Paris, 1870, pag. 237. 
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A mucosa, ao nivel da inserção placentaria, re
generate segundo o plano que deixamos traçado 
para o resto da caduca, mas ainda alguns mezes 
após o parto se pôde reconhecer o logar que a pla
centa occupou (Robin). 

A mucosa cervical não participa de modifica
ções tão profundas durante a gestação. Conserva 
a sua estructura normal, mas torna-se mais espes
sa (Leopold) talvez, em parte, pela accumulação 
d'uma substancia amorpha no tecido intersticial 
(Robin); o epithelio glandular desmorona-se em 
alguns pontos (Sinety), e o de revestimento soffre 
a degeneração mucosa. (Dice. Dechambre). 

Digamos, no entanto, que estas ultimas obser
vações, referentes aos epithelios, foram feitas nos 
úteros de mulheres mortas um a dois dias depois 
do parto. 
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PARTE SEGUNDA 

ENDOMETRITES DO CORPO 

CAPITULO I 

Descripção geral 

A nossa dissertação tem a preterição de ser 
um trabalho experimental e por isso erigida so
mente nos úteros, chronicamente doentes, que al
gumas hysterectomias nos forneceram; dispensa-
mo-nos, portanto, de demoras a propósito da en-
dometvite aguda. 

Não deixava, porém, de ter um elevado inte
resse tal estudo, pelo pouco que ainda hoje se sabe 
da sua anatomo-pathologia ; mas, como todos 
aquelles que não deixariam passar a occasião de 
analyses tão importantes, ergue-se-nos deante a 
feliz circumstancia da metrite aguda não puerpe
ral, não requerer a hysterectomia. 

Realmente até esta data, a maior parte das 
descripções que se teem feito, d'estas lesões ute-
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rinas, sahiram das autopsias de mulheres mortas 
em estado puerperal, o que muito pouco se appro-
ximará d'uma inflammaçao aguda para um utero 
não gravido, pondo mesmo de parte o que a cada-
verisação tivesse corrompido. 

Seguindo um caminho, talvez não mais seguro, 
como o que trilharam Wyder e Meyer, tem-se ido 
no alcance das modificações histológicas da muco
sa, explorando as membranas da dysmenorrheia 
membranosa, porque a ser confirmadas as ideias 
de alguns auctores, esta doença está dependente, 
senão na maior parte, pelo menos em muitos ca
sos, d'uma inflammaçao chronica da mucosa do 
corpo da madre. 

QA endometrite chronica, genericamente, esten
de a sua etiologia por todas as influencias capazes 
de provocar modificações circulatórias do órgão e 
pelas acções morbificas de certos agentes, entre os 
quaes occupa um bom logar, o virus blenorrhagico. 

Nos úteros que vieram ás nossas mãos, tinha 
esta phlegmasia produzido alterações que macros
copicamente se desenhavam por caracteres de con
sistência, côr e espessura. 

Sempre mais espessa como nas Observações 
xiv e xvi, onde attinge 0,004 a o,oo5, a mucosa 
está congestionada nas peças frescas e despega-se 
facilmente do musculo uterino. A cavidade do cor
po, ordinariamente dilatada, encerra a miúdo ma-
cosidacles de densidade variável, muitas d'ellas 
raiadas d'escarlaté. Em algumas peças apresenta-
se molle e com a côr carregada, n'outras, estes ca-
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racteres pronunciam-se e o aspecto da tunica secre
tora é polposo ou muito desigual, quer anfractuoso, 
quer franjado. 

Estas irregularidades da sua superficie são for
madas por excrescências pathologicas que, segundo 
a denominação que teem recebido se fez a classi
ficação de melrite villosa, fungosa, granulosa e 
végétante. «Estas vegetações são algumas vezes 
consideráveis; teem uma forma arredondada, alon
gada, e tornam-se ás vezes verdadeiros polypos 
que podem ser sesseis ou pediculados. Nou
tros casos ao lado d'estas producções novas, veem-
se pequenos kystos do volume da cabeça d'um al
finete, análogos aos ovos de Naboth, que são tão 
communs na cavidade cervical e á superficie do 
focinho de tença e que reconhecem a mesma ori
gem glandular» {lf, 

Não se nos deparou nenhuma d'estas produc
ções kistosas ou polyposas. 

Os cortes que demos, examinados microsco
picamente, teem detalhes histológicos tão différen
tes que o cosmorama é dos mais ricos. 

Na maioria d'elles o epithelio superficial desap-
pareceu completamente, outros conservam-n'o em 
maior ou menor extensão. (Observação n, vu xii, 
xvi. xvii e xix). 

Esta inconstância do revestimento da mucosa 
parece, conforme a nossa opinião, reger-se pelo 

(*) Cornil — Leçons sur l'anatomie pathologique des 
mot.ites, des salpingites, etc., loc. cit., pag. x5. 
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ponto de partida da irritação, que sendo n'elle, ou 
muito proximo, não lhe permitte longa existên
cia. 

Um objectivo d'immersao homogénea demons 
trou-nos nas Observações n, ix e xvr que parte 
d'esté epithelio ainda ostenta o seu ornamento vi-
bratil. No entanto, Cornil (') diz que as celhas 
desapparecem em todos os casos, mas como o 
illustre Professor apenas analysou uma dúzia de 
peças, é de suppôr que nos não tenhamos illudido. 

São vários os phenomenos pelos quaes a phle
gmasia da mucosa faz passar estas cellulas vi-
brateis. 

A super-actividade nutritiva torna-as volumo 
sas, em seguida estabelece-se uma proliferação 
mais ou menos activa, como nos casos em que 
as encontramos, onde os núcleos, muito grossos, 
tinham um pontilhado próprio da kariokinese. O 
augmento de numero delias sobre a mesma ex
tensão de superficie restringe-lhes o logar, aper-
ta-as umas contra as outras, alonga-as e adel-
gaça-as. 

Cedo chegará a ceifa dos appendiculos vibra 
leis e então, segundo Heitzmann, o protoplasma 
escapa-se e só resta uma certa porção na base. 
Isto precede a transformação da cellula cylindrica 
em elemento caliciforme, que é um passo a mais 
no processo degenerativo que a ha-de extinguir. 

(*) Leçons sur l'anatomie pathologique des metrites, 
des salpingites, etc., loc. cit., pag. 29. 
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Quem 1er o auctor citado (J) verá que outras 
espécies cTalterações podem comprometter este 
epithelio. 

Tanto não podemos .averiguar'e por isso ahi 
fica em resumo o que elle diz : 

«Nas endometrites hemorrhagicas, as cellulas 
crescem em extensão; as celhas, passado tempo 
cahem. Do lado opposto ha um prolongamento 
simples ou duplo, ou um bordo denticulado; o nú
cleo é volumoso. N'um estado mais adeantado ap-
parecem linhas transversaes, como se o epithelio 
tivesse quebrado. Trata-se naturalmente d'uma 
degeneração gordurosa. 

Na forma decidual ha augmento total de vo
lume das cellulas, contornos denticulados e aspecto 
polimorpho. Approximam se quer dos elementos 
deciduaes degenerados, quer dos epithelios pavi-
mentosos e, por vezes, são reunidos pelos seus pro
longamentos com os elementos subjacentes. O 
protoplasma é atravessado por um reticulo que 
emana do núcleo e segue com os seus filamentos 
os prolongamentos cellulares. O núcleo crenelado, 
é cercado d'uma zona clara. Os detritos deciduaes 
persistindo podem originar pelo seu desenvolvi
mento a endometrite decidual. 

Na dysmenorrhea membranosa ha alterações 
idênticas.» 

Basta-nos esta simples confissão para nos con 

l1) Heitzmann — De quelques alterations de l'epithelium 
dans l'endometrite—Annales de Gynécologie, 1889, 2.» se
mestre. 



32 

vencer que n'estes typos cTalterações ha pouca au
tonomia e não chegam para caracterisar as formas 
a que se referem. Aquelle, que diz respeito á endo-
metrite hemorrhagica, pouco se affasta do plano 
geral das modificações epitheliaes. 

Também Heitzmann considera a degeneração 
caliciforme como um processo capaz de dar um 
augmento de secrecção, mas será sufficiente para 
individualisar a endometrite leucorrheica ? Não, 
porque a hypersecreção glandular pôde trazer o 
mesmo symptoma, na ausência de tal processo de
generativo. 

A analyse do apparelho glandular é das mais 
interessantes. Os tubos secretores crescem, dila-
tam-se e prolongam-se; quando cortados no sen
tido do seu grande diâmetro, são umas vezes sen
sivelmente direitos, ou com pequenas elevações e 
depressões da parede, que parece denticulada 
(Observações xm); outras vezes serpiginosos, on-
dulam-se aponto das curvaturas se tocarem (Obser
vação xviexix). Cortados transversalmente o aspe
cto da secção é circular, elliptico, estrellado e irregu
lar, o que de preferencia se observa nas regiões mais 
profundas da mucosa; também a este nivel os diâ
metros das glândulas são em geral maiores e as 
suas cavidades attingem dimensões de pequenos 
kystos, que não deixam de se examinar, n'um ou 
outro caso, mesmo á superficie. (Observação xn). 

Esta diversidade de aspectos, que em globo 
desenhamos, encontram-se resumidos e separados 
depois de Ruge e Wider em duas partes com a 
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designação corrente de endometrite glandular hy-
pertrophka e hyperplasica. Na primeira, as glân
dulas augmentam a sua superficie e frequentemen
te, flexionam-se ; na segunda, augmentam o seu 
numero normal. 

Nunca encontramos este exclusivismo bem 
marcado e a razão é talvez fácil de explicar. 

Sob a influencia da congestão e da inflamma-
ção chronica da mucosa ha uma multiplicação das 
cellulas epitheliaes das glândulas ; estas hypertro-
phiam-se, tornam-se mais longas e grossas e acom
panham a espessura do tecido intersticial, quando 
também prolifera; mas, como se houvesse uma 
opposição ao seu crescimento, formam flexões e 
restringem-se a um menor espaço. D'outra manei
ra, as glândulas, em virtude da mesma prolifera
ção epithelial, deprimem-se parietalmente em pe
queninos alvéolos que invadem o chorion, e estes 
rebentos desenvolvendo-se em ramos, offerecem 
um exemplo de hyperplasia, para o que também 
pôde concorrer a multiplicação do epithelio super
ficial, invaginando-se para o interior da mucosa. 

As duas formas d'endometrite glandular estão 
dependentes, portanto, da mesma causa, a prolife
ração epithelial, e devem combinar-se no maior 
numero de casos, originando uma forma mista vul-
garissima, mas que facilmente escapa, porque quasi 
sempre o quadro é dominado pela hypertrophia, 
ou pela hyperplasia. 

Nos nossos cortes ha um typo glandular misto 
bem nítido, na Observação xvn e na xix. 
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O que essencialmente caractérisa a endometri-
te glandular é a multiplicação epithelial e os estra
gos que venham a seguir-se. A hypertrophia e a 
hyperplasia são productos d'aquelle primeiro phé
nomène 

Corail observou, nos epithelios das mucosas 
uterinas inflammadas, a kariokinese. Sem perscru
tarmos profundamente este modo de multiplicação 
cellular, não podemos duvidar d'elle, porque o nos
so objectivo d'immersao, trazia-nos constantemen
te á vista, nos núcleos, essa sementeira de peque
ninos pontos escuros, que devem relacionar-se com 
esta espécie proliferativa. 

A evolução da endometrite glandular pode in
vadir o musculo uterino, dispensando glândulas no 
seio d'elle (Observação n). É um facto de verda
deira heterotopia glandular. N'outros casos _esta 
hypergenesia estabelece-se para a superficie da 
mucosa, as glândulas novas são acompanhadas de 
tecido cellular proliferado e formam-se polypos, 
que, primeiro muito pequenos, podem augmentar e 
pedicularisar-se. Estas producções são denominadas 
polypos mucosos glandulares ou fibrosos, conforme 
predomina o tecido glandular ou fibroso, e kysti-
cos, quando as glândulas se dilatam excessivamente. 

A presença de celhas no epithelio das glândulas, 
interessadas pela endometrite, é por vezes visível. 
Temos a certeza de que as descortinamos n'aquel-
les dos nossos cortes que se referem ás Observa
ções ii, m e v. 

Cornil, referindo-se á conservação das celhas 



35 

nas glândulas modificadas pela "inflammação chro
nica, diz ser um facto que merece especial atten-
ção. (1). 

Depois que as cellulas do revestimento glandu
lar perderam o planalto vibratil, o seu bordo li
vre é muito irregular e coberto algumas vezes de 
muco; ao passarem pelos phenomenos degenerati
vos, o corpo torna-se-lhes pouco a pouco indistin-
cto e os núcleos vão resistindo, cada vez mais, ás 
substancias corantes; quando se multiplicam, apre
sentam núcleos volumosos, revelam a kariokinese e 
são muito alongadas, se a proliferação é activa e 
vae adeantada. 

Notamos que nunca se nos deparou, nas glân
dulas, uma única cellula caliciforme; estes elemen
tos são próprios das lesões do epithelioma, como 
faz ver Cornil. Também, sendo finos os cortes, não 
se encontra mais do que uma fieira epithelial, for
rando as glândulas. 

Todos os estragos a que esteja sujeito este 
epithelio não podem fazer-se esperar muito, atten
ta mesmo a sua um tanto elevada jerarchia cellu
lar, e consequentemente não ha-de ser raro encon-
tral-o nas preparações histológicas d'endometrites, 
despegado da parede a que se prendia. Na verda
de, este ultimo facto observamol-o vulgarmente, 
apparecendo-nos o epithelio, quer desmoronado e 
amontoado no seio da glândula, quer desadheren-

(*) Cornil—Leçons sur l'anatomie pathologique des me
trites, des salpingites, etc., loc. cit. 
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te em lodo ou em parte, mas conservando ainda 
as suas relações lateraes. 

Nas preparações onde isto se passava havia 
também glândulas com o epithelio unido na totali
dade á parede. 

Os elementos achatados, que normalmente se 
encontram nas paredes glandulares conservam-se, 
mais ou menos, nos nossos cortes. 

As glândulas, á medida que se dá a queda do 
epithelio, são invadidas pelos elementos redondos 
do chorion, mas este phenomeno pôde também 
ser observado n'aquellas que conservam, adhé
rente á parede, o forro epithelial. 

Esta emigração dos elementos embryonarios 
faz-se á custa d'um tal ou qual diapedese. O mes
mo é por vezes visível atravez do epithelio super
ficial da mucosa (Observação xvit). 

O tecido inter-glandular não fica silencioso pe
rante a evolução das perturbações que descreve
mos no parenchyma da mucosa, quando até não 
é elle o primeiro a queixar-se á chegada d'uma 
endometrite chronica. Em todas as nossas Obser
vações o encontramos alterado, embora não hou
vesse nos seus domínios muito mais do que uma 
discreta infiltração embryonaria. 

Nos cortes que demos nas mucosas do corpo, 
as modificações intersticiaes avançadas são menos 
frequentes do que as glandulares, mas ainda assim 
podemos encontrar uma infiltração cellular activa, 
ás vezes em via de se organisar. A adolescência 
do tecido embryonario demonstrava-se então, pelo 
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apparecimento de cellulas fusiformes que normal
mente não existem no tecido intersticial. (Observa
ções xii, xiv e xvn). 

As alterações intersticiaes em outros casos com-
prometterão de preferencia a substancia intercellu
lar, quer isto succéda por uma infiltração de líqui
dos exsudados, quer por uma tumefacção das suas 
fibrilhas (Schroeder) (1). 

A dilatação glandular é um phenomeno vulgar 
nos nossos cortes das mucosas do corpo, mas o 
estado kystoso é, ao contrario do que succède no 
collo, muito raro. Só vimos uma glândula verda
deiramente kystosa na Observação xn. 

Também nos nossos cortes as alterações glan
dulares ou intersticiaes nunca estavam isoladas : 
reuniam-se mais ou menos, originando uma forma 
mista designada pelos auctores — endometrite dif
fusa. 

(2) Schroeder — Maladies des organes génitaux de la 
femme. Traduzido do allemão por Lauwers e Hertoghe. 
1886, pag. 120. 



CAPITULO II 

Das endometrites do corpo em particular 

N'esta divisão do nosso trabalho, vamos pas
sar uma ligeira revisão, não só ás formas anató
micas da metrite interna que deixamos estudadas 
no capitulo anterior, mas também a outras, quer 
egualmente anotomicas, quer clinicas ou etiológicas, 
que os auctores teem descripto. Em seguida, n'um 
outro capitulo, tiraremos de tudo as nossas conclu
sões. 

Pelos typos phlegmasicos que agora vamos 
apresentar, distribuiremos, a propósito, as Obser
vações que recolhemos. 

Endometrite glandular 

Esta espécie anatomo-pathologica, refere-se, 
como ficou dito, a todos aquelles casos em que o 
processo inflammatorio interessa o apparelho secre
tor da mucosa. 

Abrange as variedades hypertrophica, hyper
plasia e mista, que nós já caracterisamos, e é 
n'ella que o epithelio glandular soffre alterações 
mais profundas. 
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Como já dissemos também, nas nossas Obser
vações predomina a endometrite glandular mista, 
mas então, ou a hypertrophia, ou a hyperplasia 
dominam a estampa histológica. Ha um modelo 
da fusão das duas variedades nas Observações xvi 
e xix. 

Não possuímos exemplos de endometrite glan
dular isolada ; o tecido intersticial está sempre mais 
ou menos inflammado. 

Endometrite intersticial 

Como se viu, a designação supra pertence áquel-
les casos, onde a phlegmasia envolve o chorion da 
mucosa. 

A infiltração pelos elementos moveis, em maior 
ou menor quantidade, é um facto constante em 
taes circumstancias. 

Pode consistir só n'isto todo o processo mór
bido, porém n'outros casos, que não possuímos, 
os núcleos ovóides das cel lulas proprias da mucosa 
incham e tornam-se esphericos (Cornil) ( l), ou en
tão as alterações são essenciaes á substancia inter
cellular e consistem n'uma infiltração exsudati-
va, ou n'um espessamento e proliferação das fi-
brilhas (Schroeder) (2). 

Não existe entre os nossos cortes exemplo de 

í1) Loc. cit. 
(8) Loc. cit. pag. i2i. 
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endometrite intersticial isolada, mas acreditamos 
que appareça. 

Endometrite diffusa 

Reúne os casos em que a mucosa apresenta 
alterações glandulares e intersticiaes com a accen-
tuação dumas ou d'outras. 

E' das mais frequentes, pelo menos nos casos 
que recolhemos e é de notar n1ella o espessamento 
da mucosa, por vezes considerável. 

Em duas das Observações que em seguida in
serimos, as modificações da mucosa do corpo 
eram acompanhadas de carcinoma epithelial végé
tante do collo; n'uma outra d'um fibro-myoma in
tersticial. 

OBSERVAÇÃO I 

(PESSOAL) 

Metrite e hydro-salpingo-ovarite do lado esquerdo ~ Hys-
terectomia vaginal e extracção dos annexos — Cura. 

F . . . , 28 annos, casada, domestica, constituição fraca, 
temperamento misto, recolheu-se ao Hospital de Santo An
tonio, Enfermaria de Clinica Medica no dia 10 de março de 
1893. 

antecedentes hereditários — Tem pae dyspectico, mãe 
saudável e uma irmã casada que se queixa de padecimentos 
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análogos aos da doente. Das outras pessoas de família não 
fornece referencias. 

^Antecedentes pessoaes e historia da doença: 
Em creança teve o sarampo e uma varioloide. 
Os primeiros menstruos appareceram aos i3 annos, pre

cedidos de dores. Mais tarde sobreveio-lhe um frouxo branco. 
Depois do seu casamento, realisado aos 16 annos, osca-

tamenios tornaram-se mais abundantes e as dores que até 
então os precediam, depois acompsnharam-os também. 

Até aos 24 annos teve 4 filhos, que amamentou ; os 
partos foram de termo e regulares, á excepção do primeiro 
que foi auxiliado por uma parteira. 

Depois do ultimo parto, quando appareceram as epochas 
traziam dores mais agudas e duravam dez dias pelo menos. 
Nos intervallos havia dores vagas pela pelve e corrimento 
abundantíssimo, por vezes raiado de sangue. 

Em virtude d'esté estado esteve um mez em tratamento 
no Hospital de Santo Antonio, onde lhe applicaram irriga
ções quentes, cauterisações com o nitrato da prata, etc. 

Sahiu contra a vontade do director da enfermaria, o 
Ex.mo Snr. Dr. Eduardo Pimenta, mas em breve se viu na ne
cessidade de voltar de novo para o Hospital, d'onde retirou 
outra vez sem cura. 

Em agosto de 1892 teve uma creança ; o parto foi bom, 
mas deixou-a extremamente debilitada. Aconselharam-n'a 
que não desse de mamar ao filho, o que fez, apparecendo-
lhe os mezes com os seus caracteres. 

Em novembro seguinte uma metrorrhagia de três sema
nas levou-a a consultar, sendo-lhe indicada uma operação 
que a doente não quiz soffrer ; mas como as metrorrhagias 
eram frequentes, as menorrhagias dolorosas, certas durante 
as epochas; a pelve, séde d'um peso e d'uma dor permanen
te que se aggravava em todos os períodos e que lhe impedia 
a marcha, principalmente se a doente subia ou descia ; e, 
houvesse pollakiuria, dyspareunia leve, defecação preguiço
sa, vulgarmente cortejada de tenesmos, a doente resolveu-se 
á operação e n'esse intuito entrou para o hospital. 



43 

Exame pélvico — A apalpaçáo abdominal reconheceu 
que a dôr pélvica se exacerbava quando a mão chegava ao 
contacto da fossa ilfiaca esquerda. Combinado este meio de 
exploração com o toque vaginal, encontra-se o utero em 
retroversão e no fundo-de-sacco lateral esquerdo, onde a 
sensibilidade é agudíssima, um tumor fluctuante em relação 
com os ánnexos, que são volumosos. 

Diagnostico— Metrite e hydro-salpingo-ovarite esquerda. 
Operação —O Ex."" Snr. Dr. Azevedo Maia, no dia 5 

d'abril de 1893, fez a hysterectomia vaginal e a ablação dos 
annexos. 

Resultado — Relativo á operação bom, e a convalescen
ça sem factos dignos de menção. Sahiu curada a 5 de maio. 

Exame macroscópico do utero—O canal cervico-uterino 
mede 0,068. 

O corpo está separado do collo ; é arredondado, do 
tamanho d'uma tangerina grande, liso e de consistência re
gular. 

O collo cylindrico, liso, mais consistente que o corpo 
tem de diâmetro vertical o,o35 e de diâmetro transverso 
0,022. O orifício externo está dilatado e os lábios são expes-/-' 
sos e brancos. 

Dando um corte vertical e transversal nos dois fragmen
tos, encontra-se a cavidade do corpo um pouco alargada e a 
mucosa de côr acidentada, ligeiramente rugosa./s. 

A cavidade do collo, dilatada, encerra muitas mucosida-
des. 

Exame microscópico da mucosa do corpo — Os cortes 
bastante vascularisados, teem uma superficie quasi lisa e 
sem epithelio. 

O tecido intersticial, muito infiltrado d'elementos em-
bryonarios, mostra uma Certa tendência para o estado adul
to e parece constranger os tubos glandulares a ponto de lhes 
tornar a cavidade virtual. Talvez, porque esta constricção 
seja desigual, em outros pontos, algumas glândulas estão 
dilatadas. 

Por vezes os órgãos secretores são helicineos e, em ge-
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ral, teem o epithelio despegado da parede em massa, o qual 
revela os phenomenos d'hyperplasia e degeneração. 

Muitas glândulas tendem a desapparecer, abafadas pelo 
tecido chorial e algumas ha que estão reduzidas a um ninho 
d'elementos embryonarios que também não respeitaram o 
tecido muscular. 

OBSERVAÇÃO II 

(PESSOAL) 

Carcinoma epithelial végétante do collo — Hysierectomia 
vaginal — Cura 

F . . . , 3i annos, casada, dona de casa, fraca e lympha-
tica, recolheu-se ao Hospital de Santo Antonio a 16 de janei
ro de 1893, Enfermaria do Ex.mo Snr. Dr. Souza d'Oliveira. 

Antecedentes hereditários — A nossa doente faz singular 
excepção na família. Pae e mãe, que ainda vivem, apezar de 
muito velhos, têm boa saúde, e bem assim os irmãos. 

^Antecedentes fessoaes e historia da doença — A doen
te já tem na sua historia infantil, factos que revelam uma 
predisposição mórbida. Aos cinco annos foi recolhida 
n'um collegio da provinda, d'onde sahiu passado um mez 
muito anemica e com uma extensa erupção cutanea. 

Restituída á saúde mandaram-na para um collegio do 
Porto, onde, aos 12 annos, teve a coqueluche complicada de 
soffrimentos thoraxicos que lhe ameaçaram a existência. 

Completada a educação n'este c ollegio foi atacada 
d'uma gastrite aguda que mais concorreu para a debilitar e, 
principiando n'esse anno o uso dos banhos de mar, teve de 
suspendel-os por lhe sobrevir uma nova erupção cutanea. 

