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PREVIAMENTE 

Necessidades inadiáveis da Vida impõem-me a 
satisfação immediata duma exigência injustificá
vel da lei — apresentar uma dissertação como ter
minus dos trabalhos escolares. 

E' isto uma difíiculdade quasi invencível para 
quem, ainda hontem sentado nos bancos da Esco
la, já hoje se lhe impõe a obrigação de escrever 
uma these sem ao menos, nos múltiplos e variados 
encargos do quinto anno e n u m a época escolar tão 
revolta como a passada, ter tempo para alinhavar 
meia dúzia de paginas legíveis. 

Comprehende-se pois, n'este trabalho, as nume
rosas deficiências que sinceramente confesso, os 
erros e outras faltas que a minha reduzida baga
gem litteraria, alliada ao mingoado tempo de que 
pude djspôr, plenamente justificam. 

* * 
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Entre os variados assumptos que se depararam 
ao meu espirito para thema de dissertação, escolhi 
de preferencia — Esterilidade feminina, — julgando 
assim produzir um trabalho novo, em materia de 
these. Seduziu-me tal assumpto pelo seu interesse, 
apesar da sua vastidão e numerosas difficuldades 
que e-u difficultosamente venceria. 

Depois de ter compulsado vários authores e ter 
tracejado o esboço do meu trabalho veio-me ás 
mãos, triste desillusão, uma these do Dr. Victorino 
Magalhães — Da esterilidade na mulher— defendi
da ha poucos annos n'esta Escola, provar-me que 
a minha sonhada these seria, não uma cousa no
va como suppunha, mas quando muito uma repe
tição apoucada do mesmo assumpto, que errónea e 
facilmente poderia ser apodada do plagiato. 

Que fazer então? Despresar por completo todo 
o meu trabalho? Não. Resolvi-me, depois de muitas 
duvidas a completar o trabalho do Dr. Magalhães, 
estudando mais detalhadamente a therapeutica, cu
jas indicações irei citando após os variados ele
mentos etiológicos que ennumerarei superficial
mente e apresentando, finalmente, um capitulo novo 
—fecundação artificial — que tão relacionado está 
com a esterilidade feminina. 

Assim, este modesto trabalho não será mais do 
que o complemento da these supracitada. 

# 
# * 

Sem arrebiques de phrase, sem pretensões ht-
terarias a que de forma alguma aspiro, espero que 
o illustrado jury que vae julgar-me, seja benevo
lente para còmmigo, attendendo a que sou um reu 
dentro da lei. 



NOÇÕES GERAES 
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Def in ição —Alguns authores definem este
rilidade como : «o estado pathologico que faz com 
que a mulher pubera não seja fecundada, apesar das 
relações sexuaes repetidas e praticadas normal
mente. 

Luctaud considera esta definição como incom
pleta e insufficierite. — «Uma mulher que se torna 
gravida, escreve elle, mas não pôde conduzir a sua 
prenhez a termo, sendo o producto da concepção 
sempre expulso morto ou não viável, deve ser en
carada como estéril.» E elle define esterilidade na 
mulher : — «o estado pathologico que impede, du
rante todo o curso da vida sexual, ou durante um 
longo período d'esta, alguma concepção, ou no qual 
o ovulo fecundado não chega a um desenvolvimento 
completo no organismo.» 

Consultando o diccionario Dechambre lemos a 
seguinte definição : «todo o estado mórbido que im
pede a reproducção, sem impedir, comtudo, a ap-
proximação physiologica dos dous sexos.» Esta 
definição vem acompanhada da seguinte consider^-
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ção : «a esterilidade não constitue uma doença par
ticular. Ella é consequência d'uma pertubação func-
cional do apparelho genital ou o symptôma d'uma 
affecção geral ou local, e resulta de condições, as 
mais variadas.» 