Appareceu menstruada aos 16 annos, pela primeira vez, 
sem dores. Estava n'um collegio por essa occasião e molhou 
os pés, do que lhe resultou uma suspensão durante onze 
mezes. 
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Os menstruos eram pouco abundantes e continuaram 
sendoo com tal ou qual antecipação que se foi accentuando 
com a idade. Aos 20 annos tornaram-se dolorosos e a doente 
incrimina uma fructa que comeu andando assistida. 

Passado um anno casou e as epochas tornaram-se ainda 
mais irregulares, tendo por vezes três e quatro durante um 
mez. 

D'esté casamento resultaram dois filhos, um em cada 
anno seguinte ao matrimonio; os partos foram de termo 
regulares e com boas sequelas. 

Alguns mezes depois do ultimo parto começou a quei-
xar-se de dyspareunia, o que coincidiu com o appàrecimentò 
d'uma leucorrbea pouco abundante. Com o decorrer do tem
po estes phenomenos foram-se accentuando, até que a dys
pareunia se tornou intolerável, fazendo-se acompanhar de 
phenomenos reflexos dolorosos e suffocantes. 

Entretanto a leucorrhea mudava de caracteres, augmen-
tando de quantidade e passando de incolor e inodora a ama-
rellada, por vezes sanguinolenta e sempre fétida. 

Estas mudanças vincularam-se ha cinco annos, sendo a 
partir de então que a doente refere os seus principaes pade
cimentos. 

Ha três annos sobrevieram-lhe dores pélvicas espontâ
neas, dyschesia e dysuria, ainda que pouco pronunciadas. 

Ha dois annos foi operada dum fibroma no braço es
querdo, e ha mais de um anno embarcou para a Africa d'on
de regressou passados três mezes, por causa d'uma biliosa. 

Ainda na viagem foi acommettida no alto mar pelas 
intermitentes que continuaram a perseguil-a na metrópole. 

De então para cá os scffrimentos pélvicos aggravaram-
se consideravelmente. Após cinco mezes de permanente 
coloração sanguínea no seu corrimento fétido e algumas me
trorrhagias, entrou no Hospital. 

Exame pélvico. — O dedo, que fez o toque, encontrou 
o collo transformado n'um tumor friável e végétante, sa-
Hindo da vagina sujo d'um liquido turvo de cheiro repel-
lente. 
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Diagnostico.—'Epithelioma végétante do collo, come
çando a invadir o corpo. 

Operação. — Foi realisada a 25 de janeiro de 1893 pelo 
Ex.mo Snr. Dr. Souza Oliveira, com bastante difficuldade na 
asepsia em virtude do trabalho d'eliminaçao do neoplasma. 
Consistiu na hysterectomia vaginal total. 

'Resultados. — Quer da operação, quer da convalescen
ça, foram óptimos. A doente sahiu curada no dia 16 de feve
reiro de 1893. 

Exame macroscópico do utero. — A peça representa na 
sua totalidade uma ampulheta cujo estrangulamento corres
ponde ao ponto de união do corpo com o collo. 

A porção superior é representada pelo corpo do utero, 
um pouco descorado, de forma ovóide, a face anterior mui
to menos convexa do que a posterior, augmentado em todos 
os diâmetros, medindo 0,06 verticalmente e 0,042 transver
salmente, ao nivel das trompas. 

A porção inferior correspondente ao collo forma uma 
massa um pouco menos volumosa do que o corpo do órgão. 
É de forma végétante, totalmente retalhada pelo processo 
ulcerativo e d'um colorido vermelho escuro. 

O corpo tem uma consistência egual por toda a parte, 
excepto na proximidade do collo, onde existe um endureci, 
mento que se prolonga com outro idêntico formado pela 
parte central do neoplasma e por algumas das suas vegeta
ções. 

A cavidade do corpo triangular alongada, encerra uma 
substancia gelatinosa que, em alguns pontos, é listrada de 
sangue. 

Exame microscópico da mucosa do corpo do utero.—No 
seio d'um tecido conjunctivo infiltrado de cellulas novas e 
muito vascularisado, veem-se secções glandulares numero
sas, transversaes e longitudinaes. Aquellas, como pequeni
nos círculos ou curtas fendas e lacunas prolongadas lateral
mente, predominam nas regiões profundas da mucosa e in
vadem o tecido muscular; as secções longitudinaes, estreitas, 
alongadas, tortuosas e ramificadas ou denticuladas, vão 
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desaguar na superficie irregular do corte, ainda revestida de 
epithelio. 

O epithelio glandular está em grande parte adhérente á 
parede das cavidades de que faz parte ; nos pontos onde não 
tem esta posição normal, desmoronou-se para o seio da 
glândula, obstruindo a por vezes, e o seu primitivo logar é 
occupado por cellulas lymphaticas. 

Ha elementos achatados nas paredes glandulares, e um 
objectivo mais forte revelia que, apesar d'uma degeneração 
que se vae alastrando pelos epithelios glandulares e superfi-
ciaes, muitas das cellulas d'estes revestimentos, conservam 
os seus planaltos vibrateis. 

OBSERVAÇÃO III 

(PESSOAL) 

{Menstruações dolorosas, nevralgia lombo-verico crural que 
se julgou provocada por uma relroflexão do utei o 
hypertrophiado — Hystereclomia vaginal — ^Resultado 
nullo. 

F . . . , 37 annos, viuva, creada, fraca e nervosa. Entrou 
no Hospital de Santo Antonio, Enfermaria de Clinica Medi
ca, a 23 de janeiro de 1893. 

(Antecedentes hereditários — A mãe morreu d'uma la
ryngite tuberculosa aos 63 annos e o pae repentinamente na 
idade de 5i annos. 

Dois irmãos, que estão no Brazil, e as outras pessoas 
de família, são saudáveis. 

^Antecedentes pesioaes e historia da doença — Antes da 
puberdade a doente teve uma gastrite aguda aos 11 annos. 

Os primeiros catameneos appareceram-lhe aos 16 annos, 
pouco abundantes e dolorosos. Tiveram sempre este cara-
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cter até ha cinco annos, data em que vamos vêr surgir á 
doente encommodos mais profundos. 

Aos 20 annos casou e decorridos oito mezes, estando 
no sexto mez de gravidez, cahiu d'um cavallo. Uma sema
na depois foi surprehendida por uma hemorrhagia uterina 
que durou, intermittentemente, vinte dias, ao fim dos quaes 
a doente abortou, ficando mez e meio no leito, muito 
doente. 

Em seguida teve cinco partos separados por intervallos 
de um anno. Foram todos de termo, regulares e com boas 
sequelas. 

Ha cinco annos ficou viuva e com a morte do marido, 
que a doente sentiu profundamente, perdeu o appetite, tinha 
vómitos frequentes depois das refeições e cephalalgias supra
o r b i t a l s . 

Depois d'isto, appareceu-lhe uma dôr lombar que por 
vezes, a fazia soffrer bastante; as menstruações tornaram-
se mais dolorosas, a micção abundante e havia palpitações e 
prisão de ventre. Em breve gencralisou-se-lhe um edema 
que principiou pelos membros abdominaes e face, as uri
nas diminuíram e a doente refere que dois dias perdeu a 
vista. Chamou facultativos, entrou em tratamento, o edema 
começou a declinar, as urinas augmentaram e eram concen
tradas e barrentas. Conta a doente que, além de outras me
dicações, fez uso das Aguas de Mondariz que lhe deram um 
excellente resultado 

Curouse, mas as suas epochas continuaram dolorosíssi
mas e aquella dôr lombar, irradiando-se para alguns pontos 
da pelve, era o seu permanente martyrio. Consultou e acon-
selharam-lhê que se recolhesse ao Hospital. 

Exame pélvico — Feito o toque vaginal notou-se que o 
utero, bastante volumoso, estava em retrofkxão. A sensação 
produzida no dedo era a de um corpo muito duro. Trazia-se 
facilmente o corpo do utero á posição natural, mas com a 
mesma facilidade se reflectia de novo. Em relação com os 
annexos nada havia de notável. 

Diagnostico — O illustre Professor de Clinica Medica 
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julgou que o utero, em virtude do desvio que apresentava e 
do seu volume, motivava a dòr que affligia a doente, dôr que 
elle denominou—nevralgia lombo-vesico-crural. 

Operação — Foi realisada pelo mesmo Professor o Ex.mo 

Snr. Dr. Azevedo Maia no dia 12 de fevereiro e ;onsistiu na 
hysterectomia vaginal. 

'Resultados — Emquanto á operação o resultado foi 
bom ; emquanto á doente, ficou no mesmo estado. 

A nevralgia accentuava-se principalmente do lado direi
to, mas a sua etiologia ignorou-se sempre. Entre outras 
causas lembrou uma luxação do rim, que o exame da doente 
não demonstrou, e um calculo encravado no urethere, po
rém o Ex.mo Snr. Dr. A. Maia fez o catheterismo desta via 
e encontrou-a transitavel. 

E de notar que as urinas eram límpidas e perfeitamente 
normaes. 

A doente sahiu do Hospital no dia 27 de março, com 
tenção de voltar. 

Exame macroscópico do utero — O corpo do utero, mui
to consistente, visto de face tem a forma triangular, sendo o 
fundo, ligeiramente convexo, a base do triangulo. Os bor
dos lateraes representam os outros dois lados e convergem 
em linha recta para o collo, formando, com os bordos d'es
té, um angulo obtuso. Mede 0,048 de diâmetro vertical e 
o, 075 de diâmetro transversal, tirado de oviducto a oviducto. 

O collo representa um cylindro de 0,045 d'alto por 
0,018 de diâmetro. É menos lizo que o corpo, mas mais 
consistente e tem lábios espessos, circumdando o orifício ex
terno muito dilatado. 

Dando um corte de fora a fora, vè-se que as paredes do 
corpo enormemente espessas e muito vascularisadas. attin-
gem em alguns pontos o,o5 e parece abafarem a cavidade que 
se encontra muito resumida e cheia d'uma substancia muco-
sanguinolenta. A cavidade do collo, augmentada de capacida
de, apresenta algumas mucosidades e as saliências das arvo
res da vida bastante desenvolvidas. 

Exame microscópico da mucosa do corpo — Nos cortes 

4 
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que examinamos ha alguns vasos e na superfície, que é um 
tanto irregular, falta de epithelio. 

No chorion mostra-se uma sementeira de cellulas em-
bryonarias que nos pareceram em via de se organisarem. 

As glândulas, um tanto constrangidas por este tecido, 
são, em muitos pontos, invadidas pelos elementos lymphati-
cos. Esta usurpação foi talvez precedida duma desadherencia 
epithelial, pois onde o facto se verifica, o epithelio encon-
tra-se despegado em conjuncto da parede glandular e aceu-
mulado no seio das cavidades secretoras. 

As glândulas distribuem-se augmentadas em numero e 
invadem o musculo uterino, acompanhadas d'uma atmosphe-
ra de tecido cmbryonario. 

O epithelio d'estes órgãos cm reproducção activa, mani-
festa-se por vezes alterado. 

OBSERVAÇÃO IV 

(As notas clinicas foram extrahidas dura diário do meu condiscípulo -
ÎS. Nunes d'Oliveira) 

Hydro-salpingite dupla e degeneração esclero-ltystosa dos 
ovários—llystereclomia vaginal seguida da extrac
ção dos annexas — Cura. 

F . . . , 25 annos, casada, creada, fraca e nervosa, deu en
trada no Hospital de Santo Antonio, Enfermaria de Clinica 
Medica, a iS de março de 1893. 

^Antecedentes hereditários — Não fornece esclarecimen
tos de íamilia, porque não conhece os seus progenitores. 

^Antecedentes pessoaes e historia da doença — Nos an
tecedentes pessoaes encontram-se o sarampo, as intermitten
tes e o rheumatismo polyarticular agudo ; na historia genital 
o seguinte : 
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Foi menstruada pela primeira vez aos i5 annos com 
abundância regular e dores vagas. Nunca se guardou n'estas 
occasióes e até algumas vezes se occupou, durante ellas, a 
lavar as casas. 

Em breve appareceu-lhe uma fluxão leucorrheica que 
nunca mais a abandonou. 

Passados dois annos, sem causa apreciável, teve uma 
amenorrhea de seis mezes e durante este tempo alguns 
ataques hystero-epileticos. Sem tratamento voltaram-lhe 
os menstruos cortejados de dores pélvicas muito penetran
tes. 

Decorridos alguns mezes manifestou-se-lhe uma metror
rhagia, e desde então as epochas sempre menorrhagicas e 
dolorosas vinham retardadas. 

Casou aos 23 annos, nunca concebeu e os seus padeci
mentos aggravaram-se algum tanto depois que mudou d'es-
tado. Foi-os supportando até que, ha mez e meio, o baixo 
ventre se tornou muito sensível mesmo nos intcrvallos mens-
truaes. 

Exame pélvico— Ao nivel dos annexos uterinos ha 
muita sensibilidade durante a apalpação. Effectuado o toque 
soube-se que o utero está em ante flexão e os annexos direi
tos muito doridos. O ovário d'esté lado em prolapso, adhe
re ao utero, e a trompa é sinuosa. 

Diagnostico — Ante- flexão uterina e hydro-salpingite 
dupla com degeneração esclero-kystosa dos ovários. 

Operação—O Ex.™» Snr. Dr. Azevedo Maia fez a hys-
terectomia vaginal e a ablação dos annexos, no dia 6 d'abril 
de i8g3. 

Resultado — A doente sahiu curada no dia 27 de maio. 
Exame macroscópico do utero — A cavidade cervico-

uterina mede 0,067. 
O corpo do órgão, arredondado e de o,o36 de diâmetro 

vertical por o,o33 de trompa a trompa, é de consistência 
regular e apenas lizo no fundo. 

A face anterior, achatada, está cortada no seu terço infe
rior pelo traumatismo operatório, numa direcção convergente 

. * 
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para o isthmo. O bordo superior é mais convexo do que os 
lateraes. 

O collo de' o,o35 d'alto é mais largo na parte media 
que mede transversalmente 0,024, emquanto que n'outros 
ponlos não excede, 0,02. Tem uma superficie muito rugosa, 
lábios brancos, lizos e pouco espessos, e um orifício externo 
muito estreito. 

Dando um corte vertical e transversal a toda a peça, 
vè-se que a cavidade do collo contem algum muco e que a 
mucosa do corpo é muito rugosa e franjada. 

Exame microscópico da mucosa do corpo — Mucosa 
pouco espessa de superfície irregular e nua; glândulas abun
dantes, muito estreitas, seccionadas transversal e perpendi
cularmente á sua direcção. 

O tecido intersticial contem alguns vasos bastante gros
sos e está repleto de cellulas redondas. 

O epithelio glandular de núcleos evidentes, mas um 
tanto alterado, conserva a sua posição normal ou mostra-se 
desadherente e cahido para o interior das glândulas, que têm 
sido invadidas, mais ou menos, em alguns pontos, pelas 
cellulas lymphaticas. Ha também glândulas onde se não en
contra uma só cellula epithelial. 

OBSERVAÇÃO V 

(As notas clinicas foram fornecidas pelo meu condiscípulo M. Mello Ferrari) 

Fibro-myoma intersticial direito — Hysterectomia vaginal 
por fragmentação, seguida d'ablação dos annexos — 
Morte. 

F . . . , 3o annos, solteira, creada, constituição regular e 
temperamento lymphatico, entrou no Hospital de Santo An
tonio, Enfermaria de Clinica Medica, a 5 de novembro de 
1892. 
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Antecedentes hereditários— Não tem irmãos, nem ir
mãs. Os pães morreram em meia idade e não sabe qual foi 
a causa. 

Antecedentes pessoaes e historia da doença — O seu vi
ver era activo e laborioso ; nunca passou por privações, 
preoccupaçóes ou tristezas. Teve aos 6 annos o sarampo e 
depois dos i8 annos cinco filhos, successivamenle, sendo to
dos os partos de termo e regulares. 

Foi menstruada pela primeira vez dos i3 para os 14 an
nos e continuou a sel-o sempre regularmente até junho de 
1892. N'esta data as epochas tornaram-se muito abun
dantes e demoradas, obrigando a doente a consultar um me
dico que pôde suster uma menorrhagia que já durava treze 
dias. Acompanhava esta hemorrhagia um corrimento branco 
que depois desappareceu ao fim d'alguns dias e bem assim 
cephalalgias, um calor não habitual na bacia e dores pélvi
cas irradiando-se para os lombos, coixas e abdomen. 

As menstruações seguintes foram no tempo próprio, 
mas abundantes. A leucorrhea appareceu de novo, havia 
más digestões, uma sensação de peso no baixo ventre, cons
tipação intestinal e micção amiudada e pouco abundante. 

A u d'outubro de 1892, manifestou-se-lhe outra metro-
rhagia e a doente recolheu-se, passado quasi um mez, ao 
Hospital, sem que a hemorrhagia tivesse sido totalmente ve
dada. 

Exame pélvico e estado geral — Pela apalpação encon. 
tra-se logo acima da arcada púbica uma zona dura que se 
extende para a direita. A percursão dá n'este ponto um som 
baço; a auscultação nada revela. Pelo toque vaginal simples, 
apanha-se o collo uterino, muito duro, distendido e d'encon-
tro ao fundo-de-sacco posterior. Combinando o toque com 
a apalpação abdominal. reconhecesse uma ante-fiexão ute
rina lateral direita e em relação com todo o órgão um 
corpo duro arredondado salientando-se para o fundo-de-sac
co direito. Os annexos são muito sensíveis. 

A doente apresenta-se pallida, pusillanime e bastante 
fraca. O pulso retardado, marca 56 pulsações por minuto. 
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Dignostico — Fibro-myoma intersticial direito. 
Operação — Depois que a doente recuperou as suas for

ças o Ex.'no Snr. Dr. A Maia operou-a, fazendo pela vagina 
a extração do utero, aos fragmentos, e acto continuo a dos 
annexos. 

Foi realisada a 7 de dezembro, gastando-se na anesthe
sia 25 grammas de chloroformio e durando a operação uma 
hora e um quarto. 

Resultados —No dia 8 de dezembro (o segui.ite á ope
ração) á noite as faces estavam congestionadas, a tempera
tura a 40o, o pulso batia n 6 por minuto e havia vómitos 
biliosos. A doente fez uso dos calomelanos em dose purga
tiva. 

No dia 9 fez-se-lhe o curativo e o campo operatório 
estava excellente. De manhã houve alguns calafrios; á tarde 
socegaram os vómitos e houve defecaçóes abundantes. Foi-
lhe applicado o citrato de cafeina em injecções hypodermi-
cas. 

No dia lo soube-se que a doente teve delidos' durante a 
noite e manifestou-se-lhe uma dor no hypocondro direito e 
região correspondente do thorax. Feita a percussão e a aus
cultação nada se averiguou. Ás 3 horas da Urde havia cala
frios e a temperatura estava a SoAo. 

No dia 11 fez uso de injecções de citrato de cafeina ; as 
dores da véspera continuaram e foram attenuadas com sina-
pismos. Fez-se-lhe o curativo e nada se notou que offerecesse 
receio. Temperatura a 3g\ 

No dia 12 injecções de citrato de cafeina, curativo, appli-
cação de tintura d'iodo sobre a dôr, delírio á tarde e duran
te a noite. Temperatura a 3g°,5. 

Morte ás 3 horas da manhã do dia i3. 
Autopsia— Estando presente o illustre Professor Dr. Aze -

vedo Maia e o curso do 5." anno da Escola, feita a autopsia 
notou-se a ausência absoluta de signaes de péritonite ou de 
qualquer outra lesão, ligados á intervenção operatória. Hi-
via uma dilatação da auricula direita e insufficiencia tricús
pide ; tuberculose peribronchica com cavernas no pulmão 
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esquerdo; infiltração de broncho-pneumonia tuberculosa e 
placas de pleuresia secca. É de notar que a doente não teve 
tosse antes, nem depois da operação. 

Exame macroscópico do utero — Em virtude da fragmen
tação operatória, a peça que descrevemos está dividida se
gundo um plano horisontal, em dois pedaços, sendo o 
inferior ainda separado por um corte meridional trans
verso. 

O fragmento superior espheroide, fibroso, do tamanho 
d'uma laranja mediana, é maior que os dois inferiores reu
nidos. Estes sensivelmente eguaes simslham, collocados 
em posição, o terço superior d'um pequenino humero direi
to, achatado, pois que tendo um diâmetro vertical maior do 
que o transversal, é este quasi egual em qualquer ponto, ex
cepto superiormente, em virtude d'uma pequena saliência 
mamilionada, do tamanho d'uma castanha, que domina o 
bordo esquerdo dos fragmentos. 

Reunidos os três pedaços vê-se que o superior se in
clina para a direita podendo fazer-se de toda a peça a seguin
te descripção : 

O bordo direito é convexo na parte correspondente ao 
fragmento superior, depois quasi recto; o esquerdo mais 
convexo ainda superiormente, torna-se rectilíneo no collo; 
o bordo superior é também muito convexo ; o inferior cor
responde aos lábios lizos e desmaiados do collo. 

Dando um corte de fora a fora no fragmento superior, 
encontra-se a cavidade do corpo mais larga, medindo o seu 
maior diâmetro transversal o,o45. As paredes excessivamen
te grossas atti.ngem adeante e á direita o,o3 de espessura. A 
mucosa é um tanto polposa. 

Os fragmentos inferiores são exactamente as metades 
antero posteriores do collo. Em qualquer d'ellas existe muco
sa cervical que apresenta um grande desenvolvimento nas sa
liências das arvores da vida. 

O exame que fizemos também reconheceu que a cavi
dade cervical era muito dilatada. 
- Exame microscópico da. mucosa do corpo—No seio 
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d'um tecido conjunctivo muito infiltrado d'elementos novos, 
a glandulaçáo é abundante. 

As cavidades glandulares elípticas, circulares e irregu
lares, estão tapetadas d'um epithelio em proliferação activa ; 
algumas ha, porém, onde este revestimento se desligou da 
parede e outras, mas raras, que são invadidas pelas cellulas 
lymphaticas. 

A mucosa tem a superficie irregular e sem epithelio. 
Por toda, apparecem alguns vasos e nas paredes glandulares 
elementos achatados. 

OBSERVAÇÃO VI 

(As notas clinicas que se seguem, foram exlrahidas d'uns apontamentos 
do Ei."'0 Snr. Dr. Julio Franchira) 

Melro-salpingo-ovarite chronica — Hyslereclomia e extrac
ção das trompas e ovários pela vagina — Cura. 

F . . . , 23 annos, casada, entrou no Hospital de Santo 
Antonio, Enfermaria dirigida pelo Ex.™ Snr. Dr. Julio Fran-
chini, em agosto de 1892. 

(Antecedentes pessoaes e historiada doença — E casada 
desde os 16 annos. 

Foi menstruada pela primeira vez aos 14 annos, sem 
dores e continuou a ser mensalmente regrada, durante al
guns annos, até á gravidez do segundo e ultimo filho que 
teve. Depois do respectivo parto, o fluxo catamenial princi
piou a falhar uma vez por outra, mas nunca houve dysme
norrhea. O puerperio tanto d'esté parto, como do primeiro, 
foi regularissimo. 

Os seus soffrimentos principiaram sem causa confessada 
pela Paschoa de 1892 (meados d'abril) ; por esse tempo, foi 
assaltada, repentinamente na rua, por uma violenta dôr no 
hypogastro, dôr tão intensa que não lhe permittiu recolher-
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se a casa sem o auxilio de pessoas estranhas que lhe haviam 
acudido no1 momento do accesso doloroso ; depois sobreveio 
febre, e o ventre tornou-se muito sensível á pressão, mas 
não houve diarrhea, nem vómitos (Pelvi-perilonite ?). Este 
estado prolongou-se durante uns onze a treze dias e reappa-
receu pelo S. João (fins de junho), mas então as dores hypo-
gastricas tinham irradiações muito nítidas para as regiões 
inguinaes. 

Desde o apparecimento da primeira crise dolorosa, as 
menstruações mantiveram-se no estado em que ficaram de
pois do segundo parto, isto é, raras, mas indolores. 

A 6 d'agosto, andando menstruada, tomou um banho do 
rio e no dia seguinte, outro. O Huxo sanguíneo desappare-
ceu, sobrevieram phenomenos dolorosos idênticos aos dos 
dois primeiros accessos e estabeleceu-se um corrimento 
branco amarellado, segundo o testemunho da doente. Então 
deu entrada no Hospital, onde um tratamento adequado lhe 
supprimiu as dores, mas não conseguiu fazer cessar o corri
mento. 

Depois a doente, muito bem disposta, ficou de observa
ção, á espera da primeira menstruação após a supressão da 
anterior, por effeito dos banhos frios. 

A menstruação appareceu em breve e seguiram-se no
vos ataques dolorosos. 

Diagnostico —Metro-salpingo-ovarite chronica. 
Operação — Hysterectomia vaginal e ablação dos anne-

xos, realisada pelo Ex.m° Snr. Dr. J. Franchini, a 29 d'agosto 
de 1892. 

Resultados — Completamente bons. Sahiu curada no 
dia 24 de setembro de 1892. 

Exame macroscópico do utero—O utero d'esta observa
ção tem o,oo5 de diâmetro cervico-uterino. 