Lepecq de la Cloture define a esterilidade, na 
accepção mais lata, o estado ou a condição de todo 
o ser organisado, privado da faculdade de concorrer 
á conservação da sua espécie, quer dizer de se re
produzir. 

Em summa muitas definições, divergindo bas
tante nas palavras e pouco no sentido; melhor será 
dizer resumida e claramente como F. Rouband — 
esterilidade é a inaptidão para a procreação —, ou 
como Sinety — esterilidade é a impossibilidade de 
ter filhos. 

* # 

F r e q u ê n c i a — E' difficil estabelecer conclusões 
definitivas a este respeito, pois que as estatísticas 
demographicas não nos dão ensinamentos sobre os 
casaes estéreis e bem menos sobre a responsabilida
de fecundadora de cada um dos cônjuges. 

A esterilidade deve ser sempre attribuida á 
mulher? 

Quasi todos os authores são conformes em affir
mai- que ella concorre com o maior numero de ca
sos, pois que no total, o apparelho gerador da mu
lher é muito mais complicado que o do homem e 
portanto, muito mais exposto a perturbações func-
cionaes. Kehrer, no diccionario de Jaccoud, affirma 
que só um quarto da esterilidade matrimonial deve 
ser incriminado antes á azoospermia que á infe-
cundidade da mulher. 

Dechaux numa estatística, mais raciocinada do 
que arithmeticamente deduzida, suppõe 2 milhões 
de mulheres estéreis em 18 milhões, em que calcula 
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a população feminina da França, sem entrar em 
linha de conta os casos d'esterilidade voluntária e, 
avaliando a população universal em 1:427.000.000 
d'habitantes, suppõe 79 milhões de mulheres esté
reis, isto é, uma proporção de 1 para 9, pouco mais 
ou menos. Na Inglaterra, Duncan chegou á propor
ção de 1 para 8 e resultados idênticos obtiveram 
S. Wells e Sims. Grunewaldt em 900 mulheres pu-
beras, tendo tido relações sexuaes e attingidas de 
doenças dos órgãos* genitaes, encontrou 300 casos 
d'esterilidade adquirida e 190 casos d'esterilidade 
congenital; d'onde se conclue que as affecções ge
nitaes concorrem em mais de 50 °/0 nos casos d'es
terilidade. 

Sobre a frequência etiológica da esterilidade, o 
Dr. Menger, em 272 casos, encontrou 2 mulheres 
sem utero, 60 com anteflexão, 37 com retroflexão, 
3 com retroversão, 45 com vulvite e entre estas 14 
com o hymem intacto ainda que casadas ha muitos 
annos, 51 com endometrite chronica, 25 com ova-
rite, 23 com tumores ovaricos, 12 com polypos ute
rinos, 6 com tumores fibroides do utero, 1 com ele
phantiasis genital e 6 sem condições pathologicas 
apparentes dos órgãos genitaes. 

# 
» * 

Divisão — Quando é que a mulher merece ser 
chamada estéril? Qual é o lapso de tempo sem que 
a mulher, com relações sexuaes e não fecundada, 
possa ser denominada estéril ? Kisch, n'uma esta
tística de 556 casamentos, fixa este praso em 3 an
nos, o minimo.Lutaud estabelece o praso de 5 annos, 
mas é certo que as probabilidades da mulher ser 
fecundada, só diminuem e, então sensivelmente, ao 
fim de 8 annos. 

Quanto ao tempo, a esterilidade pôde ser 
congenita ou primaria e adquirida ou secundaria. 
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O estado de esterilidade pôde ser temporário ou 
absoluto. Àuthores ha, como Roubaud, que dividem 
a esterilidade em relativa, consanguínea, diathesica, 
e supposta. Digamos claramente o que estes termos 
querem dizer. 

a) E s t e r i l i d a d e r e l a t i va — Sendo a esteri
lidade filha de numerosas e variadas causas, mui
tas d'eilas eram desconhecidas antigamente. 

Mas o espirito humano, na estulta vaidade de 
querer saber destrinçar tudo, precisava d'uma ex
plicação boa ou má e não parecerá então extraordi
nário que elle tenha inventado theorias completa
mente imaginarias, em volta das quaes se vém 
agrupar factos esporádicos que se eximem ás leis 
geraes da pathologia. 'Entre todas, a que mais 
crédito tem merecido é a denominada Harmonia 
d'amôr. 

«Como é, exclama Virey, que em 1825 defen
deu ardentemente esta theoria, que se estabelece o 
amôr mais perfeito entre os sexos? Quando a mu
lher é mais fraca e o homem mais viril ; quando 
um macho sombrio, quente, impetuoso, encontra o 
outro sexo delicado, timido e pudico. Um deve dar 
e o outro receber; o primeiro deve ter um principio 
de superabundância, de força, de generosidade, de 
liberalidade que aspira a derramar-se ; o segundo, 
pelo contrario, sendo constituído en moins, deve pela 
sua timidez tender a absorver, com uma espécie 
de necessidade e d'economia, o excesso do outro, 
para estabelecer egualdade, equilíbrio perfeito. As
sim o resultado da união conjugal, ou a procrea-
ção d'um novo ser, não pôde ser preenchido senão 
por esta unidade physica e moral, no meio da 
qual os dois sêres se egualam e saturam recipro
camente.» 

Com certeza que o concurso de dois sêres para 
a producção d'um terceiro, está sujeito a condições, 
a leis, cuja violação, compromettendo a sua integri-
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dade, deve necessariamente anniquilar os resulta
dos normaes. Mas qual é a lei d'essas relações? 
Repousa ella na semelhança ou dessemelhança dos 
cônjuges? A fecundidade deriva, porventura, da 
lei dos contrastes ou semelhanças, quer dizer, de 
circumstancias affastadas do apparelho gerador ? 
Ainda que esta theoria possa ser invocada para a 
manifestação de sympathias amorosas, ella é erró
nea quando se relaciona com a fecundidade : nós 
vemos em todo o mundo a espécie perpetuar-se em 
condições as mais diversas, e cada procreação dar 
um desmentido formal aos sonhos harmónicos dos 
philosophos antigos. E comtudo ha factos que pare
cem provar irrefragavelmente uma lei qualquer de 
relações: dois cônjuges vêem a sua união estéril, 
tendo cada um d'elles dado de per si provas mani
festas de fecundidade. Comtudo estes factos são 
pouco communs e devem antes considerar-se uma 
excepção e não deduzir-se d'elles uma lei geral ou 
um axioma irrefutável. 

Desde 1849, em que se começou a discutir e a 
relacionar as flexões e desvios uterinos com a este
rilidade, até hoje em que o seu estudo etiológico 
mais e mais se vae completando, a theoria enge
nhosa à'harmonia d'amor não tem razão d'existir e 
hoje são todos concordes em denominar a esterili
dade relativa: se a causa não impede absolutamen
te a concepção, torna-a mais ou menos difflcil. 

6) E s t e r i l i d a d e c o n s a n g u í n e a — Até ao 
surgimento do christianismo eram frequentes os 
casamentos consanguíneos, \ s s im nós vemos os 
índios, bem como os Persas, Medas e mais povos da 
lei de Zoroastro, casarem com suas mães e irmãs.O 
mesmo acontecia na Phenicia e noEgypto. Emquan-
to que em Athenas um homem podia casar com sua 
irmã, com excepção da que fosse sua irmã uterina, 
em Sparta dava-se o contrario: alei estabelecia mes
mo o direito d'esposar o parente mais proximo, no 

file:///ssim
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interesse da. successão. Os arabes casavam com 
suas mães até o apparecimento de Mahomet, que 
prohibiu taes casamentos. Entre os antigos Germa
nos, os Dinamarquezes, os Peruvianos, cuja popu
lação era immensa e dotada de grande vitalidade, 
estas uniões entre parentes muito próximos nunca 
foram sujeitas a esterilidade. 