O corpo é triangular alongado e de faces lizas, sendo a 
anterior plana, a posterior convexa. O bordo superior é re
cto e os lateraes pouco convexos. Mede 0,047 de diâmetro 
vertical e 0,04 de ovidueto a ovidueto. 

O collo muito curto (o,oi3) e grosso (0,022), apresenta, 
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em virtude d'ura ectropion, os lábios voltados para fora, 
formando um bordalete circular espesso de o,o3 de diâme
tro. Toda a superficie inferior do bordalete está recoberta 
por uma mucosa cinzenta semeada de pequeninos pontos es
curos que a lente diz serem perfurações. 

Esta mucosa separa-se nitidamente, ao nivel do orifício 
externo, da do resto do collo que é mais clara e offerece os 
desenhos das arvores da vida muito salientes. 

A cavidade cervical está dilatada e bem assim a do cor
po, que é tapetada por uma mucosa desigual e polposa. 

Exame microscópico da mucosa do utero — Os cortes 
que analysamos têm a superficie irregular e sem epithelio 

As secções glandulares pequeninas e circulares, ou elí
pticas e maiores, distribuem-se abundantemente por to
da a mucosa, excepto nas regiões mais superficiaes. São 
raros d'estes órgãos os que conservam algum epithelio; o que 
existe d'esté revestimento, apresenta-se deslocado da parede 
glandular, e as cellulas, sem planalto, de núcleos que co
ram mal pelo carmim, soffrem alterações adeantadas. 

O tecido intersticial, com alguns vasos, apresenta-se um 
tanto infiltrado por cellulas lymphaticas que também appa-
recem no interior das glândulas. 

OBSERVAÇÃO VII 

(PESSOAL) 

'Dysmenorrhea dolorosa causada for uma reiroflexão ute
rina ; prolapso e fixação anormal dos ovários — Hys-
tereclomia vaginal e ablação dos annexas — Re
sultados da operação regulares, seguidos d'alienação 
mental e demência. 

F . . . , 3o annos, solteira, creada, fraca e nervosa. En
trou no Hospital de Santo Antonio, Enfermaria de Clinica 
Medica, a 26 de janeiro de 1893. 
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^Antecedentes hereditários — O pae morreu d'um desas
tre ; a mãe tinha uma tosse chronica e foi victimada por 
causa que a doente ignora. Teve duas irmãs, uma morreu 
de parto, outra vive e gosa saúde. Conheceu uma tia que 
morreu na província, estando a nossa doente no Porto. Dos 
avós nem se lembra 

cA ntecedentes pessoa.es e historia da doença — Até á pu
berdade a doente nada accusa que tivesse alterado a sua 
saude sempre regular. Três annos, talvez, depois dos pri
meiros menstruos, que appareceram aos i5 annos sem dores 
e pouco abundantes, houve uma suspensão menstrual de onze 
mezes que não teve tratamento e parece ligada etiológica, 
mente a um desvio de regimen alimentar, durante uma das 
epochas. 

Após esta amenorrhea até aos 24 annos, data do seu 
primeiro parto, a nossa doente, foi regularmente mjnstrua-
da todos os mezes, fora do estado de gravidez. 

Passados dois annos manifestou se-lhe uma sensação de 
queimor na fossa ilíaca esquerda e logo em seguida appare-
ceu-lheum corrimento leucorrheico descorado, acompanhado 
mais tarde de dispareunia e dismenorrhea. 

Hi dois annos teve um segundo e ultimo parto que cor
reu normal como o primeiro, mas desde o quinto mez da 
gravidez a defecação tornou-se diffkil e dolorosa e a micção, 
feita ás gottas, era egualmente acompanhada de dores. Após 
o parto houve uma,tal ou qual remissão d'estes symptomas, 
passageira porém, porque em breve a doente viu-os conti
nuar com maior intensidade. 

Quando se recolheu ao Hispital era de dyschesia e de 
dysuria que a doente mais se queixava, bem como do seu 
corrimento, então, muito abundante. Ainda não tinha sido 
menstruada desde o ultimo parto, nem se queixava de he-
morrhagias genitaes, mas quatro dias depois da sua entrada 
na Enfermaria, sobreveio-lhe uma metrorrhagia que de 
prompto se estancou. 

Exame pélvico — O toque vaginal acompanhado da apal-
paçãoabdominal reconheceu que o utero tinha um collo mui-

http://pessoa.es
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to reduzido e que todo o órgão eslava em retrorlexão; o fun-
do-de-sacco esquerdo era mais sensível que o direito e tanto 
num como noutro seevidenceiava um prolapso e fixaçãj do 
ovário correspondente. 

Diagnostico — Dysmenorrhea dolorosa causada pela re
trorlexão uterina, com prolapso e fixação dos ovários. 

Operação — O Ex.mo Snr. Dr. Azevedo Maia, fazendo o 
diagnostico que indicamos, praticou a hysterectomia vaginal 
seguida da extracção dos annexos, no dia 5 de fevereiro de 
1893. 

Resultados — A operação deu um resultado bastante sa
tisfatório, mas em meio da convalescença, que corria regu
larmente, a doente tornou-se melancholica e surgiram sym-
ptomas de alienação mental que rapidamente se accentua-
ram. A 24 de maio, a doente foi transferida para o Hospital 
Conde de Ferreira, completamente demente. 

Exame macroscópico do utero —A peça é periforme. O 
corpo mede 0,08 de diâmetro vertical e o,o52 de diâmetro 
transversal, ao nível das trompas; o collo tem d'altura 
0,023. 

Os bordos lateraes, sensivelmente parállelos nos dois 
terços superiores, convergem em seguida para o focinho de 
tença que apresenta dilacerações operatórias ; o bordo supe
rior convexo no seu conjuncto, mostra três saliências dispos
tas a par, sendo a media maior que as lateraes. 

A face anterior menos convexa que a posterior é exca-
vada em forma de cunha no terço inferior pelo traumatismo 
operatório. 

O diâmetro cervico-uterino tem 0,07; as cavidades do 
órgão, dilatadas, encerram mucosidades,, em alguns pontos 
estriadas de sangue. 

Exame microscópico da mucosa do corpo — Os cortes 
conservam o epithelio superficial. O tecido conjunctivo está 
muito infiltrado d'elementos novos e as secções glandulares 
abundantes, são umas arredondadas e elípticas, outras alon
gadas, mais ou menos estreitas e contornadas. 

Ha glândulas que conservam o epithelio adhérente ou 
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despegado em conjuncto, outras estão inteiramente despidas 
d'esté revestimento. 

As cellulas do epithelio glandular, como indica um 
objectivo mais forte, proliferaram, tendem a degenerar, e é 
n'ellas duvidosa a existência de celhas. 

Os elementos lymphaticos teem invadido abundantemen
te algumas glândulas, e, nas paredes d'estes órgãos secreto
res, apparecem c;llulas achatadas. 

OBSERVAÇÃO VIII 

(As nolas clinicas foram extrahidas resumidamente d'um diário 
do meu condiscípulo A. Geraldo da Cunha) 

Carcinoma epithelial végétante do collo uterino — Hyslerc-
clomia vaginal e ablação dos annexos— Recidiva. 

F . . , 38 annos, solteira, costureira, constituição regu
lar, temperamento misto, entrou no Hospital de Santo An
tonio, Enfermaria de Clinica Medica, a 12 d'outubro de 1892. 

^Antecedentes hereditários — Nada foi possível colher» 
visto a doente desconhecer os seus progenitores. 

^Antecedentes ftessoacs e historia da doença —Até aos 
i5 annos, data dos primeiros menstruos, não ha nada que 
referir; depois, a doente, foi uma vez ou outra accommettida 
de ataques nervosos, alguns muito violentos. 

Em seguida ao primeiro parto appareccu á doente um 
corrimento branco que desappareceu com umas injecções de 
vinho branco e casca de carvalho, para reapparecer de novo 
depois do segundo parto e ficar permanente, embora as re
feridas injecções, que a doente tornou a applicar, o fizessem 
afrouxar e ate algumas vezes quasi desapparecer. 

Ha quitro annos este fluxo tornou-se muito abundante 
e fétido; os menstruos, que até então tinham sempre as 
suas epochas regulares, principiaram a correr varias vezes 
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por mez e com muita abundância Algumas d'estas preten
didas menstruações seriam, talvez, metrorrhagias como as 
que a doente teve n'estes últimos dois annos. 

Actualmente a doente qucixa-se de cephalalgias, dores 
pélvicas pouco intensas, corrimento fétido, vulgarmente cor 
da agua de lavar carne. O seu estado geral d o d'uma verda
deira cancerosa cachetica. 

Exame pélvico —A apalpação abdominal revelou uma 
tal ou qual sensibilidade : combinada com o toque vaginal 
notou-se que sobre o collo uterino havia uma producção 
saliente, invadindo o fundo-de-sneco de Duglas, cuja forma 
fez lembrar a d'uma couve fiôr. 

Diagnostico — Carcinoma epithelial végétante do collo 
uterino, invadindo o fundo-de-sacco posterior. 

Operação— Realisada pelo Ex.m0Snr. Dr. Azevedo Maia, 
no dia 27 d'outubro de 1892, consistiu na hysterectomia va
ginal seguida dablação dos onnexos, sahindo os esquerdos 
adhérentes ao utero. 

Resultados — A operação teve boas consequências, mas 
mez e meio a dois mezes depois, o neoplasma recidivava. A 
doente quiz sahir do Hospital e a alta fo:-lhe'concedida no 
dia 14 de janeiro de 1S93. 

Exame macroscópico do utero — O corpo do órgão é 
globuloso ; d/esta maneira, o di,metro vertical e o que vae 
de trompa a trompa, são sensivelmente eguaes (0,06). A 
face anterior tem uma curvatura menos pronunciada que a 
posterior e qualquer d'ellas é mais ou menos liza. 

O collo está totalmente transformado na producção pa-
thologica végétante, que é do tamanho d'um limão. As 
vegetações nascem d'uma porção mais liza e consistente, 
alongada no sentido transversal e adhérente ao corpo do 
órgão. 

Examinada a cavidade do corpo encontra^se-lhe uma 
mucosa liza; molle e espessa. 

Exame microscópico da mucosa do corpo — Despido de 
epithelio superficial, o corte- que analysamos, mostra-se a 
um fraco augmento microscópico crivado de pequenas per-
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furacões circulares e elípticas intei meadas de aberturas es
treitas e alongadas em numero mais reduzido. Estas solu
ções de continuidade da mucosa correspondem ás secções 
glandulares que perderam quasi que por toda a parte e to
talmente o seu epithelio de revestimento. Nos pontos onde 
este se encontra, um objectivo maft forte mostra o prolife
rado, destacado da parede e a alterar-se. 

O tecido intersticial tem uma abundante infiltração em-
bryonaria que invade o interior das glândulas, á peripheria 
das quaes se encontra um ou outro elemento achatado. 

Com frequência apparecem vasos espalhados pelo seio 
do chorion inflammado. 



Endometrites fungosa, polyposa e papillar 

A endometrite fungosa, descripta pela primeira 
vez por Olshausen, é uma variedade dos typos 
glandular e intersticial. 

Em geral a inflatnmação diffunde-se e prcnun-
ciam-se as alterações do parenchyma ou do tecido 
chorial. No primeiro caso ha, umas vezes, um au-
gmento considerável de cada glândula, outras ve
zes, uma hyperplasia activa (Observação xm); no 
segundo caso a hypertrophia do tecido intersticial 
origina uma dilatação glandular. 

A endometrite potyposa é caracterisada pelos 
polypos que apparecem em certos casos á super
fície da mucosa. Filia-se como a antecedente na 
endometrite diffusa e não merece, portanto, as 
honras de ser considerada um typo histológico 
especial. O próprio Pozzi diz que. esta endome
trite é uma forma mista, ao mesmo tempo inters
ticial e glandular com degeneração kystosa ac-
centuada^). 

Da mesma maneira, a endometrite papillar, é 
uma variedade da endometrite diffusa, pois que as 
producçóes superficiaes que lhe dão o nome não 
são mais do que particularidades da hypertrophia 
da mucosa. 

(4) Pozzi—Traité de Gynécologie, pag, 149. 
5 



Endometrite atrophica 

A atrophia da mucosa é a ultima phase a 
que a sua phlagmasia pôde chegar. A organisação 
dos elementos de nova formação, origina um teci
do de esclerose que compromette a nutrição da 
tunica secretora e faz desapparecer, por este facto 
e pela sua evolução invasora, os órgãos glandula
res. E' um processo análogo ao que se verifica 
na idade avançada : a mucosa adelgaça-se, as glân
dulas enkystam-se, atrophiam-se e desapparecem ; 
o epithelio superficial, por vezes, conserva-se até 
tarde, mas finalmente deixa de existir, ou retroce
de para formas menos perfeitas, passando de cy-
lindrico e vibratil a pavimentoso. 

Não temos observações que nos forneçam exem
plos d'esta forma de endometrite; apenas se nos 
deparou o processo a caminhar para ella, quando 
encontramos a transformação das cellulas embryo-
narias em elementos fusiformes. (Observação xn, 
xiv e xvn). 



Endometrites catarrhal, hemorrhagica e dolorosa 

Parece que estas formas se não prendem a ty
pos histológicos particulares, no entanto aponta-
se, com bastante razão, a endometrite glandular 
como causal da hypersecreção mucosa e relaciona-se 
a hemorrhagica com inflammação que torna a mu
cosa do corpo da madre espessa, molle e mais 
vascularisada. 

Paul Petit cita Linety (}) que faz corresponder 
o corrimento mucoso ás vegetações glandulares e 
a hemorrhagia ás vegetações com predomínio de 
vasos ; Demarquay (2) filia as metrorrhagias nos ty
pos diffusos e principalmente na endometrite fun-
gosa, na polyposa e na végétante, mas a forma fun-
gosa é a que, na sua opinião, especialmente merece 
a designação de endometrite hemorrhagica. 

Também Heitzmann (3) inclue na endometrite 
hemorrhagica as formas papillar, fungosa, polypo
sa e diffusa com mucosa espessa. 

Mas, se o engrossamento da mucosa é uma con
dição da hemorrhagia, é certo que este symptoma' 

f1) Paul Petit—Nouvelles archives d'obstétrique et de 
gynécologie —1889, pag. 3o6. 

(*j Demarquay et Saint-Vel—Traité clinique des mala
dies de l'utérus, Paris, 1877, pag. 37. 

(3j Heitzmann —Annales de gynécologie, 18S8, 2.0 se
mestre, pag. 440. 
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pôde também mostrar-se em casos de endometrite 
com a mucosa muito delgada. Temos uma obser
vação (ix) que acompanha este paragrapho, onde 
se apresenta uma doente que tinha soffrido havia 
um anno a extracção dos annexos. Após esta ope
ração as menorrhagias tornaram-se tão frequentes 
e abundantes que a doente viu-se obrigada a reco-
lher-se ao hospital. Feita a hysterectomia vaginal 
curou por completo. Os cortes histológicos da mu
cosa do corpo mostram que esta tunica uterina é 
muito estreita, tem no seu seio grossos vasos e 
está affectada d'uma phlegmasia diffusa vulgar. 
Não ha, portanto, aqui nada de análogo com essas 
diffusões que espessam a mucosa, nem com as 
endometrites fungosa, polyposa ou papillar. 

Igualmente julgamos que a dôr, dependente das 
lesões da mucosa, não tem a corresponder-lhe for
mas especiaes. 

A endometrite exfoliativa é considerada, por 
Schroeder t1), uma inflammação intersticial, e bem 
assim, por P. Petit (2) e Pozzi (3), mas, diz Heitz-
mann (4j que o exame histológico das membranas 
expulsas, revela estructuras muito diversas, e G. 
Thomas (5) encontra, n'estas mesmas membranas, 

(») Schroeder—Loc. cit. pag. 125, 36i. 
(2) P. Petit—Nouvelles archives d'obstétrique et gyné

cologie, 1890, pag. i5o. 
(3) Pozzi—Loc. cit. pag. 180. 
(4) Heitzmann— Loc. cit. pag. 444. 
(J>) G. Thomas—Traité clinique des maladies des fem

mes, Paris, 1887, pag. 53g. 
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cellulas epitheliaes proliferadas e as glândulas avo
lumadas, a ponto de facilmente se lhes conhecer 
as aberturas, á vista desarmada. 

Tudo isto que os différentes auctores descre
vem é exacto, mas falta precisar-lhe a significa
ção. 

Tem-se considerado a dysmenorrhea membra
nosa uma affecção distincta das metrites ; Pozzi e 
Schroeder pensam d'um modo completamente op-
posto. 

Em geral, esta doença prende-se etiologica-
mente a um aborto ou a um parto, mais raramen
te ás menstruações; ora reparando-se na impor
tância que estas causas teem no apparecimento e 
na evolução das endometrites, e sendo certo que 
nos intervallos dos catamenios, embora as mulhe
res se não queixem, são de extrema frequência 
os signaes de catarrho chronico, e communs as 
complicações, Pozzi tem motivos para julgar que 
« a dysmenorrhea membranosa é uma verdadeira 
metrite chronica com exacerbações de metrite agu
da e exfoliação inflammatoria da mucosa no mo
mento das regras» (*). 

Sendo assim, é evidente que as membranas ex
pulsas apresentarão alterações différentes proprias 
á exacerbação aguda da endometrite, a par d'où 
trás modificações inhérentes ao processo chronico. 

A endometrite exfoliativa não é, comtudo, uma 
forma dolorosa em que o symptoma está inteira-

(*) Pozzi —Loc. cit. pag. 189, 190. 
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mente independente de factores estranhos ao pro
cesso inflammatorio, a dôr é aqui o resultado do 
esforço expulsivo (Schroeder) e deixaria de se ma
nifestar, naturalmente, se a cavidade uterina tives
se a capacidade necessária para que as membra
nas sahissem sem serem obrigadas. Não é, portan
to, no sentido restricto, correcta a designação de 
endometrite dolorosa, concedida á dysmenorrhea 
membranosa. 

Nos casos em que a dôr é pura e simplesmen
te a consequência da inflammação da mucosa, es
tamos convencido de que a relação anatomo-clini-
ca será egualmente variável, e isto tem tanta mais 
razão de ser, quanto é certo referir-se em muitos 
casos a manifestação dolorosa a uma particulari
dade idiosincrasica. Mas pondo de parte idiosin-
crasias, a dôr deriva, provavelmente, das explo
sões agudas do processo chronico, ou das lesões 
intersticiaes e diffusas que são as que mais dire
ctamente interessam os ramos nervosos. 

Demarquay (*) aponta a dôr como phenomeno 
constante nas inflammações catarrhaes, mas falta 
saber sé as lesões glandulares, que dão origem a 
esse excesso de secreções, se não acompanham de 
alterações intersticiaes, quando a dôr vem a mani
festasse. Não queremos, no entanto, d'um modo 
geral, duvidar que este symptoma não appareça 
n'um simples catarrho, pois nas endometrites, co
mo em qualquer outro estado mórbido, as expres-

(*) Loc cit. pag. 44. 
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soes symptomaticas são ás vezes extremamente 
volúveis. 

Depois do que deixamos dito vê-senâo ser pos
sível particularisar formas histológicas para cada 
uma das manifestações symptomaticas das endo
metrites, mormente para a dôr e hemorrhagia ; e, 
quando queiramos relacionar os symptomas com as 
formas histológicas teremos de escolher entre es
tas as mais geraes e pôr de parte as excepções. 

Comparando os nossos cortes com as notas 
clinicas respectivas, deduzimos egualmente estas 
conclusões; no entanto, é para notar que nas nos
sas Observações os symptomas podem depender 
de lesões extranhas á endometrite do corpo. 

OBSERVAÇÃO IX 

(PESSOAL) 

(Menorrhagias frequentes — Hysterectomia 
vaginal total — Cura 

¥..., 20 annos, solteira, cigarreira, temperamento mis
to, constituição fraca, entrou no Hospital de Santo António, 
Enfermaria de Clinica Medica, a 27 de fevereiro de 1893. 

^Antecedentes hereditários—O pae é vivo e gosa saúde; 
a mãe, depois d'alguns partos, tornou-se dysmenorrheica e 
leucorrheica. Tem algumas irmãs todas saudáveis, á exce
pção d'uma que se queixa vulgarmente de cephalalgia e 
lombagos. 

zA nlecedentes pessoaes e historia da doença — A não 
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ser uma doença grave aos 5 anno=, toda a infância da nossa 
doente decorreu saudável. 

Menstruada pela primeira vez dos i3 para os 14 annos 
com alguma abundância, perdeu a virgindade aos i5 annos. 
No dia seguinte ao seu desfloramento sentiu que havia uma 
inflammação dos s?us órgãos genitaes externos — estavam 
doridos, tumefactos e deixavam correr um fluxo descorado. 
Passados dias este estado aggravou-se mais, a doente tinha 
pollakiuria, constipação de ventre, lombagos e mal podia 
marchar. Por vergonha não se queixou e'fez uma medica
ção caseira, tomando semicupios d'agua morna a que mis 
turava uma certa quantidade de cosimento de malvas que 
lhe servia também para bebida. Ao fim de sete semanas me
lhorou consideravelmente, mas o fluxo ficou para não tor
nar a desapparecer. 

Dois ou três annos depois manifestou-se-lhe uma dôr 
abdomino-pelvica, intolerável á menor pressão e acompa
nhada de vómitos biliosos. Sam tratamento, mas de cama, 
principiou a melhorar passados dois dias e em breve sarou, 
ficando, no entanto, uma sensação de pezo ha fossa iliaca 
direita que se transformava em dôr, quando a doente descia, 
por vezes tão violenta que, irradiando-se pela face anterior 
da coixa correspondente, lhe prendia o jogo da articulação 
do joelho. 

A este tempo as menstruações eram, como sempre fo
ram, regulares, mas o corrimento tornavase fétido. Não 
podendo supportar os seus padecimentos, a doente resolveu-
se a entrar no Hospital de Santo Antonio, o que realisou em 
fevereiro de 1891. 

Depressa sahiu sem grandes melhoras e depressa viu a 
sua doença exacerbar-se e complicar-se de dyschesia e dys-
pareunia com hemorrhagia. Diziam-lhe as amigas, a quem 
a doente se queixava, que consultasse uma parteira, porque 
teria a madre descida; assim fez, mas a parteira aeon-
selhou-lhe um facultativo a quem a doente se dirigiu, e 
por elle foi tratada durante algum tempo. Sentia melhoras, 
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mas, encontrandose a miúdo com o seu apaixonado, pecca

va, por vezes, e o castigo da recahida era fata]. 
Resolveuse a entrar de novo no Hospital em junho de 

1891. Foilhe então proposta uma operação que a doente 
não quiz soffrer e por isso reclamou alta que lhe foi conce

dida com o conselho de fazer uso dos banhos de mar, con

selho que seguiu durante dois mezes que esteve em Espinho, 
melhorando muitíssimo. 

Decorridos uns dois mezes os seus antigos padecimen

tos voltaram, e a doente, em breve, entrou no Hospital de

cidida a deixarse operar, se tal meio de tratamento lhe 
fosse proposto. ■ 

Realmente, a 28 de fevereiro de 1892, o illustre Profes

sor, Ex.mo Snr. Dr. Azevedo Maia, praticou a abertura 
abdominal na iinha pubiumbilical e fez a ablação dos an

nexos do utero, por ter diagnosticado uma salpingoovarite. 
A operação foi laboriosa, pelas muitas adherencias que havia 
com o epiploon e o peritoneo pélvico. O ovário direito tinha 
o volume d'um ovo grande de gallinha, graças a um kysto 
cheio de sorosidade transparente. O resultado da operação 
foi excellente, apenas houve como intercurrente uma cystite. 

A doente sahiu curada a 3 d'abril, e era esperada á por

ta do Hospital pelo homem a quem distinguia. Foi tanta a 
alegria e tanta a ventura, que no dia seguinte a cystite ap

parecia, chamada pelas loucuras da véspera. Consultou o 
seu operador que a trouxe em tratamento ate á cura. Passa

do algum tempo como abusasse do vinho, de alimentos api

mentados e, naturalmente, também dos seus amores, a cysti

te voltou, e ainda foi o Ex.mc> Snr. Dr. Azevedo Maia que 
lhe deu cura. 

Por este tempo o corrimento antigo da nossa doente 
tinha decahido, mas as menstruações, que foram sempre 
regulares, appareciam de três em três semanas, e até de 
quinze em quinze dias. Eram precedidas e acompanhadas 
de dores, calafrios, fraqueza de pernas e dyschesia ; dura

vam pelo menos cinco a seis dias com muita abundância. 
Em virtude d'estes padecimentos recolheuse ao Hospital. 
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Exame pélvico — Pelo toque combinado com a apalpa-
ção abdominal, nota-se que o utero está na sua posição nor
mal, que é d'um tamanho muito reduzido e tem o orifício 
externo do collo um pouco aberto. 

"Diagnostico — Menorrhagias dolorosas dependentes de 
metrite interna. 

Operação — O Ex.mo Snr. Dr. Azevedo Maia praticou a 
hysterectomia vaginal a 12 de março de 1893. A doente to
mou 2 grammas de chloroformio e a operação durou meia 
hora. 

Resultados—Excellentes. A doente sahiu do Hospital, a 
i5 de abril de 1893. 