O christianismo prohibiu os casamentos entre 
parentes e a Egreja estabeleceu os graus até onde 
se estendia essa interdição. A lei civil imitou a lei 
canónica. Muitos não viram n'estas prohibições se
não leis moraes e sociaes, emquanto que os medi
cos as tem considerado como excellentes principios 
d'hygiène. 

" A consanguinidade foi accusada de determinar: 
1.° a esterilidade 
2.° o retardamento da concepção 
3.° a concepção imperfeita. 
Em estatísticas longas de casamentos consan

guíneos, Seguin, S. Wells e Simpson, deduziram 
respectivamente as seguintes proporções d'esterili-
dade: —. -r s—• 

io 8 8,5 
Está demonstrado que dous esposos consan

guíneos, sendo portadores de qualquer vicio here
ditário ou diathesico, essa diathese accentua-se, 
aggrava-se em cada geração, enfraquecendo sepa
rada ou simultaneamente os zoospermas e os óvu
los, inutilisando assim a impregnação e impossibi
litando a gestação. 

Em resumo, nada nos authorisa a concluir que 
os casamentos consanguíneos sejam, mais que os 
cruzados, expostos á esterilidade, e que em famí
lias fortes, isentas de toda e qualquer tara heredi
taria, a consanguinidade seja um perigo para o 
futuro. 

c) E s t e r i l i d a d e d i a t h e s i c a — Seria a este
rilidade devida tão somente á diathese em si, sem 
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acompanhamento de lesões nos órgãos geradores 
ou perturbações na secreção dos seus productos. 
Esta esterilidade assim considerada pode e deve 
ser contestada. 

Certo é que a diathese localisada no apparelho 
gerador dimiuue, umas vezes, a vitalidade das se
creções testiculares ou ovaricas, como na tuberculi-
sação ; outras vezes, impede a circulação d'essas 
secreções, enchendo os canaes secretores de pro
ductos mórbidos como na syphilis, no cancro etc. 
Umas vezes diminue a vitalidade do espermatosoide 
ou do ovulo, outras vezes a da mucosa uterina, 
como na anemia ou escrofulose, creando-se assim 
más condições de vida ao ovulo fecundado, donde 
provem a morte pouco depois da sua impregnação. 
D'ahi a concluir-se que toda e qualquer diathese, 
arrasta consigo a esterilidade, vae muito. Devem 
considerar-se como leis os seguintes princípios: 

1.° Paia que uma diathese determine esteri
lidade, preciso é que ella incida sobre uma parte 
essencial do apparelho genital: testículos, vesículas 
seminaes, canaes deferentes e ejaculadôres, etc., no 
homem; e ovários, trompas e utero, na mulher. 

2.° A esterilidade não é produzida pela dia
these em si, mas sim o resultado das alterações 
por ellas causadas. 

3.° A permanência ou cessação da esterilidade 
estão dependentes da fixidez ou desapparecimento 
das lesões genito-diathesicas. 

Este principio é de grande importância, pois 
que a diathese pôde permanecer constante, sem ser 
estenlgenea, contanto que se façam desapparecer 
therapeuticamente as suas localisações genitaes. 

d) E s t e r i l i d a d e s u p p o s t a — Agrupam-se 
sob esta designação todos os casos d'esterilidade 
que não podem ser explicados quer por desloca
mentos orgânicos ou lesões anatomo-diathesicas. 
quer por perturbações de vitalidade dos productos 

3 
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geradores; mas, pelo contrario, tracta-se d u m a 
pretensa esterilidade -em estados de saúde appa-
rentemente perfeita e no meio de circumstancias, 
locaes e geraes, apparentemente as mais favorá
veis para a procreação. 