Exame macroscópico do utero — O orgáo quasi que pa
rece reduzido a um longo collo cylindrico, sobretudo omit-
tindo da descripçáo, duas pequenas saliências levantadas nos 
ângulos superiores do corpo, saliências desiguaes, sendo 
a esquerda quasi dupla da do lado opposto e tendo adhéren
te um fio de seda que ficou da primeira operação que a 
doente soffreu. Não se nota que este fio provocasse suppu-
ração. 

Com estas saliências, o corpo tem um diâmetro trans
versal de o,o55 e afora ell as, de o,o3. O diâmetro vertical, 
d'esta parte do órgão é de o,o38. O collo mede o,o32 d'al-
tura por 0,02 de largura. 

As faces, quer do corpo, quer do collo, são lizas e a 
côr natural ; a consistência é regular em toda a peça, me
nos nas saliências que são muito duras. 

A face anterior do corpo tem menor convexidade que a 
posterior ; o bordo superior é concavo e os lateraes convexos 
ao nível das saliências, depois rapidamente rectos e conver
gindo n'um angulo insignificante para c focinho de tença. 
Os lábios do collo, espessos e esbranquiçados, o anterior mais 
descido que o posterior, circumscrevem o orifício externo 
um tanto dilatado. 

Dando um corte vertical e transversal a toda a peça, 
encontra-se a cavidade do corpo, conforme o aspecto exte
rior, de bordos lateraes quasi parallelos, estreitando-se por-
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tanto, muito pouco do fundo para o isthmo. A mucosa d'es-
ta cavidade é d'um cinzento carregado e banha-a algum 
muco. 

A cavidade do collo não está dilatada em relação com 
o orifício externo, encerra mucosidades, tem a côr da do 
corpo e nada mais, digno de mencionar-se. 

Exame microscópico da mucosa do corpo — A mucosa é 
muito delgada e não conserva o epithelio superficial. 

As glândulas abundantes, são tubiformes e muito es
treitas. Umas foram seccionadas transversalmente, outras, 
segundo a sua direcção. Algumas d'estas ultimas, teem um 
trajecto sinuoso e vão abrir á superficie da mucosa. 

De poucas glândulas desappareceu o epithelio ; onde 
elle apparece está adhérente ou despegado em conjuncto. 
As cellulas d'esté revestimento mostram uma activa prolife
ração e, em alguns pontos das glândulas, apresentam o seu 
planalto vibratil. 

O tecido intersticial, assas infiltrado de cellulas re
dondas, encerra alguns vasos de paredes muito grossas. 

Nas paredes glandulares encontram-se alguns elementos 
achatados. 



Endometrite purulenta 

São quatro as Observações que possuimos, 
apresentando pus na cavidade uterina, o que ma
croscopicamente deve caracterisar a endometrite 
purulenta. 

Sempre as glândulas mostram um epithelio 
bastante alterado, mas a inflammação intersticial 
não tem a mesma actividade em qualquer das 
Observações a que nos referimos. 

As preparações histológicas da Observação xvn 
estão de tal modo carregadas de elementos redon
dos que as glândulas desapparecem como que aba
fadas pela pullulação das cellulas de nova forma
ção; os cortes da Observação xvm, se não tanto, 
estão muito infiltrados também, e a mucosa pare
ce que foi rasgada e esfarpada. 

Nas Observações x e xi a infiltração é muitís
simo menor, quasi que não existe, e comtudo, as 
mucosas estão tão corroídas que na primeira d'el-
las o musculo uterino fica a descoberto. 

Como explicar esta desigualdade na infiltração 
embryonaria e o facto d'ella ser assim discreta em 
mucosas tão fragmentadas? 

Naturalmente, nem de todas as vezes o pus que 
encontramos, a banhar a mucosa, procedia do ute
ro; havia pyo-salpingite e o que escorria das trom
pas seria o que se nos deparou na cavidade da 
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madre. Este pus podia ter propriedades erodentes 
e destruir a mucosa sem que da parte d'esta se 
manifestasse reacção (Observações x, xi). 

Outras vezes, porém, quer o pus tivesse esta 
mesma origem, quer fosse oriundo da mucosa do 
utero, o ataque a esta tunica não se deu sem que 
da parte d'ella houvesse prompta resposta, como 
que um movimento de defesa. 

E que melhor reacção, que defesa mais apro
priada e bella, do que uma mobilisação enorme de 
cellulas embryonarias ? Não as vemos tantas vezes 
localisaro agente aggressor á região invadida, pon
do a coberto o resto do organisme? 

A lueta pela vida tem a sua franca expressão 
no seio da economia, e a proliferação cellular, a 
diapedese vascular, a inflammação, n'uma palavra, 
é a sua synthèse. 

Nas Observações x e xi onde este combater se 
reduz a um fugaz simulacro, não ha, portanto, uma 
verdadeira endometrite purulenta, a mucosa vae 
sendo destruída pouco a pouco, camada por cama
da, sem grande resistência, sem um grito d'alarme 
a reunir as phalanges embryonarias, que expondo 
a vida impedirão, melhor ou peor, que a sua inte
gridade seja maculada. Nas observações xvn e xvin 
a mucosa pôde ser, muito embora, destruída, mas 
por toda a parte apparecem defensores, oppondo-
se ao inimigo. 

De qualquer maneira, das nossas Observações 
deduz-se que, apparecendo pus na cavidade do cor
po uterino, a mucosa pôde estar desorganisada, ou 
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não. No primeiro caso nem sempre se mostra in-
flammada e, quando isto succède, suppomos que o 
pus veio dos oviductos; todas as vezes que a phle
gmasia se revela, parte do processo purulento, se 
não todo, é, naturalmente, inhérente á inflammação 
da mucosa e então apparece o que julgamos me
recer, com mais propriedade, a designação de en-
dometrite purulenta, que, afinal, nada tem de par
ticular, histologicamente. 

OBSERVAÇÃO X 
(As notas clinicas foram extrahidas rTum diário do meu condiscípulo 

Almeida Campos) 

Pyo-salpingo-ovarite du-pla — Hyslerectomia vaginal 
seguida d'ablação dos annexos — Cura. 

F . . . , 19 annos, solteira, prostituta, constituição regu
lar, temperamento nervoso, entrou no Hospital de Santo 
Antonio, a 28 de março de 1893. 

^Antecedentes hereditários — O pae soflria de rheuma-
tismo e a mãe, já fallecida, era escrofulosa. Esta teve pri
meiro dois filhos, um rapaz e ella doente, depois vários abor
tos e por fim uma rapariga. A irmã da doente é tuberculosa 
e o irmão epiléptico. 

Antecedentes pessoaes e historia da doença. — Em 
creança teve o sarampo e a escarlatina. 

Ha quatro annos prostituiu-se e passado meio anno 
abortou sem causa reconhecida. Sempre saudável e regu
larmente assistida, principiou a sentir, depois do aborto, do
res no baixo ventre, as quaes duravam duas a quatro horas 
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diariamente, afroixando num período medio entre duas cpo-
cas menstruaes e augmentando durante estas. A dyschesia, 
a dysuria e a dyspareunia vieram, com o tempo, complicar 
os soffrimentos da nossa doente e um corrimento branco, 
que ella de ha muito tinha, começou de se tornar mais abun
dante e amarello. Mais ou menos por este tempo irregula-
risaram-se as menstruações, que ultimamente apparecem seis 
e mais vezes por mez. 

A doente entrou no hospital com todo este conjuncto 
symptomatico : menstruações amiudadas, dyschesia, dysuria, 
dôr na fossa iliaca esquerda e corrimento amarellado e es
pesso. 

Exame pélvico. — A primeira vez que se tentou fazer 
o toque vaginal á doente, logo em seguida á sua entrada para 
a Enfermaria, foi impossível em virtude da aguda sensibili
dade que elle despertava. Com o uso de irrigações emolien
tes conseguiu-se mais tarde examinar convenientemente os 
orgãoá genitaes : 

Encontrou-se o collo com a direcção normal, a su
perficie liza e regular, o orifício externo arredondado, os 
lábios espessos e a consistência augmentada ; o fundo-dc-
sacco esquerdo é duro e o direito mais depressivel. O corpo 
do utero estava refletido sobre a bexiga e todas as tentativas 
para o mobilisar foram dolorosas. No fundo-de-sacco de 
Douglas mostrou-se ao toque um pequeno tumor doloroso 
que se encontrou egualmente pela exploração rectal. 

Diagnostico. — Pyo-salpingo-ovarite dupla. 
Operação. — Hysterectomia vaginal seguida d'ablaçao 

dos annexos effectuada pelo Exc.mo Snr. Dr. Azevedo Maia, 
a 25 de março. 

A operação foi trabalhosa em virtude das adherencias 
que prendiam os annexos e da difficuldade em abaixar o ute
ro. O intestino foi pinçado quando se procuravam os anne
xos direitos. Houve sahida de fezes pela vagina durante oito 
dias, a qual espontaneamente se suspendeu. 

Resultado. —No que diz respeito á operação, ou á con-
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valescença os resultados foram dos melhores. A doente sa-
hiu curada a 3o d'âbriï de 1893. 

Exame macroscópico do uleio.— Foi-nos entregue a pe
ça operatória tão fragmentada que tornou-se-nos impossível 
dar-lhe uma descripção regular. Não foi, porém, o trauma
tismo operatório que a poz em tal estado, como depois sou
bemos. N'estes fragmentos ainda podemos examinar um eól
io consistente, com 0,02 de diâmetro transverso, de cavida
de um tanto dilatada, lábios lizos e esbranquiçados, sendo 
o anterior mais saliente. As paredes do corpo são, também, 
consistentes e forra-as uma mucosa muito delgada e quasi 
igual. 

Exame microscópico da mucosa do corpo.—A mucosa 
é muito irregular, e a superficie de tal modo carcomida que, 
em alguns pontos, o musculo uterino fica a descoberto. 

No tecido intersticial apparecem raros elementos lym-
phaticos, e bem assim no interior das glândulas. Estes órgãos 
secretores mostram-se não muito acerescidos em nume
ro e com o seu epithelio, em geral, adhérente, corando 
mal pelo picro-carminato, em verdadeira degeneração. 

OBSERVAÇÃO XI 

(PESSOAL) 

Pyo-salpingo-ovarile dupla — Ilyslerecfomia vaginal se
guida da ablação dos annexos — Cura. 

¥., 11 annos, casada, dona de casa, constituição fraca 
temperamento nervoso, entrou para o Hospital de Santo An
tonio, Enfermaria de Clinica Medica, a 20 de março de iR93. 

^Antecedentes hereditários — A mãe morreu aos 5o an
nos d'um cancro do utero, o pae aos 39 annos em conse-

4. 
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quencia d'uma constipação. Tem quatro irmãos bastante sau
dáveis, e nas outras pessoas da família não conhece soffri-
mentos, nem a causa da morte d'algumas. 

Antecedentes -pessoacs e historiada doenç a — Durante 
a infância apenas refere uma ligeira anasarca que attribue a 
uma molhadelía. Aos i3 annos foi menstruada pela primei
ra vez sem nenhum accidente e assim continuou a sel-o até 
aos !7 annos, em que as epochas se tornaram pouco abundan
tes e cortejadas de dores, calafrios, movimento febril e fra
queza de pernas. Suppõe a doente que a causa d'estas alte
rações foi um desvio de regimen, quando andava assistida. 

Casou aos 20 annos e nunca concebeu. Depois do ca
samento os seus padecimentos anteriores aggravaram-se e 
ultimamente havia a mais dyspareunia. 

Em dezembro de 1892. cinco dias após o incommodo 
das regras, foi surprehendida por uma dôr pélvica do lado 
esquerdo, irradiante para os lombos, abdomen e coxa es
querda. Esta dôr trouxe um corrimento amarellado que 
nunca mais desappareceu. Consultou na occasião da dôr e 
receitaram-lhe uns pós brancos e uns clysteres que acalma
ram os seus soffrimentos. Por conselho do mesmo facultati
vo entrou depois no Hospital de Santo Antonio para a En
fermaria dirigida pelo Professor de Clinica Medica, o Ex.™ 
Snr. Dr. A. Maia, que lhe mostrou a necessidade de ser ope
rada, mas ao que ella se não quiz sujeitar, sahindo em se
guida do Hospital. 

Os seus padecimentos foram cada vez a peor : havia 
mehstruaçóes dolorosíssimas e menorrhagicas, corrimento 
amarello abundantíssimo e dyspareunia ; não encontrando 
allivio para tal estado, resolveu-se decididamente a deixar-
se operar e, n'este intuito, recolheu-se novamente ao Hos
pital. 

Exame pélvico. —O toque vaginal auxiliado pela apal-
pação abdominal reconhece um desvio uterino para o lado 
direito, os annexos volumosos e em relação com os do lado 
esquerdo um tumor fluctuante. A sensibilidade é um tanto 
exaggerada do lado esquerdo. 
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Diagnostico. — Pyosalpingoovarite dupla. 
Operação. —Em 26 de março o Ex.rao Snr. Dr. Azeve

do Maia fez a hysterectomia vaginal e a ablação dos anne

xos. A operação durou 45 minutos e foi necessário deixar 
do lado esquerdo uma parte da parede do abscesso em sym

phese com o S iliaco. 
Resultados. — A operação teve boas consequências e a 

convalescença foi sem accidentes. Sahiu curada, a 21 d'abril 
de 1893. 

Exame macroscópico do utero — O utero representa 
uma pêra torcida para a direita e com a parte mais volu

mosa para cima. A torção corresponde ao isthmo. 
O corpo, de consistência normal, mede de diâmetro ver

tical 0,046 e, igualmente o mesmo, transversalmente ao 
nível das trompas. As faces são lizas e a anterior rniínos con

vexa que a posterior. 
O collo, um pouco mais consistente que o corpo, tem 

0,042 d'aliura, depois de distendido, e 0,018 de diâmetro 
transversal. Os seus lábios são um pouco espessos, e o ori

fício externo está dilatado. 
O diâmetro cervicouterino mede 0,076. As cavidades 

do corpo e collo encerram mucopus, e a mucosa d'aquella 
porção do utero é acizentada e pouco liza. A cavidade do 
collo, bastante alargada, tem uma mucosa mais escura que a 
do corpo, principalmente ao nivel do focinho da tença. 

Exame microscópico da mucosa do corpo. —A superfí

cie da mucosa é mais ou menos lacerada. As glândulas, pou

co abundantes, distribuemse no seio d'um tecido intersticial 
com poucas cellulas embryonarias. 

O epithelio glandular está muito alterado e quasi todo 
cahido no interior das cavidades que revestia, de mistura 

"■/com uma, outra cellula lymphatica. 
No chorion apparecem alguns pequenos vasos, e nas pa

redes glandulares cellulas achatadas. 

* 



Endometrite blenorrhagica 

O gonococco de Neisser é uma das causas mór
bidas que mais frequentemente interessa os órgãos 
genitaes internos. Nas nossas Observações a ble-
norrhagia entra na proporção de vinte e seis por 
cento, mas se attendermos a que possuímos um nu
mero de casos restricto e que a mulher pôde ser 
inoculada pelo homem sem contrahir uma phlegma
sia aguda, naturalmente a proporção que apresen
tamos irá muito mais longe. 

Realmente, apesar das investigações bactereo-
logicas em presença da endometrite blenorrhagica 
serem diminutas, teem-se encontrado gonococcos, 
ainda que raros, nas secreções de endometrites ca-
tarrhaes (*) e julgamos confirmado haver uma pre
dilecção especial dos agentes blenorrhagicos pelos 
epithelios do utero e trompas, mesmo n'aquelles 
casos em que a blenorrhagia parece ter perdido a 
sua contagiosidade ou desapparecido. 

O nosso bom amigo dr. Ferreira de Castro, na 
sua these sobre as Salpingites, defendida perante 
esta Eschola em 1991, falla-nos d'essa predilecção e 
cita Steinschneider «o qual admitte que, mesmo 
em casos de blenorrhagia aguda na mulher os go-

(') Heitzmann —Annales de Gynécologie, loc. cit. pag. 
442. 
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nococcos teem predilecção pelo utero e pela ure
thra e nunca se encontram na vulva e na va
gina» C1). 

N'esta mesma these, a pag. 66 e seguintes, vem 
a traducção d'uma lição de Terrillon, que se pô
de encontrar a pag. 837 do Bulletin Medical de 
1890, e, igualmente, a traducção das palavras de 
Pozzi escriptas a pag. 172 e 614 do seu bello Trai
té de Gynécologie, que por vezes temos citado. Da 
leitura d'estas paginas conclue-se que o virus da 
blenorrhagia pôde ficar por muito tempo latente na 
mucosa cervical até que uma circumstancia qual
quer lhe proporcione a invasão da mucosa do cor
po uterino e das mucosas que forram os oviductos. 
Mais se deduz que o pus da gonorrheia do homem, 
embora não produza a inflammação aguda na mu
lher, é suficiente para originar uma metro-salpin-
gite blenorrhagica, possuindo esta mesma faculda
de o esperma d'alguns indivíduos que em tempos 
tiveram a blenorrhagia acompanhada de epididymi-
te, pois n'este esperma a analyse encontrou pus 
que possuía a virulência precisa para produzir a in
fecção utero-tubaria. 

As Observações que se seguem são aquellas, 
das que colhemos, onde a blenorrhagia apparece. 
Não as apresentamos com a certeza absoluta de 
que a endometrite seja uma consequência do go-
nococco, porque para isso era necessário termol-o 

(') Ferreira de Castro —As Salpingites. These do Porto, 
1891, pag. 73. 
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encontrado n'uma analyse bactereologica das se
creções contidas na cavidade uterina (*), porém em 
très d'estas Observações (xa, xm e xvu) parece não 
restar duvida de que a infecção blenorrahagica foi 
a causa da doença. 

Nas outras Observações a nossa hesitação em 
as considerar de egual natureza consiste no facto 
de não haver blenorrhagia bem declarada (Obser
vação xv) ou na existência de precedentes pélvi
cos antes da infecção (Observações xiv, xvi, xvin). 
No entanto, a duvida relativa a estas três ultimas 
é muito menor, porque vemos esses padecimentos, 
anteriores ao apparecimento de blenorrhagia, ag-
graverem-se consideravelmente depois delia. 

Da comparação dos cortes de todas estas Obser
vações resulta poder separarem-se formas suppura-
das (Observações xvïi, xvm) que já descreve
mos no paragrapho anterior, e formas catarrhaes 
com alterações intersticiaes mais ou menos profun
das. 

N'estas ultimas mucosas a sua espessura é das 
maiores que encontramos; em todas ha uma endo-
metrite diffusa com manifesta proliferação glandu
lar de tal espécie que, nas Observações xui e xv, dá 
origem a typos de endometrite fungosa, que tam
bém se revelam, ainda que menos caracteristica
mente, nos cortes da Observação xiv. O epithelio 
superficial desappareceu d'algumas Observações 

(*) Não fizemos esta analyse por falta de tempo e re
cursos apropriados. 
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(xn, xm, xiv e xv) e, egualmente, em varias glân
dulas de muitos dos cortes, o epithelio que as for
rava. Em geral, os epithelios são muito ou pouco 
alterados e conservam-se adhérentes á parede glan
dular, ou desmoronados no interior da cavidade 
que tapetavam. E'de notar, também, que algumas 
vezes ha producção de elementos fusiformes no 
seio do chorion (Observações xu, e xiv), o que nos 
affirma a já longa duração do processo. 

Se em todas estas Observações a endometrite 
foi o resultado dos estragos do gonococco, pode
mos concluir que, umas vezes, apparece um proces
so purulento em nada desviado dos outros onde a 
suppuração é estranha ao gérmen de Neisser, e 
que n'outros casos, os mais vulgares, segundo a 
nossa colheita clinica, a phlegmasia é mais ou me
nos diffusa, mas sendo sempre consideráveis as le
sões glandulares. Esta ultima_circumstancia com-
bina-se aié certo ponto com a opinião de Robert (*:) 
que acceita a forma catarrhal como a mais frequen
te da endometrite blenorrhagica. 

Não ha, portanto, particularidades histológicas 
na inflammação da mucosa do corpo, determinada 
pelo virus blenorrhagico. 

A purulencia n'uns casos, a sua ausência n'ou
tros, talvez tenha a sua explicação na vitalidade do 
agente, na maior ou menor resistência da mucosa 
e na phase do processo. 

(*j Robert—Nouveau traité des maladies vénériennes, 
l86i, pag. 270. 
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OBSERVAÇÃO XII 

(PESSOAL) 

Cystite e degeneração esclero-kystosa dos ovários — tMeno e 
metrorrhagias, dyspareunia, dyschesia e dysuria—Hys-
terectomia vaginal seguida d'ablação dos annexos — 
Cura. ' 

V .,, 29 annos, casada, cigarreira, constituição fraca, 
temperamento misto, entrou no Hospital de Sjnto Antonio. 
Enfermaria de Clinica Medica, a i5 de março de i8g3. 

^Antecedentes hereditários—Tem pae de 4S annos, sau
dável, e mãe de So annos que soffre do peito; dois irmãos 
bastante doentes e uma irmã que se queixa da barriga, se
gundo a expressão da doente. 

^Antecedentes pessoaes e historia da doença — Até aos 
12 annos nunca esteve doente; n'est] idade teve o sarampo. 

Os primeiros menstruos appareceram dos 14 para os t5 
annos com abundância regular e sem dores. Foi desflorada 
aos 17 annos e casou aos 19. 

Um anno depois do seu casamento so.fi'reu, por contagio 
conjugal, os estragos do gonococco que também originaram 
uma adenite inguinal suppurada. Por vergonha andou muito 
tempo sem fazer tratamento, até que resolveu recolhcr-se 
ao H>spital de Santo Antonio, d'onde sahiu com uma insigni
ficante purgação. Porém, começou em breve a queixar-se de 
dores vagas na pelve, antes e durante as epochas menstruaes 
que, por esse tempo, duravam 3 a 4 dias. 

Decorrido talvez anno c meio teve um parto feliz ; co
mo amamentasse o filho, debilitou-se muito, appareceram 
dores thoraxicas e expectoração d'escarros sanguíneos. En
tregue o filho a uma ama, e ella, a doente, a um tratamento 
rigoroso, restabeleceu-se passados mezes. 

Quasi dois annos depois d'estes factos, durante os quaes 
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houve fluxo genital branco-amarellado, permanente e dys
menorrheas, a doente teve segundo parto, egualmente feliz. 

Decorridos tempos, andando gravida de 5 mezes, deu 
uma queda, manifestou-se-lhe uma metrorrhagia que durou, 
quasi constantemente, um mez, ao fim do qual abortou. Do 
lado dos órgãos genitaes começou então a sentir, de quando 
em quando, uma dôr pélvica irradiante para os lombos, 
abdomen e coxas, a qual lhe prendia a marcha. Teria a 
doente agora 25 ou 26 annos. 

Passado um anno, pouco mais ou menos, em'meia gra
videz, deu-se segundo aborto precedido d'uma metrorrhagia 
longa, mas que não teve para a doente causa apreciável. 
Accentuaram-se mais os seus padecimentos pélvicos, addi-
cionando-se-lhes menstruações antecipadas, menorrhagicas 
e dyspareunia. 

Ha quatro mezes a sua antiga dôr pélvica aggravou-se 
e acompanhou-se de dyschesia e dysuria ; consultou, fez uso 
de irrigações de agua phenica e de agua de malvas, usou 
um pessario, mas tudo isto sem resultado. Resolveu se en
tão a procurar tratamento no Hospital. 

Exame pélvico — Toque doloroso, principalmente nos 
fundos-de-sacco lateraes, e utero volumoso. 

Diagnostico-Cystite e degeneração esclero-kystosa dos 
ovários. 

Operação — Consistiu na hysterectomia vaginal, seguida 
da ablação dos annexos, praticada pelo Ex.m" Snr. Dr. Aze
vedo Maia, a 19 de março. 

liesullados — Cura com boa convalescença. Sahiu do 
Hospital, a nossa doente, a 3o de abril de 1893. 

Exame macroscópico do utero —A peça que se nos ofíe-
rece á descripção, vista de face, dá a ideia da extremidade 
superior dum báculo, ou a de um ponto de interrogação 
com a convexidade voltada para a esquerda do observador. 
O ramo vertical é representado pelo collo que mede o,o3 
d'altura por O,OÍ3 de largura; o ramo curvo abrange todo 
o corpo que tem o,o5 de diâmetro vertical e o;o57 de diâ
metro transversal, ao nivel da inserção das trompas. Esta 
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comparação é, no entanto, grosseira, porque se estes ramos 
teem o mesmo diâmetro transversal (o,023) a curvatura in
terna do ramo superior é antes um angulo cujos lados se 
adoçam formando uma fenda dirigida de baixo para cima e 
da esquerda para a direita. Esta fenda dá a direcção do 
traumatismo operatório que separou incompletamente do 
terço inferior do corpo os dois terços superiores, que cahem 
sobre aquelle como uma tampa que tem os gonzos á direita. 
Em relação com esta secção, os tecidos estão cavados em 
sulco, de maneira que as faces do orgáo deixam de ser lizas 
cm toda a extensão d'esté sulco. 