Todos nós conhecemos, no limitado numero 
das nossas relações, casos idênticos : ménages nos 
quaes os dois esposos não podem ter filhos; com-
tudo o homem é robusto e saudável, o seu liquido 
seminal, contendo zoospermas de boa vitalidade; a 
mulher joven, regularmente menstruada, com to
das as condições utero-ovaricas, as mais normaes, 
realisando-se o coito normalmente e sem causar 
nenhuma perturbação; apezar d'isso tudo, 3 e mais 
annos se passam, sem que sobrevenha alguma 
concepção. 

Esta esterilidade supposta explica-se por uma 
serie d'abortos precoces, rea!isando-se pouco depois 
da impregnação do gérmen, ou no primeiro mez da 
prenhez ; o aborto passa então despercebido, coin
cidindo muitas vezes com o fluxo menstrual que 
prosegue regularmente, não havendo nenhum si
gnal que indique a fecundação da mulher; e, com-
tudo o resultado final da copula foi attingido : um 
ovulo foi fecundo: não ha esterilidade (Roubaud). 
Este author e P. Duchatelet por varias vezes pu
deram encontrar o ovulo inteiro, fecundado, nos 
restos de hemorragias menstruaes de mulheres 
que não suspeitavam de terem sido fecundadas. E' 
este um caso muito vulgar nas prostitutas e que 
foi confirmado por observações pessoaes de M. Ser
res. Este aborto precoce, pouco depois da impre
gnação do ovulo, pode reproduzir-se infinitamente, 
e então o individuo attingido pode ser accusado e 
estar convencido de ser estéril. 

Mas, qual a causa d'esse aborto precoce? toda 
e qualquer tara diathesica e hereditaria tem sido 
incriminada, e d'entre ellas, com mais visos de ver
dade, a tara syphilitica. Se é verdade que o virus 
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syphilitico mata o feto e determina a sua expulsão 
n'um período mais ou menos- avançado do seu des
envolvimento, e Diday não tem duvidas a este res
peito, o que parece ser corroborado pelas observa
ções diárias, deve admittir-se quie essa acção feti-
cida se exerce desde a impregnação do ovulo até o 
termo natural da gestação. Ora, se o aborto se dá 
nos primeiros dias da fecundação e principalmente 
se o intervallo, que separa a impregnação do ovulo 
e a sua expulsão, não excede um mez, o aborto 
passa despercebido e a mulher não sabe que foi 
fecundada, nem tão pouco que teve um aborto. 

Assim se explica a fecundidade d'algumas mu
lheres, depois d'um período mais ou menos longo 
d'esterilidade : n'umas o ovo fecundado não pode 
fixar-se por causa d'um estado espasmódico, devido 
á influencia das excitações amorosas; o habito ou 
o casamento produzindo a calmia uterina, arras
tam consigo a fecundidade; n'outras o ovulo não 
pôde fixar-se por causa d'um estado atonico do 
utero; a mulher usando d'aguas ferruginosas ou 
banhos do mar, torna-se fecunda; n'um terceiro 
caso, o estado congestivo do utero impede a fixa
ção do ovulo, e então um regimen debilitante, depri
mindo a phlegmasia uterina, põe termo a essa este
rilidade. 

A differenciação entre a esterilidade confirma
da e os abortos precoces é d'uma grande importân
cia na pratica. Assim o medico, bem convencido 
de que tem a prevenir um aborto precoce e não 
uma predisposição natural a esterilidade, não se 
embrenharia n'um labyrintho d'hypothèses d'uma 
esterilidade que não existe e recorrerá a uma the-
rapeutica efficaz em que elle não pensaria sem tal 
indicação. 
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E' difflcil apresentar um capitulo completo 
d'historia da esterilidade, pois que ella tem soffrido 
varias phases na sua evolução e tem sido encarada 
debaixo de diversos pontos de vista. 