A peça tem consistência regular no corpo, e muito re
sistente no collo. Os lábios d'esté são grossos e lizos, um 
pouco voltados para fora e para cima, em virtude d'um co
meço d'ectropion da mucosa cervical. 

A cavidade do corpo conserva quasi a sua grandeza na
tural e tem uma mucosa espessa, molle e com manchas car
minadas ; a cavidade do collo, bastante larga, encerra den
sas mucosidades e apresenta as saliências das arvores da vida 
bastante desenvolvidas. 

Exame microscópico da mucosa do corpo. — Com um 
objectivo fraco veemse glândulas numerosas; umas, seccio
nadas segundo a sua direcção, estreitas, tortuosas e por ve
zes muito enroladas; outras, cortadas transversalmente, cir
culares e elípticas. O epithelio da superficie desappareceu 
por completo. 

Com um objectivo de maior amplificação determinam-
se mais algumas particularidades : no tecido intersticial con
tendo elementos embryonarios, não muito abundantes, ha 
elementos íusiformes. O epithelio glandular está em prolife
ração activa e por vezes desmoronou-se para o seio das cavi
dades que revestia. 

A proliferação glandular vac, em alguns pontos, até á 
invasão do musculo uterino. 

N'um dos cortes ha um kysto glandular. 
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OBSERVAÇÃO XIII 

(As notas clinicas foram recolhidas dum diário do meu condiscípulo 
Custodio M. Henriques) 

Salpingo-ovarite subaguda com prolapso dos ovários, prin
cipalmente do esquerdo. — Hysterectomia vaginal e ex
tracção dos annexos. — Cura. 

F . . . , 20 annos, casada, dona de casa, constituição re
gular, temperamento misto, recolheu-se ao Hospital de San
to Antonio, Enfermaria de Clinica Medica, em fevereiro de 
i8g3. 

^Antecedentes hereditários.— Os pães gosam saúde, bem 
como os irmãos que são todos mais novos que a doente. Da 
restante família não fornece esclarecimentos. 

antecedentes pessoaes e historia da doença. —Gosou 
boa saúde na infância. Aos i5 annos foi menstruada pela 
primeira vez sem accidente algum e continuou a sel-o regu
larmente ate pouco depois do seu casamento, realisado ha 
um anno. 

Um mez depois de casada contrahiu uma blenorrhagia 
por contagio conjugal, e desde então datam todos os seus 
soffrimentos. Tratou o corrimento blenorrhagico com umas 
injecções que o marido usava também, mas nunca o viu des-
apparecer por completo. 

Logo, em seguida a estes factos, as menstruações come
çaram a vir cortejadas e precedidas de dores pélvicas irra
diantes para os lombos, abdomen e coxas, de cephalalgia, 
fraqueza de pernas e movimento febril. 

Nos intervallos menstruaes havia simplesmente uma tal 
ou qual sensibilidade pélvica á pressão. 

O corrimento ás vezes decahia e chegava até a desap-
parecer, mas era constante depois das relações sexuaes, que 
se tornaram dolorosas, e na proximidade, das epochas ; ulti
mamente tinha um cheiro fétido. 
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Por causa d'estes soffrimentos entrou ha mezes para o 
Hospital de Santo Antonio, mas, como lhe fosse aconselhada 
uma operação que a doente não quiz soffrer, sahiu sem cura. 
Porém, não encontrando Unitivo para o seu es'ado, decidiu-
se á operação e entrou de novo no Hospital. 

Exame pélvico. — Feito o toque combinado com a apal-
pação abdominal, verificou-se que o collo do utero era mui
to delgado, mas em situação normal, bem como o corpo. O 
ovário esquerdo em prolapso, encontrou-se no fundo de-
sacco de Douglas, e no fundo-de-s.icco lateral direito, o 
d'esté lado, um pouco deslocado. 

diagnostico. — Salpingo-ovarite subaguda com prola
pso dos ovários, principalmente do esquerdo. 

Operação. —Hysterectomia vaginal e ablação dos anne-
xos, feita pelo Ex m» Snr. Dr. Azevedo Maia, a g de feverei
ro. Durou 3o minutos e gastaram-se uns 20 grammas de 
chloroformio. 

Resultados. — Todos bons. A doente sahiu curada a i3 
de março de 1893. 

Exame macroscópico do utero. — A operação separou 
o corpo do collo. Reunindo-os e dando-lhes a posição nor
mal, a peça consente a seguinte descriDção: 

_ O corpo tem consistência regular, e é mais ou menos es-
pherico e do tamanho d'uma tangerina grande, medindo 
0,04 de diâmetro vertical e 0,045 de diâmetro tirado de 
trompa a trompa. A sua face anterior é menos convexa que 
a posterior, mas ambas lizas. 

O collo, de consistência fibrosa, cylindrico, tem 0,048 
d e diâmetro vertical e 0,018 de diâmetro transversal. Os 
seus lábios são espessos, lizos e esbranquiçados ; o orifício 
externo arredondado e pouco dilatado. 

Demos no corpo um golpe vertical e transversal até á 
sua cavidade e notamos que os lábios da secção se separa
ram consideravelmente, como que retrahindo-se. Este corte 
deixou-nos examinar a cavidade do corpo, onde encontra
mos uma mucosa muito anfractuosa e de consistência gela
tinosa. 
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A cavidade do collo tem uma capacidade pouco maior 
do que seria normalmente e encerra algumas mucosidades. 

Exame microscópico da mucosa do corpo.-—Com uma 
pequena amplificação vê-se a superficie da mucosa djspida 
do seu revestimento epithelial e deparam-se-nos glândulas 
abundantíssimas muito longas e próximas, estreitas e paralle
l s . As paredes d'estes órgãos são irregulares, denticuladas 
e apresentam cellulas achatadas. Por todo o tecido intersti
cial ha uma infiltração embryonaria considerável. 

Com uma amplificação mais forte encontra-se o epithe-
lio glandular em proliferação activa com núcleos gros
sos, ovóides e, também, alongados. As cavidades glan
dulares conteem muitas mucosidades onde nadam elemen
tos lymphaticos e cellulas epitheliaes tombadas da parede. 
Por vezes, a invasão das glândulas, pelas cellulas embryo-
narias, é enorme, e isto succède de preferencia n'aquelles 
pontos onde já não existe epithelio a forrar os órgãos secre
tores. 

Pelo seio da mucosa encontram-se alguns vasos pe
quenos. 

OBSERVAÇÃO XIV 

(PESSOAL) 

[Metro-salpingo-ovarile esquerda — Hysterectomia vaginal 
e ablação dos annexas esquerdos — Cura 

F . . . , 2i annos; solteira, costureira, fraca e lymphatica. 
Entrou no Hospital de Santo Antonio a i3 de dezembro de 
1892, para a Enfermaria dirigida pelo Ex."'» Snr. Dr. Souza 
Oliveira. 

cAntecedentes hereditários—O pae e a mãe morreram 
tísicos aos trinta e tantos annos. Tem apenas uma irmã que 
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se queixa de soffrimentos genitaes. No resto da família não 
ha referencias de importância. 

^Antecedentes pessoaes e historia da doença —Em 
creança teve o sarampo e aos 14 annos uma doença dos ór
gãos respiratórios, que trouxe por muito tempo. 

Os primeiros menstruos appareceramlhe aos 16 annos, 
menorrhagicos e dolorosos ; nunca foram regulares, vi
nham quasi sempre antecipados. 

Ha dois annos perdeu a virgindade e pouco tempo de
pois contrahiu uma blenorrhagia. Começou de sentir dyspa-
reunia, e as epochas tornaram-se mais dolorosas e abundan
tes. 

Em setembro ultimo (1892) teve um parto bastante tra
balhoso, depois do qual se accentuaram mais os seus pade
cimentos, ajuntando-se lhes uma sensação de peso no baixo 
ventre, dores pélvicas irradiantes, quasi que permanentes, e 
dyschesia. 

O corrimento que appareceu com a blenorrhagia con-
servou-se sempre, e a doente refere-nos que o seu filho, 
quando nasceu, trazia uma doença dos olhos, que nos fez 
lembrar d'uma conjunctivíte blenorrhagica. 

Andou por vezes em tratamento, mas por ultimo acon-
selharam-lhe que se recolhesse ao Hospital, o que a doen
te fez. 

'Diagnostico. — Metro-salpingo-ovarite esquerda, como 
a operação confirma. 

Operação. — O Ex.m° Snr. Dr. Sousa Oliveira trouxe 
esta doente em tratamento pela electricidade e depois fez al
gumas raspagens. Como não colhesse resultados satisfacto-
rios praticou no dia i5 d'abril de 1893 a hysterectomia va
ginal. Gastaram-se 3o grammas de chloroformio e a opera
ção durou três quartos d'hora. 

Resultados. — Todos bons. A doente sahiu curada a 12 
de junho de 1893. 

Exame macroscópico do utero. — O utero tem adhéren
tes os annexos esquerdos. Abstrahindo d'elles, o corpo do 
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utero é arredondado e mede o,o53 de diâmetro vertical por 
0,048 de diâmetro transversal, ao nivel das trompas. O collo 
é um pouco biconcavo, .tem d'altura 0,037 ei n a Pal"te me
dia, o,otS de diâmetro transversal. 

As faces do corpo são lizas, a.anterior menos convexa 
que a posterior, os bordos e o fundo convexos. O collo c 
muito consistente e apresenta uns lábios muito delgados e 
salientes, abrindo para os lados de maneira a dar á entrada 
do canal cervical o aspecto infundibuliforme. 

O canal cervico uterino mede 0,071. A cavidade do cor
po está alargada e tem uma mucosa espessa e franjada. A 
cavidade do collo é também mais larga, e d'uma tinta par
da a sua mucosa que se encontra lubrificada por mucosi-
dades. 

Exame microscópico da mucosa do corpo.—A superfi
cie da mucosa é irregular e sem epithelio ; a sua espessura 
está crivada de lacunas arredondadas maiores e mais nume
rosas na região visinha do tecido muscular. 

Estas soluções de continuidade da mucosa correspon
dem ás secções glandulares que perderam, quasi por toda 
a parte, o seu epithelio, a ponto de nem por vezes o encon
trarmos cabido no seio da cavidade glandular. O que se nos 
depara d'esté revestimento está em geral desmoronado, mas 
os seus núcleos ovóides e grossos ainda coram regularmen
te pelo picro-carmim. 

O tecido intersticial tem muitas cellulas fusiformes e 
uma infiltração embryonaria pouco densa que invade tam
bém o apparelho glandular. Em algumas glândulas surpre-
hendem-se estas cellulas usurpadoras, como que expulsando 
os elementos epitheliaes, que se vão refugiando no centro 
da cavidade glandular. 
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OBSERVAÇÃO XV 

(As notas clinicas foram resumidas d'uni diário do meu condiscípulo 
João Dias Pereira da Graça) 

Salpuigo-ovarite chronica com prolapso e adherencias do 
ovário esquerdo. — Hysterectomia vaginal e ablação 
dos annexas.—Cura. 

¥.... 32 annos, casada, jornaleira, constituição regular, 
tempérament') misto, deu entrada no Hospital de Santo An
tonio, Enfermaria de Clinica Medica, a 3i d 'outubro de 1892. 

antecedentes hereditários.—O pae, sadio, robusto, mor
reu aos 60 annos d'uma pneumonia ; a mãe conta 58 annos, 
tí apparentemente vigorosa, mas ha doze annos teve hemo-
ptyses (?) ; actualmente queixa-se muito do fígado e é de 
vez em quando surprehendida por metrorrhagias. A avó ma
terna, que morreu de 80 annos, soffria igualmente dos órgãos 
genitaes, e ainda n'aquella idade tinha metrorrhagias abun
dantes. Alguns irmãos morreram e não sabe de que causa ; 
os que vivem são quatro rapazes que estão no Brazil, de 
quem não tem noticias, e um outro que se encontra em casa 
e soffre do peito. 

^Antecedentes pessoaes e historia da doença — Até aos 
12 annos não teve o menor incommodo ; n'esta idade come
çou de se tornar dyspeptica e continuou a sel-o quasi sem
pre. Aos i3 annos teve uma variola discreta, e aos 16 foi 
menstruada pela piimeira vez, continuando os menstruos a 
virem regularmente e sem nenhum accidente até aos 19 an
nos, quando, sem saber pelo que, se tornou dysmenorrheica. 

Casou aos 22 annos e foi surprehendida quatro mezes 
depois per um corrimento que escorria da vulva, e era acom
panhado de ardor. Suspeita ter sido contagiada pelo marido 
que tinha relações illicitas com uma mulher de comporta
mento irregular. Passados tempos consultou em Guimarães, 

7 
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diagnosticaram-lhe um deslocamento uterino, e em seguids 
outro facultativo, uma inflammação da madre. 

Continuando a soffrer recolheu-se ao Hospital d'Unhap 
(Felgueiras) onde esteve oito mezes em tratamento, ao fim 
dos quaes sahiu n'um estado de saúde muitíssimo satisfacto
r y . Effectivamente durante seis annos não sentiu o me
nor incommodo : corrimento, dysmenorrhea, cessaram por 
completo. 

Decorrido este periodo de seis annos a sua dyspepsia 
aggravou se bastante, obrigando-a a fazer-lhe tratamento, 
com algum resultado ; mas do lado de outros órgãos surgi
ram novos padecimentos acompanhando aquelles que a 
doente teve dependentes do seu apparelho genital, que vol
taram também. Foi então que a micção, muito frequente, se 
cortejou de dores violentíssimas, e que começou a haver uma 
sensação de peso na pelve com dores vagas, dyschesia, cor
rimento uterino e menstruações irregulares, exacerbando 
todos estes symptomas. 

N'este estado e bastante enfraquecida deu entrada no 
Hospital. 

< Exame -pélvico. — O toque vaginal combinado com a 
apalpação abdominal encontra o utero em retroflexão adhé
rente, os ovários muito sensíveis e em prolapso, estando o 
esquerdo fixado por prisões anormaes. 

Diagnostico.— Salpingo-ovarite chronica com prolapso 
e adherencias do ovário esquerdo. 

Operação. - O Ex.mo Snr. Dr. Azevedo Maia praticou 
a hysterectomia vaginal seguindo-a da ablação dos annexos, 
a 5 de janeiro de 1893. 

Resultados. — Tudo correu bem, apenas appareceu uma 
furunculose passados quinze dias, localisando-se de prefe
rencia nos dedos das mãos e nas nádegas. 

Exame macroscópico do utero. — O corpo é asyme-
trico por ser mais volumoso do lado direito. Mostra uma 
larga echymose que cobre parte do fundo, mede de diâme
tro vertical 0,073 e transversalmente, entre a inserção das 
trompas, o,o53. A sua face anterior é menos convexa do que 
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a posterior e revela vestígios do traumatismo operatório. O 
bordo superior é convexo, o lateral direito convexo-concavo 
de cima para baixo, o lateral esquerdo quasi convexo. 

O collo de o,o3 d'altura por o.oi5 de diâmetro trans
versal, é mais estreito no focinho da tença e tem a abertura 
externa voltada para traz e franjada por algumas pregas da 
mucosa. 

A cavidade do corpo, como nos mostra um corte verti
cal e transversal de todo o órgão, tem uma mucosa molle, 
espessa e muito irregular, quasi anfractuosa ; a cavida
de do collo é pouco larga, contem algumas mucosidades e 
uma tunica secretora mais escura que a do corpo que é par
dacenta. 

Exame microscópico da mucosa do corpo. — A impres
são que nos dá o exame da mucosa com uma fraca amplifi
cação é a d'uma rede de largas malhas irregulares com sa
liências e depressões, produzidas por uma abundante proli
feração glandular, e separadas por finos septos. Estas lacu
nas da mucosa são revestidas por elementos epitheliaes, po
rém em alguns pontos estão desnudadas e o epithelio cahido 
para o seu interior. Com uma maior amplificação verificam-
se outros factos e confirmam-se alguns que o objectivo me
nos forte nos revelara. Não é possível encontrar celhas no 
epithelio glandular, os seus núcleos são grossos, ovóides e 
bem pontilhados pela kariokinese. Nas paredes glandulares 
existem cellulas achatadas e no tecido interglandular muitos 
elementos embryonarios que vão invadindo rasoavelmente o 
apparelho glandular. 

Resta-nos dizer que a superficie da mucosa é irregular 
e não conserva o seu epithelio. 
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OBSERVAÇÃO XVI 

(PESSOAL) 

Pachy-melro-salpingc-ovariie—Hysterectomia vaginal 
e ablação dos annexas -*■ Cura 

F . . . , 33 annos, solteira, creada, constituição fraca c 
temperamento misto, entrou no Hosp:tal de Santo Antonio, 
Enfermaria de Clinica Medica, a 22 de fevereiro de 1893. 

antecedentes hereditários. —Ternie de 63 annos, sau

dável, mãe de 58 annos, rheumatica, e uma irmã dysme

norrheica. Das outras pessoas da família nada refere. 
(Antecedentes pessoaes e historia da doença. — Aos 

17 annos teve a variola e aos i5 tinha sido menstruada pela 
primeira vez com dores e movimento febril, sendo a dura

ção da epocha d'uma semana talvez. Continuaram a ser assim 
os seus períodos catameniaes, com a circumstancia, porém, de 
que as regras não appareciam todos os mezes, havia por 
vezes longos intervallos, durando alguns três mezes, dentro 
dos quaes a doente sentia o ventre avolumarselhe. 

Aos 20 annos teve o primeiro parto que foi feliz. Em 
seguida, logo que os catamenios appareceram, vinham cor

tejados, como d'antes, por dores e febre, mas agora 
mais regulares e suecedendose de mez a mez. Sempre d'esta 
maneira, attingiu a nossa doente a idade dos 25 annos em 
que contrahiu uma blenorrhagia, tornandose permanente o 
corrimento que ella provocara. 

Mais tarde foi surprehendida por algumas metrorrhagias 
c ultimamente o fluxo genital era abundante, asepoebas ain

da dolorosas, havia dyschesia, dysuria e dores pélvicas que> 
em geral vagas, uma ou outra vez se accentuavam do lado 
esquerdo e irradiavam para os lombos, abdomen e coxas. 

Foi em virtude d'esté conjuncto de padecimentos que a 
doente se recolheu ao Hospital. 

Exame pélvico. — O toque vaginal encontrou o focinho 
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da tença situado quasi por detraz da symphese púbica, 
com o orifício dilatado e os lábios separados transversalmen
te. A exploração do fundo-de-sacco de Douglas foi impedida 
por uma convexidade que o dedo encontrou para além da face 
posterior do collo. 

Osfundos-de-sacco lateraes tinham, em relação com os 
annexos, uma dureza esclerotica que impediu o exame d'es-
tes órgãos. 

O toque rectal despertou uma viva dôr, encontrou o 
ovário esquerdo em prolapso e a trompa correspondente di
latada e com signaes de fluctuação. 

Por fim reconheceu se que a passagem do fundo-de-sac
co posterior era obstruída pelo ovário em prolapso e por um 
certo grão de rectroflexão uterina. 

Diagnostico. — 1'achy-metro-salpingo ovarite com re-
troflexão uterina adhérente e prolapso do ovário esquerdo. 

Operação.—Consistiu na hysterectomia vaginal e na 
ablação dos annexos uterinos. Foi praticada pelo Ex.mo Snr. 
Dr. Azevedo Maia em 5 de março. Durou uma hora e gasta-
ram-se 32 grammas de chloroformio. 

A operação correu regularmente. Encontraram-se algu
mas adherencias para a bexiga, e os ovários, principalmente 
do lado esquerdo, em degeneração kystosa. 

Resultados. — A doente sahiu curada do Hospital a 26 
d'abril, depois duma feliz convalescença. 

Exame macroscópico do utero — O corpo, bastante con
sistente, mede o,o52 de diâmetro vertical e 0,067 de diâme
tro transversal ao nivel das trompas. O collo, mais resisten
te que o corpo, representa um cylindro de o,o5 d'altura por 
0,02 de diâmetro. 

A face anterior do corpo é menos liza do que a poste
rior e também menos convexa. O fundo convexo continua-se 
com o bordo direito mais convexo ainda e com o esquerdo 
que, de egual curvatura na sua metade superior, se torna re-
ctilinio na metade inferior e em linha com o bordo corres
pondente do collo. Esta forma do bordo esquerdo do corpo 
é, em parte, devida ao traumatismo operatório. 
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O collo tem o orifício externo largamente aberto e os 
lábios espessos, esbranquiçados e lateralmente separados um 
do outro por perda de continuidade do tecido. 

Dando um corte vertical e transversal a toda a peça, vê-
se-lhe a cavidade alargada e limitada por paredes grossas, 
que no corpo attingem 0,02, em alguns pontos. 

A cavidade do corpo tem uma mucosa espessa e molle 
com manchas carminadas muito vivas ; a cavidade do collo 
contem mucosidades e alguns ovos de Naboth. 

Exame microscópico da mucosa do corpo.—Na intimi
dade do tecido intersticial muito infiltrado d'elementos em-
bryonarios, ha secções glandulares mais ou menos elípticas 
e arredondadas a par d'um grande numero d'outras que, sec
cionadas segundo a sua direcção, são tubiformes, muito tor
tuosas e por vezes prolongadas lateralmente. 

As glândulas tendem a dilatar-se e o seu epithelio con-
serva-se adhérente á parede ou tombado nas mucosidades 
que existem nas cavidades secretoras, ao lado d'elementos 
lymphaticos que em alguns pontos da preparação emigram 
abundantemente para ahi. 

A superficie da mucosa, um pouco irregular, conserva o 
seu revestimento que no entanto vae faltando em alguns 
pontos, onde as cellulas emigrantes encontram passagem 
franca para a cavidade da madre sem precisarem insinuar-
se atravez do epithelio, como é também vulgar n'estas prepa
rações histológicas. 

Um objectivo de grande amplificação encontra celhas 
vibrateis nas cellulas do revestimento superficial, mas não 
nos foi permittido observar outro tanto no epithelio das 
glândulas. 

A vascularisaçáo da mucosa é pobre e nas paredes glan
dulares encontram-se algumas cellulas achatadas. 
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OBSERVAÇÃO XVII 

(As notas clinicas foram extrahidas d'uns apontamentos do Ex.m* Snr. 
Dr. Azevedo Maia) 

Peri-metro-salpingite suppurada, pelo menos nos annexos 
do lado esquerdo. — Hysterectomia vaginal e ablação 
dos annexos. — Cura. 

F . . . , 2i annos, casada, dona de casa, em tratamento 
no Hospital de Santa Maria. 

^Antecedentes pessoaes e historia da doença. —Foi 
menstruada a primeira vez aos 14 annos com alguns incom-
modos geraes e locaes, medicando-se depois com ferro para 
combater um estado de chlorose que durou até ao seu casa
mento. Alguns dias antes das menstruações sentia habitual
mente grande quebrantamento de forças, anorexia, cephalal
gia e injlammdção do ventre, segundo a expressão da doente, 
com frequência de micção, difficuldade de evacuações alvinas 
e dores lombares. Logo que apparecia o corrimento sanguíneo 
pela vagina este estado melhorava, mas conservava-se mais 
ou menos adoentada todo o período menstrual. 

A não ser isto, tinha boa saúde antes do seu casamento 
que lhe trouxe uma blenorrhagia em troca da sua virginda
de. Está casada ha seis mezes. 

Hoje ha ainda um corrimento vaginal purulento, pouco 
abundante, e uma cystite blenorrhagica. 

Um mez depois da infecção blenorrhagica teve a doente 
um primeiro ataque de pelvi-peritonite coincidindo com a 
menstruação. O accesso foi denunciado por vomito verde in
coercível, dores por todo o ventre, intoleráveis, febre, dy-
suria, tympanismo, etc. O repouso, os emollientes e sobre
tudo o estabelecimento do curso catamenial abundante, re-
mittiram estes phenomenos. 

Este quadro repetiu-se nas menstruações seguintes, im-
possibilitando-a para o acto marital, mais de quinze dias em 
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cada mez ; mas ha dois mezes que as relações sexuaes lhe 
são totalmente impossíveis. 

Exame da doente. — O aspecto da doente é o d'uma 
profunda anemia com aureolas azues em volta dos globos 
oculares e pulso fraquissimo. 

O toque vaginal e retal combinado revelaram: utero em 
antefiexão forçada e immobilisado no seio d'uma espécie de 
estuque duro e muito sensível ; annexos do lado esquerdo 
em prolapso e bem palpáveis pelo recto, onde se sente a flu
tuação correspondente á trempa e, talvez, também ao ová
rio. Sensibilidade extrema á apalpação e no acto da defe-
cação. 

Exploração idêntica encontra os annexos direitos muito 
sensíveis, mas sem signaes de flutuação. 

T)iaonostico. — Accrescentando á historia da doença e 
ao exame da doente a manifestação de verdadeiros accessos 
de febre purulenta, desde quinze dias para cá, diagnosticou-
se uma peri-metro-salpingite suppurada, pelo menos nos 
annexos do lado esquerdo. 

Operação. — Confirma o diagnostico e foi praticada pelo 
Ex.mo Snr. Dr. Azevedo Maia, a g de julho de i8g3. 

Consistiu na hysterectomia vaginal seguida da ablação 
dos annexos. Foi muito trabalhosa em virtude das adheren-
cias que prendiam o utero e os annexos. 