Desde os tempos mais remotos a esterilidade 
tem preoccupado não só os medicos, mas também 
os philosophos e legisladores. Nos tempos bíblicos 
e quando a terra tinha necessidade de ser povoada, 
entre os Hebreus o papel da mulher limitava-se 
quasi exclusivamente á reproducção, a fecundidade 
era a primeira qualidade que lhe exigiam, senão a 
única virtude por que ella se recommendava ao res
peito e admiração dos seus similhantes: também a 
esposa estéril era considerada como um sêr inutil 
e objecto d'opprobio e maldição. No Antigo Testa
mento encontram-se varias allusões a este respei
to.— «Dai- me filhos ou tu me verás morrer»—excla
mava Rachel aos pés de Jacob ; pelo contrario Lia, 
sua irmã dizia : —«Deus, tornando-me fecunda,' 
concedeu-me o melhor dos dotes.» A historia de 
Sara e Rebecca contém exclamações idênticas, 
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As matronas de Sparta e Rôma eram tanto 
mais altivas quanto mais numerosa era a sua pro
genitura. 

Entre os Hebreus, os estéreis e celibatários 
eram excluidos das assembleias do povo, e consi
derados inaptos para os cargos públicos e funcções 
de magistratura. Os romanos não acceitavam o tes
temunho dos celibatários e coroavam solemnemente 
os cidadãos que tivessem contrahido mais do que 
um casamento. Aos celibatários era interdito o thea-
tro, entre os Spartanos, e estes mesmos realisavam 
uma festa em que aquelles eram apupados, in foro, 
pelas mulheres. Outr'ora, em algumas cidades d'Al-
lemanha havia o imposto dos celibatários. Os chi-
nezes, os Índios e alguns povos tártaros considera
vam como uma vergonha o não se contrahir casa
mento e tinham mesmo a firme crença que a alma 
d'um brâmane morto celibatário, era obrigada por 
expiação a errar sobre a terra, até que fosse res
gatada. Segundo affirma Burdach, os Persas casa
vam seus filhos que nasciam mortos, antes de pro
ceder á inhumação. 

Mais tarde, na edade média, a fecundidade 
ainda era considerada por alguns, como benção ou 
favor do ceu. 

Catharina d'Aragao dizia a Henrique VIII, seu 
marido : — «Vós me abençoaste, concedendo-me 
muitos filhos.» (Shakespeare). Assim se justifica a 
natureza religiosa dos esforços tentados pa ra curar 
a esterilidade e assim se constatam os Encantos, 
os Philtros e certas peregrinações predestinadas. 

Os Judeus e os Turcos repudiavam a esposa 
estéril; na edade média muitos soberanos se divor
ciaram de suas mulheres estéreis, pois que o di
reito canónico a isso os authorisava. Napoleão 1.° 
repudiando Josephina por não lhe dar filhos, viu a 
annulação do seu casamento consagrada pelos po
deres públicos e pelo Papa. Então a annulação de 
casamento era concedida no caso d'esterilidade fe-
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minina, por um tribunal ecclesiastico que a consi
derava como profanação do sacramento do matri
monio. 

A este respeito Lutaud cita um caso muito 
interessante passado em Treves, 1808, Julgouse 
então no tribunal ecclesiastico a annulação de ca
samento por vicio de conformação feminina que 
tornara estéril Lady N. Por ordem tribunalicea foi 
examinada por 3 medicos que constataram : 1.° Que 
as partes externas e visíveis eram normaes ; 2.° 
Introduzindose o index das duas mãos na vagina e 
no recto, as extremidades dos dedos tocavamse, 
e que estes 2 canaes não formavam senão uma 
única cavidade cheia de fezes; 3.° Que era impos
sível attingir o orifício da madre ; pelo contrario, 
quanto mais se sondava para* diante, tanto mais se 
enterravam nas fezes. Em vista d'esté relatório o 
tribunal deu o seguinte veredictum : «Attendu qu'a 
la suite du rapport de l'état phisique de Lady N'.. ■ 
et de sa conformation s opposant au but natural et 
légal du mariage et qu'il n'est pas possible d'y re
médier, donne défaut contre Lady N... et détiare 
le mariage contracté entre les parties nul de plein 
droit.» 