Resultados. — A doente ficou completamente boa, de
pois d'uma convalescença rápida e feliz. 

Exame macroscópico do uteio. — O utero, como fosse 
extrahido por fragmentação, é uma peça indescriptivel. No 
entanto, o corpo teria o tamanho d'uma tangerina das maio
res e a sua mucosa é liza e rosada. 

O collo, mais fusiforme do que cylindrico, tem 0,042 de 
altura por o ,ou de diâmetro transversal medio. Os lábios 
do focinho de tença são um tanto espessos e o orifício ex
terno do collo dilatado. 

A cavidade cervical está cheia de muco-pus e é revesti
da por uma mucosa cinzenta. 

Exame microscópico da mucosa do corpo. — A' super-



io5 

ficie ainda apparecem pequenos grupos de cellulas epithe-
liaes em verdadeira desordem. 

O tecido intersticial, muitíssimo infiltrado de elementos 
redondos, tem cellulas fusiformes bem evidentes. 

As glândulas, pouco abundantes, occupam de preferencia 
a região profunda da mucosa. Algumas perderam totalmen
te o seu epithelio, outras mostram-n'o adhérente ou desmo
ronado. 

Este epithelio tem núcleos bem corados e não é raro 
ver-lhe o topo livre e irregular coberto d'uma camada de 
muco. A passagem dos elementos embryonarios para o seio 
das glândulas é frequente. 

OBSERVAÇÃO XVIII 

(As informações clinicas foram concedidas peio meu condiscípulo 
Thiago Augusto d'Almeida) 

Pyo-salpingile dupla — Hysterectomia vaginal e ablação 
dos annexos — Cura 

F . . . , 40 annos, casada, dona de casa, constituição re
gular, temperamento misto, entrou no Hospital de Santo 
Antonio a 11 d'abril de 1893. 

^Antecedentes hereditários—Sem importância. 
(Antecedentes pessoaes e historia da doença—A doente 

soffre de varizes nos membros inferiores que por vezes se 
tornam dolorosas. 

Foi menstruada pela primeira vez aos 16 annos e conti
nuou a sel-o regularmente durante dois annos. Depois as 
epochas irregularisaram-se e appareciam de quinze em quin
ze dias. 

Ha sete annos o marido contagiou-lhe uma blenorrha-
gia e desde então datam os seus principaes padecimentos. 
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Porém, très mezes antes da infecção tinha sido surprehendi-
da por uma metrorrhagia abundante, e de ha muito que se 
queixava de vez em quando d'uma dôr na fossa ilíaca di
reita. 

Consecutivamente á blenorrhagia appareceu-lhe uma 
cystite, e desde então as relações sexuaes foram sempre do
lorosas. Da bexiga melhorou bastante sob a influencia de 
certos medicamentos, mas nunca curou por completo. 

Com o tempo foi se accentuando aquella dôr que a 
doente tinha na foss2 iliaca direita, dôr que á sua entrada 
no Hospital se exacerbava á tarde, da uma hora em diante e 
espalhava-se por todo o abdomen com tal intensidade que a 
doente chegava a ter vómitos. Além d'esta dôr, que era es
pontânea e augmentada pela pressão, havia dysmenorrheas 
febris e um fluxo amarellado e raiado de sangue que sahia 
pela vulva. Este corrimento era constante, e augmenlava 
depois dos accessos dolorosos. 

Foi por causa d'estas dores que a doente se recolheu ao 
Hospital. 

Exame da doente — O ventre abahulado e doloroso á 
pressão na fossa iliaca direita, apresenta o systema venoso 
superficial muito desenvolvido. Igual desenvolvimento se 
nota nas coxas. 

O toque vaginal indicou a dilatação do orifício externo 
do collo e o augmento de volume e de consistência do ute
ro. A exploração, o fundo-de-sacco direito era muito mais 
sensível do que o esquerdo, na parte que se relaciona com 
os annexos. 

A inspecção mostrou a existência d'um fluxo vaginal, 
mas que provinha do interior do utero. Os grandes e peque
nos lábios e partes contíguas das coxas, estavam averme
lhadas e, segundo a confissão da doente, pruriginosas. 

'Diagnostico. —Pyo-salpingite dupla. 
Operação. —A 17 de abril o Ex.m) Snr. Dr. Azevedo 

Maia fez a hysterectomia vaginal seguida da ablação dos an
nexos. 

A operação foi muito trabalhosa porque havia adheren-
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cias dos annexos e o utero era volumoso e pouco abaixa-
vel. 

Resultados. — Quinze dias depois da operação appare-
ceram incommodos vagos no hypochondrp direito e região 
umbilical. 

Havia estase gastro-intestinal quando a doente sahiu 
curada do Hospital a u de junho de 1893. 

Exame macroscópico do utero. — A peça é um conjun-
cto de fragmentos muito consistentes com os quaes é impos
sível reproduzir a forma que teria o utero. No entanto, re-
unindo-os n'este intuito, obtem-se uma massa do tamanho 
d'uma laranja grande. Um d'estes fragmentos de forma cy-
lindrica é o collo que mede o,o53 de diâmetro vertical e 
0,023 de diâmetro transversal. 

O orificio externo do collo está muito dilatado e o seu 
lábio anterior mais descido do que o posterior. 

A mucosa cervical, coberta de muco-pus, não parece 
anormal, mas já não assim a do corpo que é muito desigual. 

Exame microscópico da mucosa do corpo. — A mucosa 
está completamente e-farrapada. O tecido intersticial apre
senta algumas cellulas (usiformes e uma considerável infil
tração embryonaria que se propaga ao apparelho glandular. 

As glândulas, um tanto numerosas, raramente mostram 
o seu epithelio adhérente. Este revestimento parece ter pro
liferado e é n'uns pontos mais bem conservado do que n'ou
tros, onde se encontra muito alterado. 



Endometrite syphilitica 

Apezar de não possuirmos observações de sy
philis e tuberculose do utero, abiimos dois bre
ves paragraphos para estas doenças que não dei
xam de despertar algum interesse, mormente a 
tuberculose, pela sua frequência no apparelho ge
nital. 

A syphilis é, felizmente, muito rara nos órgãos 
genitaes internos e quem percorrer os tratados ou 
escriptos relativos a esta doença encontra uma 
penúria extrema d'observaçoes para o utero e 
annexos. 

A' parte alguns casos de syphilis dos ovários, 
Zeissl (*j conhece um único das trompas e nenhum 
do corpo do utero. 

Também Martineau (2) apenas se occupa das 
manifestações syphiliticas cervicaes, e só n'um li
vro muito recente de Mauriac (s) encontramos uma 
observação authentica de syphilis terciária do 
corpo. 

Esta observação nada adeanta para que pos-

(*) Zeissl—Traité clinique et thérapeutique des mala
dies vénériennes. Trad, pelo Dr. Paul Raugé. 1888, pag. 225. 

(2) Martineau—Annales de dermatologie et de syphili-
graphie. 1880, pag. 725. 

;3) Mauriac — Syphilis tertiaire et syphilis héréditaire. 
1890, pag. t5o. 
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samos affirmar uma endometrite syphilitica; no 
entanto, seja-nos permittida a hypothèse de que, 
a exemple da tuberculose, interessada a mucosa 
da madre pelas lesões syphilitica^, talvez se reve
lem, conjunctamente, as alterações vulgares da 
endometrite. 



Endometrite tuberculosa 

Não resta hoje duvida, tantas são as observa
ções, de que o bacillo de Koch se pôde installar 
nos órgãos genitaes do homem ou da mulher. 

Os indivíduos d'esté sexo são attingidos antes 
e depois da puberdade (*), e se a infecção, na maior 
parte dos casos, é secundaria e se dá pela via me-
tastatica, ou pelas condições de visinhança quando 
ha tuberculose do peritoneo e dos intestinos, a 
contaminação primitiva do apparelho procreador 
parece ser igualmente, embora com menos fre
quência, um facto (*). 

Pozzi (3) falla-nos também d'uma infecção pri
mitiva secundaria em que o bacillo chega aos ór
gãos genitaes por internTedio do meio primeira
mente infectado pelo doente. 

Dos órgãos genitaes da mulher, os oviductos 
são os mais vulgarmente affectados. Pozzi preten
de explicar este facto attendendo a que as pregas 
da mucosa das trompas são favoráveis á hospeda
gem do micróbio e que o utero é defendido pela 

(*j Talamon—Annales de Gynecologic. 1878, 1.° se
mestre, pag. 416. 

(*) Jonio—Annales de Gynecologic. 1889, i.° semes
tre, pag. 372. 

(3) Pozzi—Loc. cit. pag. 8o3. 

3 
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vitalidade da sua mucosa e pelas alterações que 
soffre nos períodos catameniaes. 

Não nos parece lucrar muito tal modo de vêr, 
notando-se que o collo é excepcionalmente invadi
do e, no entanto, possue as saliências das arvores 
da vida e as anfractuosidades que agasalhariam 
perfeitamente o bacillo; e, quanto ás menstrua
ções, é exactamente no corpo, região da madre 
mais preferida pela tuberculose, onde particular
mente se manifestam estas alterações periódicas. 

Os estragos do baciUo de Koch na mucosa do 
corpo uterino, são reconhecíveis macroscopicamen
te por variossignaes : A mucosa é irregular, végé
tante e granulosa; umas vezes ulcerada, em virtu
de d'uma mortificação do chorion; n'outras peças, 
quando as granulações amollecem (*), mostra-se 
amarella, polposa e caseosa. Vulgarmente a cavi
dade que ella reveste encontra-se dilatada e cheia 
d'um liquido mucoso, opaco ou puriforme e espes
so com grumos caseosos. Os bacillos são difhceis 
de encontrar na analyse d'estes productos de mor
tificação; porém a Cornil, a quem acompanhamos 
n'este estudo, depararam-se-lhe « n'uma quantida
de verdadeiramente colossal » no conteúdo d'um 
utero que passou sob a sua intelligente observa
ção (V 

Microscopicamente, a tuberculose do utero pro-

l1) Follin et Duplay —Traite élémentaire de pathologie 
externe. 1886. vol. vu, pag. 649. 

i) C&rnil — Loe. cit. pag. 94. 



i i 3 

duz uma forma especial de metrite chronica de
terminada pela presença dos bacillos de Koch ; 
além das lesões communs e geraes da inflamma-
çáo, apparecem nódulos especiaes e cellulas gi
gantes em relação com o bacillos. 

A infiltração caseosa acompanhada de mortifi
cação da mucosa, é o typo mais geral da tubercu
lose chronica do corpo. Então, nem sempre se en
contram, vestígios que sejam, da estructura nor
mal da mucosa —epithelio, glândulas, vasos san
guíneos, desappareceram no seio d'uma massa ca
seosa, homogénea, com pequenas cellulas mortifica
das que deixam ainda vêr os seus núcleos corados 
de rosa pallida, pelo picro-carmim. Estas cellulas 
estão separadas por fibrilhas encruzadas em todos 
os sentidos e ao debaixo d'esta camada mortifica
da, extende-se uma zona contendo cellulas vivas 
e, de distancia a distancia, cellulas gigantes. Em 
seguida apparece o musculo uterino com alguns 
folliculos tuberculosos. 

N'uma phase menos adeantada do processo 
encontra-se, a par das lesões especiaes á tuber
culose, a reproducção, mais ou menos fiel, dos de
senhos que deixamos traçados no plano geral da 
inflammação da mucosa, como será referido tam
bém na tuberculose do collo. 



Endometrite puerperal 

As mais das vezes, a enJometrite puerperal, é 
de causa infectuosa e com ella apparecem formas 
agudas, e d'essas descriptas pelos auctores com a 
designação de endometrites puerperaes, crupaes, 
diphtericas, gangrenosas, etc. 

Tal divisão não é das mais correctas por intro
duzir no grupo das inflammações da madre sim
ples accidentes pathologicos que em idênticas con
dições tanto interessam o utero como o tecido de 
outros órgãos, e, naturalmente, Bumm, pensando 
assim, prefere fazer uma classificação da endome
trite puerperal, baseada nas noções etiológicas, em 
pútrida e sceptica. 

Realmente, a infecção puerperal da mucosa 
uterina parece ser devida a agentes soprophytas 
ou aos micróbios da septicemia humana. 

Em qualquer dos casos produz-se sempre uma 
necrose superficial da caduca e, tanto na forma 
pútrida como algumas vezes na septicemica, appa-
rece uma zona de infiltração cellular subjacente ao 
tecido necrosado que se oppõe á emigração dos 
micróbios. A infecção fica, portanto, locaiisada por 
esta zona de reacção e a mucosa regenerar-se-ha 
depois, á custa do tecido que lhe foi poupado. 

Na septicemia mais grave, a infiltração embryo-



n ó 

naria é mal desenvolvida, e o virus transpõe o utero 
pela via lymphatica. 

E ' , no entanto, possível uma infecção geral 
quando os elementos reagentes são barreira bas
tante para os microbics septicemicos, mas então 
estes agentes encontram porta d'entrada nas veias 
da aria placentaria cujos thrombos são muito favo
ráveis ao seu progredimento. (XJ 

N'uma outra ordem de factos, o desenvolvi
mento da endometrite pôde não estar na depen
dência de causas infectuosas, pelo menos d'aquel-
las que originam os phenomenos a que acabamos 
de nos referir. Então, a inflammação da mucosa 
uterina revelar-se-ha pelas suas formas mais com
muns, apenas lhe poderão dar um aspecto mais 
particular as modificações que soffreu durante a 
gestação, ou a permanência d'alguns vestígios de 
caduca que no momento do parto não tenham che
gado á regressão precisa para serem eliminados. 

E', identicamente, o que succède á forma erra
da por Schroeder (2) —endometritepost aborlum — 
que não passa d'uma endometrite intersticial tendo 
de característico a presença de ilhas de caduca que 
soffreram mal a metamorphose regressiva e em 
torno das quaes a proliferação cellular é mais 
activa. 

(J) Bumm—Recherches histologiques sur 1'endome-
trite puerpérale — Annales de Gynécologie et d'Obstétrique; 
juin et juillet de 1892. 

(2) Schroeder — Loc. cit., pag. 114. 
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Também, Muschkin (J) admitte três variedades 
de endometrite decidual — intersticial, parenchy-
matosa e mista. 

A nossa opinião sobre taes questões não pôde 
exceder-se além do que deixamos dito, porque não 
temos á escudal-a observações pessoaes. 

Entre todos os casos que recolhemos apenas 
um traz o diagnostico de metrite d'origem puerpe
ral. É, histologicamente, na mucosa, uma inflam-
mação em nada desviada d\ima forma diffusa em 
que .o tecido intersticial está muito infiltrado d'ele-
mentos redondos e o apparelho glandular hyper-
trophiado e proliferado, muito identicamente ao 
que succède na Observação xvi. No entanto, al
guns dos cortes teem particularidades déstructura 
que merecem attenção especial, e são aquelles que 
correspondem a pontos da mucosa macroscopica
mente distinctos do aspecto restante d'esta tunica, 
por uma côr muito escura. 

Examinados ao microscópico nota-se, além da 
endometrite diffusa, uma zona quasi superficial 
muito amarella, que diffère completamente da côr 
carminada da outra parte dos cortes. 

N'esta zona ha glândulas inflammadas, mas o 
tecido intersticial contém raros elementos redon
dos, bem corados pelo picro carmim, e uma gran
de quantidade de vasos de paredes muito finas? 
seccionados- em todos os sentidos e encerrando 

('; Cit. por Heitzmann—Annales de Gynécologie. 1888, 
2." semestre, pag. 443. 
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grandes massas de glóbulos rubros de mistura 
com alguns leucocytos. Por entre estes vasos e as 
cellulas redondas, está derramada a colorisação 
particular a que alludimos, e que, naturalmente, é 
devida á acção do picro-carmim sobre pigmentos 
sanguíneos de que o tecido intersticial se tenha 
carregado. 

Estas particularidades da parte amarellada, so
bre tudo os seus muitos vasos, quando pelos ou
tros pontos da mucosa a vascularisaçáo é pobrís
sima, pediram-nos uma explicação, mas não a en
contramos que nos merecesse grande conceito : 

Pertencerão estes cortes áquella região da mu
cosa onde foi a inserção da placenta, e veremos 
nós,n'esse tecido amarello, vestígios da caduca pla-
centaria que não poderam apagar-se, em virtude 
da inflammação que sobreveio á mucosa ? Ou, 
pelo contrario, sendo essa zona uma parte da ca
duca que regressou incompletamente, estará a 
produzir a irritação da tunica em que se engasta ? 

Não o affiançamos, mesmo pelo facto de não 
termos encontrado cellulas deciduaes. No entanto, 
estes elementos podiam ter-se carregado de pi
gmentos sanguíneos que, tomando a cor que se 
nos depara, os escondem da analyse microscó
pica. 
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OBSERVAÇÃO XIX 

(As notas clinicas foram extrahidas d'uns apontamentos colhidos pelo 
Ex.mt Sr. Dr. Evaristo Saraiva) 

ÍMelro-salpin go-ovarite chronica bilateral de origem puer
peral. — Hysterectomia vaginal total seguida da abla
ção da trompa e ovário esquerdo. 

F . . , 40 annos, casada, jornaleira, entrou no Hospital 
de Santo Antonio, Enfermaria dirigida pelo Ex."10 Snr. Dr. 
Julio Franchini, a 14 de julho de 1893. 

ev4 ntececentes hereditários. — Nada se pôde apurar. 
^Antecedentes pessoaes e historia da doença. — Afora 

os soffrimentos que mais ou menos se referem á sua doença, 
teve sempre saúde. 

Começou a ser menstruada aos 16 annos, com regula
ridade. Aos 3o teve o primeiro parto a termo e natural. Fi
cou bem até aos 33 annos, data do segundo parto, que foi 
muito demorado. 

Desde então, o ventre permaneceu muito avolumado e 
a doente começou a soffrer das pernas que ficaram dormen
tes, incommodo este que na perna esquerda apenas durou 
quinze dias, persistindo na direita até ao presente. Depois 
d'esté parto, bem como do primeiro, andou dois annos sem 
assistência, tempo de duração do aleitamento dos filhos. 

Aos 36 annos teve terceiro parto que se fez rapidamen
te, continuando em seguida os antigos soffrimentos. A tume-
facção abdominal é o facto que a doente aponta como sendo 
o que mais a importunava, por experimentar pezo no fundo 
do ventre e bacia. Após este parto houve falta de menstruos 
durante três annos, tendo no entanto amamentado o filho 
só por espaço de dois. 

No fim d'estes três annos, estando a lavar, com os pés 
n'uma pedra molhada, sentiu n'elles muito frio e recolheu-
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se a casa, onde foi surprehendida pela menstruação que pas-
sou no mesmo instante. 

E' desde esta occasiâo que a doente principiou a soffrer 
mais. Esperou quinze dias pelo fluxo catamenial, mas debal
de. Como tivesse fastio e a defecação e a micção se acompa
nhassem dè tenesmos, mandou chamar um medico que lhe 
encontrou na fossa iliaca direita uma tumefacção bastante 
considerável que desnppareceu passado um mez, occorrendo, 
com este facto, a manifestação de hemorrhagias genitaes 
que duravam quinze dias e que se repetiram com irregulari
dade até o fim do anno passado. Desde janeiro d'este anno 
estas perdas sanguíneas tornaram-se mais regulares, e o ven
tre deixou de se apresentar tão tumefacto 

Teve sempre um corrimento leucorrheico, e quando en
trou no Hospital queixava-se de queimor no fundo do ven
tre, principalmente do lado direito. D'este lado, o quadril, 
coxa, perna e pé, estavam dormentes, o que lhe impedia 
por vezes a marcha ; a defecação era dolorosa e bem assim 
a micção que se fazia frequentemente e em pequena quan
tidade. 

Exame pélvico — Collo uterino volumoso e ulcerado ; 
o corpo do utero bastante augmentado de volume, em ligei
ra retroversáo e sensível á pressão ; do lado direito, na re
gião dos annexos, encontra-se um tumor do tamanho d'uma 
noz, bastante sensível, sem fluetuação e pouco movei ; na 
mesma região, do lado esquerdo, ha grande sensibilidade, e 
os annexos, volumosos, são menos accessiveis do que os do 
lado direito por estarem mais elevados e um pouco mais 
a traz. 

Diagnostico. — Metro-salpingo-ovarite chronica dupla 
de origem puerperal. 

Operação. — Foi realisada pelo Ex.mo Snr. Dr. Julio 
Franchini a 8 d'agosto de i8g3. Consistiu na hysterectomia 
vaginal total seguida da ablação dos annexos esquerdos que, 
presos por adherencias extensas e resistentes, tornaram a 
operação muito laboriosa. Foi impossível e extrahir os do 
lado direito por não se deixarem isolar. 
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Resultados. —• A doente ainda se encontra no Hospital 
em convalescença (5 de setembro), mas nada tem succedido 
de importante. 

Exame macroscópico do utero. — O utero está inteira
mente fragmentado. O collo é mais consistente do que o te
cido do corpo e encontra-se revestido por uma mucosa vé
gétante que n'alguns pontos se dispõe por camadas imbrica
das e apresenta ovos de Naboth. 

A' mucosa do corpo, espessa, molle e liza, é n'uns fra
gmentos de cór muito escura, n'outros bastante clara. 

Exame microscópico da mucosa do corpo. — A superfí
cie da mucosa, muito regular, conserva o epithelio com nú
cleos volumosos ovóides ou alongados. N'este revestimento, 
que sem duvida prolificou, foi nos impossível descobrir um 
só planalto vibratil. 

Por todo o corte ha uma profusão de glândulas tubifor-
mes, mais ou menos dilatadas, muito onduladas, que vão, 
por vezes, abrir á superficie da mucosa. O epithelio que as 
forra, onde não encontramos celhas, mostra núcleos vo
lumosos e conserva-se adhérente ás paredes glandulares, 
cujas cellulas achatadas são bem visíveis. 

O tecido intersticial está cheio de cellulas redondas e 
vêem-se muitos d'estes elementos invadindo os órgãos secre
tores. 

Os cortes dados nas partes da mucosa, que macroscopi
camente mostram uma tinta escura, apresentam uma zona, 
quasi superficial, corada de amarello que, por este facto, é 
bem distincta do resto carminado da mucosa. 

N'esta zona ha glândulas inflammadas, mas as cel'.ulas 
redondas, coloridas pelo picro-carmim, são muito raras e, 
em opposição ao que succède nos outros pontos da mucosa, 
apparecem muitos vasos de paredes finas, contendo alguns 
leucocytos e grandes massas de glóbulos rubros. Por entre 
estes vasos e os poucos elementos redondos do tecido in
tersticial visíveis, espalha-se uma substancia homogénea co 
lorida de amarello. 



CAPITULO III 

Resumo e conclusões 

Do que deixamos escripto se deduz, d'um modo 
genérico, que, mais ou menos, as alterações histo
lógicas das endometrites do corpo são sempre as 
mesmas; apenas na tuberculose e, talvez, na sy
philis, se acompanham de lesões especiaes. 

D'esté modo formarei duas grandes secções, in
cluindo na primeira a endometrite tuberculosa e 
ainda a syphilitica, embora duvidosa ; na segunda 
ajuntarei todas as outras. 

Todos os nossos cortes pertencem a endome
trites d'esté ultimo grupo e ahi vemos, realmente, 
perante uma etiologia variável, o processo inflam-
matorio reduzir-se ás alterações denominadas : — 
endometrites glandulares e endometrites intersti-
ciaes. 

N'estas mesmas preparações histológicas a in-
ílammação mostrou-se-nos sempre sob a forma 
diffusa : não tivemos a feliz occasião de se nos de
parar o processo limitado ás glândulas ou ao cho
rion. Comtudo, pelo que vemos e como é natural, 
tem-se encontrado a endometrite glandular isolada 
e também a intersticial. 
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Schroeder, por exemplo, descrevendo a endo-
metrite post abort um (x) diz que ella é uma forma 
intersticial que mais tarde se pôde acompanhar de 
alterações glandulares; recentemente J. Bouilly (8) 
falia d'uma endometrlte cervical, sem que o tecido 
intersticial esteja affectado. Isto que succède nas 
glândulas do collo não será tão particular que não 
possa manifestar-se nas do corpo. 

Admitte-se muito bem, a exemplo de Doleris (s), 
uma endometrite epithelial occupando toda a mu
cosa, mesmo toda a extensão dos fundos-de sacco 
glandulares, sem que o tecido intersticial se inflam-
me; basta que o principio phlogogenico seja bas
tante discreto e d'uma vitalidade ephemera, a re
sistência do tecido muito considerável e o esforço 
curativo espontâneo. 

Á falta de exemplos d'estas formas inflamma-
torias isoladas é devida a que as analyses das pe
ças se fazem sempre n\ima idade em que o pro
cesso teve tempo de se alastrar por toda a muco
sa. Assim o julgamos e tanto que, embora haja fre
quência da endometrite diffusa, estamos decidido 
a não lhe dar, senão raramente, os foros d'uma 
forma primitiva. 

É raro que na diffusão a inflammação se não 
pronuncie mais nas glândulas ou no tecido que as 

(*) Loc. cit. pag. 124. 
(2) G. Bouilly — La Semaine Médicale, n.° 10, février 

de 1893. 
(8) Doleris — Archives de Obstétrique et Gynécologie. 

1887, pag. 119. 
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supporta, corno a mostrar-nos qual foi a parte da 
mucosa primeiramente vulnerada. Além d'isto, 
n'um processo chronico a centelha irritativa pou-
cas vezes produzirá a explosão, antes dará origem 
a um fogo brando, amortecido no ponto onde ca-
hiu, fogo que a disseminar-se será lentamente, a 
não ser que o avive qualquer circumstancia estra
nha. 

Sendo, a nosso vêr, a endometrite diffusa 
quasi sempre uma phase secundaria, melhor será 
consideral-a geralmente assim, porque, quando pri
mitiva, não dará, naturalmente, origem a uma for
ma tão irreprehensivel que se lhe não possa cha
mar também glandular, ou intersticial, segundo o 
ponto da mucosa mais particularmente attingido. 

A' diffusão segue-se um processo atrophico que 
tem vestígios em algumas das preparações histoló
gicas que examinamos (xu e xiv). 

A longa duração da endometrite transforma as 
cellulas embryonarias em cellulas fusiformes, as 
glândulas vão sendo compromettidas nutritivamen
te, atrophiadas, esmagadas, invadidas pelo tecido 
de esclerose que se organisa e se apodera de toda 
a tunica interna da madre. 

Temos, pois, na evolução das endometrites, 
pondo de parte lesões particulares de que sejam 
concomitantes, uma phase, hypertrophica, que 
pôde ceder o passo a outra, atrophica. Esta não 
tem subdivisões, aquella abrange primitivamente 
as endometrites glandulares e as intersticiaes, e 
mais tarde as diffusas. 
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Quanto ás outras formas anatomo-histolo-
gicas denominadas fungosa, papillar e polypo-
sa, já dissemos, ao descrevel-as, que as conside
rávamos puras variedades da hypertrophia da mu
cosa, apparecendo na endometrite diffusa. 

Pelo caminho que trouxemos, podemos, che
gados aqui, resumir as nossas ideias no seguinte 
quadro classificativo : 

E N D O M E T R I T E S CHRON1CAS DO C O R P O 

i." SECÇÃO—Endometrites acompanhadas de lesões especiaes 

Endomelr i te tuberculosa 
Endometr i te syphilitica (?) 

2.* SECÇÃO—Endometrites sem lesões especiaes simultâneas 

r. . . . ( Endometr i te g landular 
Primit ivas . . • ! r , , r . . . 

( r indomctri te intersticial 

S simples 
polyposa 

• l i 
papular 
fungosa 

Terminal . . . . Endometr i te atrophica. 

Parece não ser possível, no estado actual das en
dometrites, dispol-as mais racionalmente. E1 certo 
que uma classificação architectada n'uma base etio
lógica ou clinica melhor satisfaria, mas a etiologia 
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das endometrites é ainda muito incerta e clinica
mente não se conseguirá uma classificação segura, 
como succède á que Pozzi (*) apresenta, dividindo as 
endometrites em agudas e chronicas, incluindo n'es
tas ultimas a hemorrhagica, a catarrhal e a dolorosa. 

Realmente, como já tivemos occasião de dizer, 
nem sempre o symptoma corresponde a uma dada 
forma, e até pôde faltar quando ha as lesões que 
mais vulgarmente lhe dão origem. E' um facto 
d'estes o que succède n'uma observação de Hun
ter (2) em que havia amenorrhea acompanhando 
uma endometrite fung'osa, e note-se que a doente 
não estava anemica. 

Além d'isto sabe-se que algumas vezes a in-
flammação chronica da mucosa da madre percorre 
os seus períodos sem despertar a attenção dos 
doentes ou dos medicos (3). 

Porém, se tanto quizermos podemos dar ás fór- -
mas etiológicas e clinicas um logar no quadro que 
traçamos sem o desalinharmos, incluindo aquellas 
no grupo das endometrites primitivas, a catharrhal 
na endometrite glandular, a dolorosa na intersticial 
e a hemorrhagica na endometrite diffusa, principal
mente na funsosa. 

Foi, como vimos, quando descrevemos estas 
endometrites, seresta a relação mais geral entre 
as formas clinicas e histológicas. 

(1) Pozzi—Loc. cit. pag,'187. 
(2) Repertoire universel d'obstétrique et de gynécolo

gie; 1886, pag. 3gg. 
(3) G. Thomas —Loc. cit., pag. 237. 

s 
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CAPITULO I 

Endometrites supra-vaginaes 

DESCRIPÇÃO GERAL 

N'esta parte do nosso trabalho, pelas mesmas 
razões que na anterior, não nos demoramos com 
os casos agudos ; mesmo, a endometrite cervical 
aguda não offerece mais do que lesões triviaes (1), 
resumindo-se na proliferação cellular, queda do 
epithelio, congestão vascular, infiltração do cho
rion pelos elementos embryonarios e passagem 
d'estas cellulas, atravez das paredes glandulares, 
para o seio dos productos de secreção da mucosa. 

A endometrite cervical chronica está sujeita ás 
mesmas causas que podem despertar a do corpo, 
mas n'um grão mais elevado em virtude da posi
ção do collo que é muito exposta á acção dos agen
tes vulnerantes que partam do exterior. 

O Corail —Loc. cit. pag. 39. 
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A relação das duas mucosas não consente, po
rém, que na maior parte dos casos o processo 
mórbido evolua n'uma respeitando a outra, e nas 
nossas Observações encontramos realmente in-
flammação nas duas regiões do utero. 

Os collos que passaram pelo nosso exame ma
croscópico mostravam, em geral, a cavidade dila
tada, as pregas das arvores da vida mais salien
tes, a mucosa d'uma tinta carregada, mucosidades 
accumuladas e ovos de Naboth nas Observações 
xvi e xix (*). A espessura da mucosa variava, sendo 
considerável nas Observações v e vi onde attingia 
de 0,004 a 0,006. 

Microscopicamente a superficie da mucosa é, 
na maior parte dos casos, accentuadamente sinuo
sa, descrevendo anfractuosidades profundas e sa
liências muito extensas. Parte d'estas irregularida
des são o exagero do estado normal, outras, po
rém, derivam de invaginações da superficie e de 
formações végétantes. 

O epithelio superficial da mucosa é agora 
mais constante do que na endometrite do corpo. 
Encontra-se vulgarmente alterado, mostrando-se 
então, transparente, de núcleos mal corados e 
transformado em elementos caliciformes. 

A sua reproducção, em consequência da irrita
ção morbifica, àlonga-o, adelgaça-o e achata-lhe 
lateralmente os núcleos, porque as cellulas augmen-

(*) Esta enumeração corresponde ás Observações archi-
vadas adeante. 
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tadas em numero teem de occupar uma superficie 
que, se augmentou também, não foi o bastante 
para lhes permittir uma posição desaffrontada. 

As glândulas mostram dimensões e configura
ções variáveis. Umas sulcam a mucosa até á su
perfície e são, geralmente, curtas, largas, e sem 
depressões lateraes; outras, mais profundas, aci-
niformes, por vezes, vilosas (Observações iv, vu 
e x) e exaggeradas na grandeza, não attingem a 
superfície. Em alguns cortes, as glândulas foram 
attingidas nos duetos excretores e a forma das 
secções é, segundo a orientação, circular, elíptica 
ou tubiforme. 

A hyperplasia glandular torna-se evidentíssima 
nas Observações v e vi, e em todos os cortes se re
vela mais ou menos, a não ser com raríssimas ex
cepções, como succède, principalmente, nas peças 
histológicas da Observação 1. A hypertrophia que 
se desenhe, como no corpo, pelas tortuosidades 
glandulares, apenas nos appareceu na Observa
ção xvi e não muito característica ; mas isto é na
tural, visto que a forma das glândulas do collo 
não se presta tanto para tal phenomeno. Aqui, o 
signal da hypertrophia é d'outro aspecto, e depa-
rar-se-ha todas as vezes que a glândula, sem se 
tornar kystosa, augmentou de superfície, multipli
cando os seus fundos-de-sacco e brotando vegeta
ções da sua parede para o interior da sua cavi
dade. 

As glândulas dtlatam-se por vezes até formar 

/ 
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pequenos kystos (Observação m) ou verdadeiros 
ovos de Naboth (Observações xvi e xix). 

Estes grandes kystos são p-oduzidos por uma 
accumulação de muco, consecutiva a um aperto do 
dueto excretor, produzindo ri'elle uma obstrucção 
mais ou menos completa, e também se originam 
quando «uma grande depressão, da grande cavida
de do collo, que se encheu de muco, se dilata, ao 
mesmo tempo que a embocadura d'esta depressão 
se retrahe ou obliteras ('). N'estes casos, porém, 
não é a glândula que se torna em kysto. 

O estreitamento do tubo glandular pôde ser 
originado por uma accumulação de cellulas epithe-
liaes e lymphaticas que nadam no muco que a glân
dula encerra; por uma hypersecreção glandular tão 
considerável que não encontra fácil vasante no ca
nal excretor e, finalmente, em virtude da compres
são pelo tecido intersticial inflammado, quando 
ella se exerce de preferencia ao nivel do dueto éva
cuante da glândula. 

A estruetura dos ovos de Naboth é a das glân
dulas, apenas o epithelio que os forra é ás vezes 
tão comprimido pela tensão do muco accumulado 
que se achata até adquirir a configuração do epi
thelio pavimentoso (Observações iii e xvi). 

Conforme as Observações, o epithelio glandular 
é mais ou menos alterado e predomina a forma 
cylindrica ou caliciforme. 

(!) Cornil— Loc. cit. pag. 59. 
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Suppomos que a grande quantidade de cellulas 
caliciformes é indicio de catarrho e determinamos 
as outras alterações do epithelio, pela forma cy-
lindrica muito alongada e delgada, pelo seu aspe
cto transparente e descoração dos núcleos. 

Como dissemos, ao descrever a mucosa cervi
cal no estado normal, encontramos na Observa
ção m cellulas cylindricas glandulares com planal
to vibratil ; também foi a única vez. 

A reproducção do epithelio faz-se á custa da ka-
riokinese, como affirma Cornil e estamos conven
cido, apezar de se nos não mostrar tão evidente 
como nos cortes da mucosa do corpo. 

O epithelio glandular nem sempre existe adhé
rente á parede das cavidades que tapeta; vê-se 
vulgarmente tombado no interior das glândulas, e 
casos ha onde elle desappareceu por completo d'al
gumas ou de todas (Observação vi). 

Realmente, nos cortes d'esta Observação, ape
zar d'uma hyperplasia considerável n'uma mucosa 
espessíssima, não apparece uma cellula epithelial 
glandular. 

O tecido intersticial do collo, sob a acção da 
phlegmasia está sujeito a soffrer o mesmo typo de 
alterações que o do corpo. Nos nossos cortes ha 
infiltração pelos elementos redondos e a sua or-
ganisação em cellulas fusiformes. 

Os elementos embryonarios emigram frequente
mente atravez das paredes glandulares, que con
servam cellulas achatadas, para o interior das ca
vidades secretoras, onde em certos casos ha mu-
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cosidades abundantes, que sahem para o exterior 
e banham a superficie da mucosa. 

Estas mucosidades encerram muitos dos ele
mentos emigrados e, bem assim, cellulas epitheliaes 
tombadas das paredes glandulares. 



CAPITULO I 

Das endometrites do collo supra-vaginal 
em particular 

No plano geral da endometrite do collo reco-
nhece-se facilmente que existem formas glandu
lares e intersticiaes, do mesmo typo que as do 
corpo. 

A diffusão d'estas alterações é commum, como 
apparece nos nossos cortes e, naturalmente, a atro
phia, para a qual vemos muitas vezes a inflamma-
çáo encaminhar se, quando os elementos embryo-
narios se organisam, deve concluir a evolução do 
processo. 

As variedadespolyposa, fungosa epapillar são 
frequentes também na inflammação da mucosa 
cervical, e o processo, segundo o qual se originam, 
e ainda, como para a mucosa do corpo, uma con
sequência da hypertrophia d'esta tunica secretora. 

As nossas Observações não fornecem exemplos 
de formas intersticiaes ou glandulares, sem que a 
inflammação seja mais ou menos diffusa; mas não 
exige^ algumas vezes, exame muito attento a re
velação da desigual intensidade do processo phle
gmasia) nas glândulas com relação ao tecido in
tersticial, ou vice-versa. 

Das formas hemorrhagica, dolorosa e catarrhal, 
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esta deve ser a mais frequente, perante a estructu-
ra da mucosa do collo; e relativamente ás formas 
anatómicas que lhes correspondem nada temos a 
accrescentar ao que ficou dito quando as estuda
mos a propósito da endometrite do corpo. 

OBSERVAÇÃO I (») 

Exame microscópico da mucosa cervical. —A mucosa, 
pouco espessa, tem uma superficie coberta de prolongamen
tos revestidos d'epithelio. 

As glândulas são poucas e todas cortadas transversal
mente, Apresentam secções irregulares e encerram algumas 
mucosidades. 

Com um objectivo mais forte, reconhece-se que em al
guns d'estes órgãos o epithelio, ainda regularmente conser
vado, principia, no entanto, a sõffrer alterações que invadem 
mais o d'outras glândulas e também o da superficie. 

O tecido intersticial, pouco vascularisado. contem mui
tos elementos embryonarios. 

OBSERVAÇÃO 111 

Exame microscópico da mucosa cervical.— Com uma 
pequena amplificação vê-se que a superficie dos cortes, em 
parte revestida d'epithelio, é muito irregular e fendida pelas 
aberturas simples ou duplas de glândulas tubiformes. 

No interior da mucosa, as glândulas, numerosas, foram 

(1) Esta enumeração corresponde á ordem porque deixamos dispostas 
as Observações na parte anterior. 

O exame microscópico, apenas se refere á mucosa cervical situada aci
ma do focinho de tença. 
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seccionadas transversalmente e tèm a forma eliptica, alonga
da e tortuosa, ou circular. Em geral, todos estes órgãos são 
dilatados, attingindo alguns as dimensões de pequenos kys-
tos. Nem em todos 'se encontra epithelio ; onde este revesti
mento apparece está adhérente ou cahido no interior das ca
vidades que revesiia. 

Um objectivo mais forte mostra o epithelio da superficie 
e o das glândulas que ahi vão abrir, cylindrico, alongado, 
com núcleos evidentes e intermeado de cellulas caliciformes. 
Estas alterações são menos evidentes nas glândulas que se 
encontram a partir da região media dos cortes, onde mui
tas das cellulas que as forram teem celhas vibrateis. Nas 
glândulas mais dilatadas o epithelio é muito achatado e de 
forma cubica. 

No tecido intersticial vascularisadissimo mostram-se mui
tos elementos redondos, de preferencia á superficie, por en
tre feixes conjunctivos. 

OBSERVAÇÃO IV 

Exame microscópico da mucosa cervical. — A superfí
cie da mucosa é muito irregular, revestida de epithelio e cor
tada pelas desembocaduras de glândulas cupuliformes. 

Mais para p interior dos cortes, as glândulas não man
dam prolongamentos á superficie, são formadas por vários 
fundos-ds-sacco, apresentam as paredes villosas e encerram 
mucosidades em que nadam muitos dos elamentos do seu 
revestimento. 

Nos epithelios, muito alterados, predomina a forma 
caliciforme. 

O tecido intersticial tem cellulas fusiformes e bastantes 
elementos redondos que invadem o apparelho secretor. 
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.OBSERVAÇÃO V 

Exame microscópico da mucosa cervical. — A mucosa 
muito espessa apresenta uma superfície anfractuosa, villosa e 
nua. Ahi vão abrir muitas glândulas cupuliformes e em tu
bo, tapetadas em grande parte pelo seu revestimento próprio. 

Pelas outras regiões do corte apparecem glândulas 
cujas secções são circulares, elípticas, ou então muito irre
gulares, com vários fundos-de-sacco e alguns prolongamen
tos lateraes. Quasi todas conservam o seu forro epithelial 
adhérente á parede que mostra as cellulas achatadas bem 
evidentes. 

Quer á superficie, quer nas glândulas, as cellulas cali-
ciformes são muito raras Os epithelios teem a forma cylin-
drica, núcleos ovóides volumosos, e não nos foi possível des-
cobrir-lhes celhas. 

O tecido intersticial é muito infiltrado de cellulas em-
bryonarias que invadem em grande numero a maior parte 
das glândulas de cujas paredes desappareceu parte do epi-
thelio. 

OBSERVAÇÃO VI 

Exame microscópico da mucosa cervical. — A mucosa 
é tão espessa que macroscopicamente attinge, em alguns 
pontos, 0,006. 

A sua superficie, sem epithelio, é muito irregular e to
dos os cortes estão semeados de glândulas, mais ou menos 
dilatadns, onde não se encontra uma única cellula epithelial 
adhérente, ou despegada da parede que mostra elementos 
achatados. 

No tecido intersticial, extremamente vascularisado, há 
celluhs fusiformes e algumas embryonarias. 
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OBSERVAÇÃO VII 

Exame' microscópico da mucosa cervical. — Com um 
pequeno augmento, os cortes que demos na mucosa cervi
cal mostram a superficie d'esta tunica secretora, irregular e 
vestida d'epithelio. 

Por todo o corte ha glândulas muito próximas, alonga
das, estreitas, com depressão e saliências parietaes múltiplas. 
Algumas invadem o tecido muscular subjacente, outras en
viam prolongamentos lateraes tubiformes. Todas conservam, 
mais ou menos, o epithelio adhérente. 

Com um augmento mais forte encontram-se os epithe-
lios, glandular e superficial, muito transparentes e quasi to
talmente caliciformes. 

O tecido intersticial é de cellulas fusiformes e elemen
tos redondos, 

OBSERVAÇÃO IX . 

Exame microscópico da mucosa cervical. —A mucosa 
tem uma espessura regular, é végétante em alguns pontos, e 
não conserva, nas saliências superficiaes, revestimento epi
thelial. 

As glândulas são abundantes e algumas tão próximas 
que se separam por finos septos. Umas teem secções circu
lares, ou elípticas; outras são muito irregulares e de pare
des villosas. 

O epithelio d'estes órgãos, bem como o que tapeta as 
anfractuosidades superficiaes, quasi totalmente caliciforme, 
desadheriu em parte da parede e cahiu para o seio das ca
vidades que revestia, as quaes encerram mucosidades que 
chegam, transbordando, a banhar a superficie do corte. 

N'este producto de secrecção nadam muitos elementos 
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redondos, que, no entanto, faltam no tecido chorial a ponto 
de se poder considerar, esta parte da mucosa, pouco inflam-
mada, visto haver também escassez de cellulas fusiformes. 

Pelo contrario, os vasos são numerosíssimos, muito fi
nos, nunca attingindo os mais grossos as dimensões dos que 
encontramos na mucosa do corpo d'esté utero. 



Endometrite purulenta 

A analyse dos cortes da mucosa cervical per
tencentes ás peças das Observações que na endo
metrite do corpo nos serviram para estudar a sua 
forma purulenta, parece não nos consentir as 
mesmas conclusões de então., 

Viu se, n'essa parte do nosso trabalho, que as 
mucosas do corpo, banhadas por mucosidades pu
rulentas, se apresentavam, á excepção da Obser
vação xvn, corroídas e esfarrapadas, mas nem de 
todas as vezes evidentemente inflammadas, rea
gindo perante as garras dilaceradoras da puru-
lencia. 

Estes factos levaram nos, em parte, a suppôr 
que o pus, proveniente das trompas atacadas de 
pyo-salpingite, passava para a cavidade uterina e 
era sufficiente para lhe destruir a mucosa, sem que 
esta se queixasse, ou luctasse pela sua conservação. 

A mucosa cervical das mesmas Observações 
não se mostra corroída, mas está infiltrada de ele
mentos redondos, excepto na Observação xi, onde 
elles faltam bastante para além da superficie. A 
par d'isto, as alterações glandulares são sempre 
consideráveis. 

Mas, porque não succedeu aqui como no cor
po, relativamente ás Observações x, xi e xvin que 
não foram agora destruídas pela purulencia? 

Seria porque estas mucosas do collo reap;: im 
10 
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melhor do que as do corpo? Se aferirmos simples
mente a reacção pela presença de cellulas embryo-
narias no tecido chorial, esta hypothèse não vence, 
porque a mucosa cervical da Observação xi está 
tão infiltrada como a do corpo, que foi lacerada 
pelo processo erosivo, e a da Observação xvm 
apresenta uma sementeira embryonaria não menos 
densa do que a da sua irmã da região uterina su
perior, que foi muito esfarrapada. 

Comtudo, a conjectura que formulamos não 
deixa de ter algum valor e de mais não se esqueça 
que o processo pôde deixar de ser o mesmo nas 
duas mucosas, porque a sua estructura é um tanto 
diversa. E que ellas não teem a mesma actividade 
ou iguaes armas de defeza deduz-se da differença 
considerável com que se installam n'uma ou n'ou
tra, lesões como as da tuberculose e as da syphilis. 
Na propria blenorrhagia, a que o collo está tão ex
posto e onde o gonococco vive, por vezes, uma 
longa existência, quando chega a ser ferida a mu
cosa do corpo, os estragos que n'ella se produzem 
são quasi sempre mais accentuados e nunca meno
res do que na mucosa cervical, como se verifica 
nas nossas Observações. 

Portanto, se os phenomenos que vemos dese
nhados na mucosa cervical das Observações que 
presentemente nos interessam são relativos á sup-
puração, sem duvida que esta tunica secretora é 
mais resistente do que a do corpo, e a endometrite 
purulenta não tem alterações que vão além da 
vulgaridade. 
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OBSERVAÇÃO X 

Exame microscópico da mucosa cervical. — A mucosa 
é bastante espessa, e a sua superficie villosa e végétante con
serva ainda parte do seu epithelio, de núcleos muito tran
sparentes e transformado em alguns elementos calicifor-
mes. 

As glândulas abundantes e de paredes villosas apresen
tam um epithelio quasi todo caliciforme com núcleos mal 
corados, n'alguns pontos muito alongado e transparente, ou 
de contornos indistinctos e accumulado em massas degene
radas no interior das glândulas que encerram mucosidades. 

O tecido intersticial resistiu bastante á acção dos re
agentes corantes, mas ainda assim é possível, por entre os 
feixes conjunctivos,. encontrar algumas cellulas fusiformes, e 
muitos elementos redondos que invadem evidentemente uma 
ou outra glândula. 

OBSERVAÇÃO XI 

Exame microscópico da mucosa cervical. — A mucosa 
é pouco espessa e a sua superficie, das menos irregulares, 
não apresenta vestígios do revestimento epithelial. 

As glândulas são bastante numerosas ; algumas, tubifor-
mes e alongadas, abrem á superficie da mucosa ; outras, 
foram seccionadas transversalmente, estão dispersas por todo 
o corte e teem uma forma muito irregular. 

O epithelio d'estes órgãos é pouco caliciforme, mas ad
here mal á parede e desappareceu por completo d'algumas 
cavidades secretoras, como se nota de preferencia nas mais 
profundas. 

. No tecido intersticial, a não ser à superficie, os elemen
tos redondos fazem bastante falta ; o que mais se vê são cel
lulas fusiformas espalhadas por entre feixes ondulados. 

* 



Endometrite blenorrhagica 

Pela sua posição a cavidade cervical deve abri
gar o virus blenorrhagico antes que elle invada o 
corpo ou os annexos do utero. Assim é muitas ve
zes e a gonorrhea fica como que adormecida na 
cavidade do collo, até que uma circumstancia qual
quer a dissemine pelas outras regiões dos órgãos 
genitaes internos. 

No. entanto, ou porque assim seja em todos os 
casos, mas os annexos, principalmente, tenham 
muita vulnerabilidade perante o gonococco, ou por
que haja uma tal ou qual tendência d'esté agente 
para trepar ás regiões mais elevadas do apparelho 
genital, vemos os seus maiores estragos n'esta 
parte dos órgãos da procreação. 

O exame microscópico das mucosas cervicaes 
pertencentes ás Observações que atraz deixamos 
archivadas na endometrite blenorrhagica do corpo, 
fornece-nos alterações que, de algum mjdo, se po
dem separar em dois grupos. 

Realmente, em todos os cortes ha inrlammação 
mais ou menos diffusa, mas o tecido intersticial, 
revelando sempre um processo adeaniado—pelos 
elementos fusiformes espalhados pelo chorion—está 
incomparavelmente mais infiltrado n'aquellas Ob
servações (xvn, xvni), em que a purulencia tinha 
apparecido e de quem já falíamos. 



148 

N'estas duas Observações a mucosa não é cor
roída ou esfarrapada, como a do corpo, correspon • 
dente a uma d'ellas (xvm), e até, conserva, mais 
ou menos, o seu epithelio superficial.. 

As glândulas mostram alterações evidentes de 
phlegmasia, e, em geral, os epithelios apresentam 
se alterados. 

É para notar que na Observação xin, onde a 
Menorrhagia é evidentemente a causa da doença, 
as alterações dos epithelios cervicaes são pouco 
adeantadas e a inflammação intersticial das menos 
características. 