O mesmo author cita outro caso passado em 
Génova em 1811, em que a annulação de casamento 
não foi concedida, porque a procreação seria bem o 
seu objecto principal, mas não o seu fim único. 

Entre nós, actualmente, o casamento só é an
nulavel em caso de não consummação. 

Actualmente a nossa sociedade mais indulgente 
e discreta toléra a esterilidade ; mas todos nós 
conhecemos, em nossas limitadas relações, mulhe
res que, quando infecundas, se consideram infeli
zes e desgraçadas. E' verdadeiramente um suppli
cio, uma tortura que se renova sem cessar, pois 
que apenas uma esperança se esvae, outra re
nasce. E com que anciedade não vêem ellas appro
ximarse a velhice, sem nunca se ter realisado o 
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seu mais intimo anhelo ! E' para contrastar a este-
< rilidade provocada, hoje bastante generalisada e 

que, alliada ao celibato, tem provocada a despopu-
lação da França, sem que os estadistas, apesar dos 
seus esforços, a tenham podido combater. E' o in
cremento das theorias de Malthuse P. Robin, adju
vado por condições sociaes péssimas e descuradas. 

* • 

Clinicamente o estudo da esterilidade remonta 
a Hippocrates. Elle procura já estudar os obstácu
los que podem impedir a fecundação e conjunta
mente os meios therapeuticos para os combater. 
Elle prevê a anteflexão uterina como causa d'este-
rilidade e explicava esta nas mulheres excessiva
mente gordas por um desvio uterino produzido pela 
pressão do epiploon. 

Elle já considera as infiammações do utero 
como causa d'esterilidade. 

A sua therapeutica consistia em beberagens 
extravagantes, e applicação de pomadas e de sub
stancias aromáticas ao utero. 

Aristóteles e Galeno tractavam egualmente da 
fecundação,emittindo theorias que em breve citarei, 
theorias que os arrastavam a concepções bizarras e 
therapeutica equivalente, a respeito d'esterilidade. 
Ao primeiro attribue se a paternidade da theoria 
«harmonia d'amôr» de que eu já fa'lei e que em 
1825 enthusiasmou Virey que lhe dedicou innume-
ras paginas repletas do seu estylo imaginoso. 

No primeiro século da era christã, Soranus 
dizia: «Como a maior parte dos casamentos se 
contrahem com o fim de ter filhos, é preciso desde 
logo, fazendo sua escolha, ter em conta as probabi
lidades da concepção e da fecundidade». Bom conse
lho com certeza, mas nem sempre é façil saber com 
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antecedência o que se aprende ou constata depois 
na pratica. Seria a realisação da união livre que 
se consagraria em casamento legal em caso de 
certeza de fecundação. Esta liberdade só é realisa-
vel entre pessoas de caracteres muito elevados, 
muito distinctos e de sentimentos tão correctos e tão 
Íntegros que ella se pôde considerar como uma 
utopia funesta á sociedade, que daria uma nova 
origem de desbragamentos que viriam accumular-
se aos da actualidade. 

Vários especialistas de doenças femininas appa-
recem na edade media. Paulo d'Egine é um d'elles, 
mas a sua obra é tão estéril como a propria este
rilidade de que elle tractava. 

E' preciso chegar ao principio do século XVII 
para possuir com Fabrício d'Aquapendente e seu 
discípulo William Harvey, documentos scientiflcos 
sobre a fecundação e desenvolvimento dos seres 
vivos. Harvey sustentava a theoria d'impregnaçao 
a distancia. ' 

Graaf vem, emfim, com a vesícula a que deu o 
nome, dar o golpe de misericórdia ás theorias hip-
pocraticas da fecundação que até então tinham 
feito lei. 

E' em 1677 que Hamm e Leuwenhoeck desco
briram no esperma um numero incalculável de par
tículas solidas dotadas de movimentos extrema
mente rápidos : eram os espermatozóides. 