Este facto, confrontado com as alterações maio
res da mucosa respectiva do corpo, ou com o es
tado dos annexos, confirma de algum modo a ten
dência que parece ter o virus blenorrhagico a ins
tallasse nas regiões genitaes as mais superiores, e 
no entanto, a mucosa cervical, quer pelas suas ir
regularidades, quer pela natureza do seu epithelio, 
parece que devia dar boa hospedagem ao gonococco. 

Finalmente, do exame de todos os cortes da 
mucosa cervical, relativos ás Observações onde a 
blenorrhagia entra na historia genital das doentes, 
conclue-se que os phenomenos revelados são os de 
uma endometrite commum. 
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OBSERVAÇÃO XII 
Exame microscópico da mucosa cervical. — As glându

las distribuem-se formando uma rede de malhas, mais ou 
mefios largas, irregulares, separadas por septos de tecido 
conjunctivo, por vezes bastante delgados. 

A' superficie da mucosa ainda apparece de quando em 
quando algum epithelio, mais bem conservado do que o das 
glândulas, o qual está em completa transformação calici-
forme. 

As glândulas estão cheias de muco em que nadam mui
tos elementos epitheliaes. 

Ha alguns vasos pequenos pelo tecido intersticial que é 
um pouco infiltrado d'elementos redondos á superficie da 
mucosa, e profundamente, como que ondulado e com cellu-
las fusiformes. 

OBSERVAÇÃO XIII 

Exame microscópico da mucosa cervical. — A' superfi
cie da mucosa, bastante irregular e revestida por um epithe
lio cylindrico, vão abrir algumas glândulas cupuliformes. 

As glândulas que se destribuem pelo seio da mucosa são 
pouco abundantes e na maior parte tubiformes, alongadas, 
estreitas, com depressões parietaes e prolongamentos, por 
vezes extensos. Todas conservam um epithelio cylindrico, 
excepto nos fundos-de- sacco em que domina a forma calici-
forme. 

O revestimento cylindrico, quer das glândulas, quer da 
superficie, está pouco alterado, mostra núcleos ovóides, ou 
achatados lateralmente, e não se pôde positivamente affirmar 
que conserve ainda as celhas vibra teis. 

O tecido intersticial apresenta algumas cellulas redondas 
nas regiões mais superficiaes, e também algumas cellulas fu-
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siformes que mais frequentemente se encontram nas proxi
midades da camada muscular, mas ainda assim muito espa
lhadas. 

Muitas glândulas encerram mucosidades que transbor
dam para o exterior, onde se accumulam. 

OBSERVAÇÃO XIV 

Exame microscópico da mucosa cervical. — A superficie 
muito irregular da mucosa não possue epithelio e é fendida 
pelas aberturas de glândulas curtas e largas, ou longas e es
treitas, nascendo de vários fundos de sacco. Mais para o in
terior do corte ha glândulas que não lhe interceptam a su-
peificie, de forma elíptica., circular ou inteiramente irre
gular. 

Os órgãos secretores, um tanto numerosos, nem sempre 
se apresentam forrados d'epithelio, que cahiu da parede e 
está no interior das glândulas, ou desappareceu. 

Este revestimento glandular onde existe soffreu por 
completo a transformação caliciforme, é muito transparente 
em certos pontos e tem os núcleos indistinctos. 

O tecido intersticial mostra raros elementos, e feixes 
conjunctivos, numerosos e espessos 

OBSERVAÇÃO XV 

Exame microscópico da mucosa cervical. — A mucosa 
é das menos espessas e das que possue uma superficie mais 
regular, coberta em grande parte d'um epithelio cylindrico, 
alongado, sem celhas e com núcleos lateralmente achata
dos. 

As glândulas, em pequena quantidade, seccionadas tran-
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sversaltnente, apresentam alguns fundos-de-sacco e são um 
tanto villosas. 

O epithelio que as forra mostra alterações idênticas ás 
que affectam o da superficie e abrange algumas cellulas 
caliciformes. 

O tecido intersticial, muitíssimo vascularisado, encerra 
algumas cellulas embryonarias e lambem fusiformes. 

OBSERVAÇÃO XVI 

Exame microscópico da mucosa cervical. —A superfi
cie irregular da mucosa conserva pnrte do seu revestimento 
que é cylindrico, pouco alongado, mas com núcleos achata
dos lateralmente. 

As glândulas, numerosas, teem a forma de tubos com
pridos, muito estreitos e por vezes ondulados ; mais rara
mente, são aciniformes, e dilatam-se a ponto de originarem 
verdadeiros ovos de Naboth. Em algumas, o epithelio cahiu 
totalmente, ou em parte, e encontra-se no seio das cavidades 
secretoras. 

Todo este revestimento é cylindrico nos cortes da par
te media da cavidade cervical ; nos fundos-de-sacco glandu
lares, de cortes das proximidades do focinho de tença, ap-
parecem algumas cellulas caliciformes. 

As cellulas cylindricas são pouco longas e teem núcleos 
bem coloridos e achatados lateralmente. Nas cavidades kys-
tosas o epithelio é tão curto que em alguns pontos approxi
m a t e da forma pavimentosa. 

Não encontramos nos epithelios, glandular ou superfi
cial, celhas evidentes. 

O tecido intersticial encerra alguns elementos redondos 
muitas cellulas fusiformes e feixes ondulados. 
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OBSERVAÇÃO XVII 

Exame microscópico da mucosa cervical. — Demos cor
tes interessando a mucosa cóm orientações différentes. D'es
té modo reconhecemos que a sua superficie, nem sempre vé
gétante e desigual, se apresenta em alguns pontos muito re
gular. 

Está revestida em grande parte por um epithelio cylin-
drico, sem celhas, de núcleos ovóides, ou lateralmente acha
tados, e banham-a mucosidades que sahem das glândulas e 
depressão superficiaes carregadas de cellulas lymphaticas e 
epitheliaes. 

0 apparelho glandular não se apresenta muito prolifera
do, mas vários dos seus órgãos, cheios de mucosidades, es
tão dilatados e com as paredes vtllosas que, em muitos pon
tos, não teem epithelio a revestil-as. Este forro glandular 
sem coroas vibrateis, menos caliciforme do que cylindrico, 
é algumas vezes alongado. 

O chorion, muito vascularisado, tem poucas cellulas fu-
siformes e uma grande quantidade, de elementos embryona-
rios que emigram profusamente para as cavidades secretores. 

OBSERVAÇÃO XVIII 

Exame microscópico da mucosa cervical. —Pôde dizer-
se que á superfície da mucosa não existe epithelio, pois só 
encontramos este revestimento n'uma pequeníssima extensão 
e muito transparente, de forma indistincta, com os núcleos 
desapparecendo e completamente invadido pelas cellulas lym
phaticas. , 

As glândulas não são muito abundantes, e o epithelio 
que lhes pertence, unido á parede ou desadherente, é alon-
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gado, transparente, com núcleos achatados lateralmente e, 
ás vezes, muito indistincto, confundindo-se com as muco-
sidades que enchem as cavidades glandulares, onde appare-
cem muitas cellulas lymphalicas. 

Nas paredes glandulares ha elementos achatados e pelo 
tecido chorial muitas cellulas redondas e algumas fusiformes, 



Endometrite syphilitica 

Já nos referimos, em outro logar d'esté nosso 
trabalho, á pouca frequência da syphilis do utero, 
* -então dissemos que esta doença era mais vul
gar no collo do que no corpo do órgão. 

E para notar que talvez alguns casos tenham 
passado desapercebidos por um erro de diagnos
tico, como succedeu com pretendidos cancros do 
collo, que um tratamento anti-syphilitico demons
trou serem tubérculos ou gommas syphiliticas ul
ceradas. (]) 

Segundo Fournier (*) o apparecimento da sy
philis uterina no Hospital Lourcine regula uma 
meia dúzia de casos annuaes. Becquerel (8) tem 
igualmente n'este Hospital observado casos de sy
philis da madre, e entre as manifestações d'esta 
doença no. collo, o cancro endurecido. Quasi todos 
os auctores que faliam d'esté assumpto, referem-se 
ao cancro que, no entanto, parece ser muito raro 
perante a estatisca de Davasse e Deville (*) a qual 
em 186 syphiliticas, apenas o menciona uma vez. 

(*) Ross—Encyclopédie international de chirurgie. Vol. 
i, pag. 698. 

(2) Cit. por Mauriac, loc. cit. pag. i5o. 
(s) Becquerel — Maladies de l'utérus. Vol. 1, pag. 167. 
(4) Cit. por G. Thomaz, loc. cit. pg. 280. 
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O cancro occupa a parte central do collo, como 
drzem os trabalhos de Schwartz (x), porém ás ve
zes é excêntrico (*). Sangra facilmente, tem bordos 
elevados e a superficie deprimida. Cicatrisa lenta
mente, adquire em alguns casos um aspecto fungoso 
e tende a cobrir-se de falsas membranas (8). 

Das manifestações secundarias apparecem no 
collo a papula, a erosão e a ulceração; a roseola 
está mal averiguada. A principio o collo é volu
moso, violáceo, molle e indolor; depois exulce-
ra-se (*). 

A ulceração é também propria das manifesta
ções terciárias; a gomma não se tem revelado ca
racteristicamente (5

;. 
Talvez estas diversas manifestações sejam sus

ceptíveis de originar, interessando a mucosa cervi
cal, as alterações triviaes da endometrite, que 
então se poderá denominar syphilitica. 

Segundo Bedford Brown (6), ha mesmo, uma 
endometrite syphilitica sem as lesões communs da 
syphilis. Esta phlegmasia que nada tem de parti
cular histologicamente, caracterisa-se pela sua re-

(*) B Brown, La Semaine Médicale, n.° M, 1893. 
(') Cit por Jullien -Traité pratique des maladies véné

riennes, 1879, pg. 586 
(3) L. Perrin—Annales de Dermatologie et Syphiligra-

phie. Tomo I, julho de 1890, pg. 617. 
(4) G. Thomaz, loc. cit. pg. 280 e 281. 
(5) Martineau, loc. cit , pg. 735. 
(«) Mauriac, loc. cit., pg. i5o. 
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sistencia a todos os tratamentos, excepto ao anti-
syphilitico geral, que a faz desapparecer facilmente. 

Se assim é, no corpo poderá succéder o mesmo 
e a collocação da endometrite syphilitica no logar 
que depois lhe demos no quadro classificativo 
nem sempre lhe é propria. 

No entanto, ahi a deixamos até estudos mais 
concludentes, porque talvez a designação de endo
metrite syphilitica concedida ao caso de Brown, 
não seja muito correcta, e melhor fosse dizer-se 
que ha uma endometrite n'uma syphilitica. 



Endometrite tuberculosa 

A tuberculose do collo é, como já foi referido, 
muito rara e menos frequente do que a do corpo. 
As lesões que lhe são vulgares provocam na mu
cosa cervical uma endometrite que interessa o re
vestimento epithelial da superfície, as glândulas e 
o chorion. 

Nqs casos recentes, e segundo uma observação 
de Cornil (*), a mucosa que macroscopicamente é 
végétante e tem as saliências das arvores da vida 
assaz desenvolvidas e agglutinadas por um muco 
espesso, muito fétido em certos casos (2), mostra 
nos cortes histológicos cellulas gigantes disseminadas 
pelo tecido intersticial das villosidades, no do vér
tice das saliências das arvores da vida e, profun
damente, no seio do que se interpõe ás glândulas. 

Em torno das cellulas gigantes, talvez porque 
a observação de Cornil fosse recente, nem sempre 
se deparam cellulas epithelioides, ou cellulas em 
degeneração granulosa e opaca. 

O tecido intersticial, com vasos dilatados, é 
muito infiltrado, e as glândulas um tanto amplifi
cadas, são forradas de longas cellulas cylindricas 
que se tornam mais curtas, largas e mais bem co-

(*) Cornil, loc. cit. pg. 78 e seg. 
(*) Cornil, Reveu de chirurgie. 188S, pg. 423. 

l i 
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loridas pelo carmim, quando lhes fica visinha da 
parede que as supporta uma cellula gigante. 

As cellulas epitheliaes cylindricas das glându
las revelam a kariokinese e, bem assim, as do re
vestimento da mucosa. Todas deixam emigrar 
grande quantidade de elementos redondos e soffrem 
em certos logares a degeneração mucosa e a gor
durosa. 

A kariokinese não foi encontrada por Cornil 
nos núcleos das cellulas gigantes, apenas se reve
lava em algumas cellulas epithelioides. 

Também procurou os bacillos de Koch e foi-
lhe impossível descobril-os, quer nas cellulas gi
gantes e folliculos, quer no muco que encerram as 
glândulas e no que se espalha á superficie da mu 
cosa. 

Vemos, finalmente, que ao lado das alterações 
communs da inflammação da mucosa apparecem 
as lesões características da tuberculose, as quaès 
n'uma phase mais adeantada darão, naturalmente, 
origem a massas de caseficação, e então o muco 
cervical, denso, espesso, envolverá grumos opacos 
e amarellados. 



Endometrite puerperal 

A mucosa cervical nao soffre, durante a gravi
dez, as modificações profundas que interessam a 
do corpo, nem talvez em casos de placenta prévia, 
visto nunca se ter encontrado este annexo fetal 
enraizado na cavidade do collo ('). 

Não deve, portanto, a mucosa cervical estar 
tão sujeita a inflammar-se, como a do corpo, de
pois que o utero expulse o producto da fecundação. 

No entanto, por algumas alterações foi com-
promettida e não deixa de ser bem abalada no 
momento do parto, para que um processo morbí-
fico a vença mais facilmente do que no estado nor
mal; mas, nem por isso os micróbios abi terão 
tão admirável terreno de cultura, como ao nivel 
da inserção placentaria. 

Não será, por conseguinte, frequente encontrar, 
na mucosa do collo, os estragos produzidos por 
uma infecção puerperal, os quaes, apparecendry te
rão, naturalmente, os caracteres que foram descri-
ptos, ao estudarmos estas formas nas endometri
tes do corpo. 

O mais vulgar será encontrar-se uma phlegma
sia da mucosa, consecutiva a uma endometrite do 

(*) Delore et Lutaud—Traité pratique de l'art des ac
couchements, i883, pg. 3i5, 

* 
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corpo, ou contemporânea d'ella; e como a gravi
dez não perturbou intimamente a estructura da 
mucosa do collo, teremos, histologicamente, uma 
inflammaçáo vulgar, sem que a acompanhe um as
pecto extranho, como no corpo quando persistem 
vestígios de caduca. 

É o que talvez se verifique no exame micros
cópico da seguinte Observação, a única das que 
possuímos a quem se pôde dar a origem puerperal. 

OBSERVAÇÃO XIX 

Exame microscópico da mucosa cervical. — A mucosa 
é pouco espessa e tem uma superficie bastante irregular, ta
petada por um epithelio cylindrico, longo, sem celhas vibra-
teis e com núcleos lateralmente deprimidos. 

Este mesmo aspecto offerece o epithelio glandular, com 
a differença, porém, de se misturar d'algumas cellulas cali-
ciformes. 

As glândulas, pouco abundantes, conteem mucosidades, 
onde se encontram muitas cellulas lymphaticas que emigram 
consideravelmente atravez do epithelio glandular, phenome-
no este que também se aprecia no revestimento superficial. 

O chorion está muito infiltrado de cellulas redondas que, 
em alguns pontos, organisaram um tecido adulto. Encerra 
vasos numerosos, uns muito pequenos, outros menos frequen
tes, maiores e cheios de glóbulos rubros. Notamos que estes 
vasos mais volumosos occupam de preferencia as saliências 
da superficie. 



CAPITULO III 

Endometrites do focinho de tença 

Como referimos na Parte Primeira ao descre
vermos a estructura da mucosa uterina, esta tu
nica na porção vaginal do collo não apresenta 
glândulas, e o epithelio superficial é do typo pa-
vimentoso. 

Estas particularidades de textura podem ve-
rificar-se perfeitamente, mesmo em casos patho-
logicos, como succède, entre outros, com os cor
tes da Observação vii, dados no focinho de tença. 

Ao microscópio encontra-se uma camada cor
nea superficial que assenta sobre um tecido de 
cellulas mais ou menos polyedricas, formando 
uma zona dérmica que está em relação pela sua 
base com uma serie de papillas cobertas d'um 
epithelio cylindrico. A parte cornea é organisada 
por cellulas pavimentosas que se achatam cada 
vez mais da profundidade para a superficie, e o 
corpo das papillas pela trama conjunctiva do 
chorion que é, n'esta Observação, obscurecida 
por uma infiltração embryonaria. 

A inflammação pôde interessar qualquer d'es-
tas partes da mucosa e originar alterações que 
em breve vamos mencionar. 
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Quando falíamos das endometrites supra-va-
ginaes do collo, apontamos a importância que 
etiologicamente deve ter a sua posição que a ex
põe mais do que ao corpo á acção das causas 
vulnerantes que partam do exterior. D'esté modo 
o focinho de tença será a região mais sujeita e 
assim parece succéder muitas vezes pelo exame 
das alterações que mostram as duas porções do 
collo. No entanto, em casos de blenorrhagia, por 
exemplo, não acontece outro tanto, o que talvez 
se possa explicar pela predilecção que os micró
bios parece terem pelos epithelios cylindricos. 

De resto as influencias causaes são, em grão 
maior ou menor, as mesmas que para a phle
gmasia da tunica secretora nas outras regiões da 
madre, mormente na cervical. E assim é que, se 
não sempre, na maior parte dos casos apparece 
concomitantemente com phenomenos de endo-
metrite supra-vaginal, a do focinho de tença. 

^Macroscopicamente, o exame d'esta região 
uterina, nas nossas Observações, revela que ella 
está geralmente hypertrophiada, volumosa e mais 
consistente do que o resto do órgão, consistên
cia que resiste bastante á lamina do escalpello e 
fornece por este facto indícios d'um tecido de es
clerose que na verdade o microscópio confirma. 

Na Observação xn e também na vi, mas n'esta 
muito consideravelmente, a mucosa cervical faz 
ectropion, os lábios do collo reviram-se paraióra 
e para cima formando o focinho de tença um 
bordaleté espesso. Recobre a superficie d'esté 
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bordalete uma mucosa acizentada, crivada de 
pequeninas aberturas, como a lente descobre, e 
que são as desembocaduras dilatadas das glân
dulas, segundo a analyse microscópica. 

Nas descripções dos auctores e entre elles 
Schroeder, Pozzi e Cornil, apparecem em casos 
que não são raros ulcerações mais ou menos pro
fundas da mucosa da região que nos occupa, que 
á vista desarmada se distinguem pelas desigual
dades da sua superficie, ou pela presença de 
muitos pontos vermelhos disseminados profusa
mente n u m a certa área da mucosa. Este ponti
lhado corresponde aos topos papillares postos a 
descoberto pela queda do epithelio superficial. 

Não se nos depararam estas lesões macroscó
picas, embora encontrássemos as alterações mi
croscópicas que lhes correspondem, como foi na 
Observação xi em que o epithelio pavimentoso 
cahiu deixando a nu as papillas da derme. 

^Microscopicamente a endometrite no focinho 
de tença denuncia-se por alterações epitheliaes e 
do tecido do chorion. 

Estas não têm nada que mereça descrever-se 
depois que falíamos na infiltração embryonaria 
e na sua organisação, ao referirmo-nos á inflam-
mação intersticial da mucosa do corpo e do eól
io na sua região interna, porque são exactamen
te as mesmas. 

Quanto ás modificações epitheliaes nota-se 
umas vezes a perda do epithelio superficial, -fi
cando a nu as papillas subjacentes; outras ve-
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zes o accrescimo da sua zona, quer em espessu
ra, quer em extensão, invadindo n'este caso a 
mucosa cervical glandular. 

O primeiro typo de alterações corresponde, 
como escreve Cornil (*), áquellas peças em que se 
distingue macroscopicamente a ulceração, e nós 
cncontramol-o bem desenhado na Observação vu, 
onde as papillas apparecem superficialmente com 
o seu epithelio cylindrico, alongado pela repro-
ducção. 

E' o que se pôde chamar uma erosão da mu
cosa que não deixa de ser frequente na blenor-
rhagia uterina, porque o muco segregado pelo 
collo é viscoso e adhere facilmente á mucosa fa-
zendo-lhe perder o epithelio de revestimento (*). 

A camada cornea engrossa em alguns casos. 
como na Observação xvi, e n'outros alastra-se 
cobrindo o epithelio superficial da tunica secre
tora do collo, que fica visinha do focinho de 
tença. E' o que analysamos perfeitamente na 
Observação xix, e então até notamos que uma 
estreita tira de elementos pavimentosos pousava 
sobre a fieira epithelial cylindrica de uma das 
glândulas superficiaes. Este novo tecido córneo 
é naturalmente uma transformação do epithelio 
cylindrico e o seu apparecimento á superficie das 
regiões da mucosa onde ha órgãos secretores, 
obtura-lhes as aberturas évacuantes e faz que 

' (*) Cornil — Loc. cit. pag. 5o. 
(2) Zeiss! — Loc. cit. pag. 72. 
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i4l£s se tornem kystosas. Realmente é o que exa
minamos na Observação xix em cortes da mu
cosa dados na proximidade do orifício externo 
do collo. 

Os cortes da mucosa em ectropion, nas Obser
vações vi e xn não revelam alterações que nos se
jam extranhas : Além da perda do epithelio su
perficial e d u m a infiltração embryonaria, o que 
se torna mais notável é uma grande quantidade 
de glândulas kystosas. 

Todas as vezes que haja infiltração de cellu-
las. embryonarias não é raro encontrar estes ele
mentos emigrando atravez do epithelio, das pa-
pillas e transpondo até a densa parede archite-
tada pelas cellulas- pavimentosas, á superficie da 
mucosa. 

Não observamos que estas varias alterações, 
proprias á phlegmasia da mucosa cervical intra-
vaginal, se tornassem clinica ou etiologicamente 
particulares. E' igualmente o que pôde deduzir t 

quem 1er Oornil (1). 

(x) Loc. cit. pag, 5o e Si. 
J2 



CAPÍTULO I 

Resumo e conclusões 

Depois do que exposemos no final da segun
da parte d este trabalho, não exigem as endome
trites do colio mais longas considerações n'este 
capitulo. 
_ Como se vê, ha aqui formas glandulares e 
mtersticiaes, apresentando, como então, o mes
mo typo d'alteraçôes que podem diffundir-se 
origmar formas polyposas, papillares e végétan
tes ou dar motivo á esclerose da mucosa. 

bao as duas phases hypertrophica e atrophi
ca, apparecendo esta, segundo as nossas Obser
vações, mais rapidamente no collo, se é que a 
Phlegmasia n'esta região da madre não é mais 
antiga do que no corpo. 

Estas alterações acompanham também as le
sões da tuberculose e talvez da syphilis 

Por tal motivo, separando estes casos daquel-
les em que ellas se mostram isoladamente con-
seguimos_ as mesmas secções classificativas das 
endometrites do corpo. 

As formas catarrhal, hemorrhagica e doloro
sa nao correspondem, igualmente, no collo a 
modificações histológicas fixas, mas não temos 
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duvida em lhes conceder agora a posição que 
atraz lhes foi marcada no quadro que delinea
mos para as endometrites do corpo, por ser essa 
a que mais vulgarmente podem occupai-. 

No focinho de tença, como não existem ór
fãos secretores, a endometrite glandular d e s a 
parece, ficando a symetrisal-a as alterações dos 
epithelios. 

Também, como esta mucosa nao se,a apro
priada ao fabrico de muco, a inflammação ca
tarrhal não existe com a revelação clinica offe-
recida pela hypersecreção. 

Pelo contrario, a hemorrhage deve ser um 
svmptoma não muito raro em casos d ulceração, 
e relativamente á dòr nada mais mconstante, co
mo diz Cornil. 

Com estas restricções parece que estamos au-
ctorisados a dar ás Endometrites do cello a dis
posição que foi determinada ás do corpo. 



PROPOSIÇÕES 

A n a t o m i a — A theoria de Renaut sobre a cons
tituição do tecido conjunctiyo pode extender-se a uma gran
de parte da serie animal. 

P h y s i o l o g i a — A menstruação faz-se acompa
nhar d'uma infiammação periodica da mucosa uterina. 

M a t e r i a m e d i c a — Não se deve fazer ao ho
mem a transfusão do sangue de outros animaes. 

O p e r a ç õ e s — Em these, quando haja de se ex-
trahir um fibroma uterino, a hysterectomia total deve ser 
preferida á amputação supra-vaginal. 

A n a t o m i a p a t h o l o g i o a — O epithelioma da 
mucosa uterina differenceia-se completamente d'uma endo-
metrite pelas alterações glandulares. 

F a t h o l o g i a e x t e r n a — A erysipela cutanea 
localisa-se pelo estorvo que oppõe a zona inflammatoria á 
emigração dos micróbios. 

P a t h o l o g i a i n t e r n a — A leucocythemia é um 
cancro do sangue. 

P a t h o l o g i a g e r a l — 0 vomito não necessita 
da intervenção das fibras musculares lizas do estômago. 

P a r t o s — A febre puerperal pode ser originada por 
micróbios différentes. 

M e d i c i n a l e g a l — Podem dar-se perfurações do 
estornado depois da morte e antes da putrefacção. 

VISTA 1MPR1MA-SE 

0 Director interino 

Oliveira Monteiro. "Dr. Souto. 
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