E' em 1786"que o abbade Spallanzani primeiro 
combateu a theoria d'Harvey, no que foi seguido 
em 1824 por Prévost e Dumas. Spallanzani foi tam
bém quem primeiro fez experiências, que ficaram 
celebres, de fecundação artificial nos animaes. 
Desde então até 1866 em que nos apparece Marion 
Sims que marca, por assim dizer, a culminância 
do estudo da esterilidade, os conhecimentos ana-
tomo-physiologicos avançam a olhos vistos; ha 
como que uma competência em descobrir factos 
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que vêm indicar o caminho da verdade aos obser
vadores e fornecer uma brilhante solução a vários 
pontos obscuros deste terrível problema— esterili
dade. — Assim, em 1827, Amelim considera as fle
xões uterinas como obstáculos á fecundação; e de 
Baer descobre o ovulo e provoca assim uma verda
deira revolução no estudo da physiologia genital; 
em 1836 Donné descobre que os espermatozóides só 
podem viver em meios alcalinos, concluindo ipso 
facto a acção nociva do muco acido das genitali-
tes; de 1837 a 1840 Coste, Raciborski, Gendrin, Né
grier completam e explicam a descoberta do Dr. 
Baer e nos conduzem ao conhecimento da ovulação 
espontânea, tal como é considerada hoje classica
mente; em 1846 apparece a curêta de Recamier, 
preconisada no tractamento das metrites, abando
nada logo e adoptada por todos os cirurgiões de
pois de descobertos os methodos antisepticos; d'en-
tão até 1866 trava-se grande discussão entre vá
rios authores, como Malgaigne, Velpeau, GosseUin 
etc., sobre as flexões uterinas e tratamento das me
trites e a esterilidade é posta em foco. Em 1865 
Dehaut publica uma obra sobre fecundação artifi
cial, em que apresenta um processo therapeutico 
novo, por injecção. Em 1866 Marion Sims publica 
a sua notável Cirurgie uterine em que elle estuda 
detidamente o tratamento dos vicios de conforma
ção do collo uterino que elle considera como uma 
das princjpaes causas da esterilidade; em que 
estuda as qualidades do esperma; os obstáculos que 
as secreções utero-vaginaes oppõem a fecundação; 
em que o vaginismo ou coitophobia apparece des-
cripto pela primeira vez; em que elle, finalmente, 
estabelece os princípios scientificos' em que se 
funda a fecundação artificial. Em 1867 Gigon pu
blica na Reforme Médicale um processo de fe
cundação artificial por injecção, mas variando de 
Déhaut. Appareçem depois novas variantes thera-
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peuticas de Courty, Gérard até 1876 em que F . 
Roubaud publica o seu tractado sobre a impotên
cia e esterilidade, no que é considerado uma autho-
ridade ainda mesmo por aquelles iMantegazza, De-
chaux etc) que negam alguns dos seus princípios. 
D'entao até os nossos dias (Pajot, Doléris, etc.) bas
tante se tem escripto ainda sobre variantes de pro
cessos therapeuticos, discutindo-se também se as 
flexões uterinas ou a s genitalites de per si só e iso
ladamente podem originar a esterilidade. 



ETI0L061R E THERRPEUTlCfl 

A etiologia é indiscutivelmente o capitulo de 
maior importância no estudo da esterilidade e, não 
obstante, é aquelle em que nós mais incognitas 
encontramos.. 

E' assim que, antigamente, appareceram theo-
rias, em que a phantasia se alliava ao mysterioso, 
para explicar aquillo que nós verdadeiramente não 
sabíamos explicar. Appareceram depois varias des
cobertas physiologicas que vieram lançar a luz da 
verdade sobre muitas d'essas incognitas, mas mui
tas outras ficaram irreductiveis e é, porisso, que eu 
digo ser a esterilidade um assumpto que muitas 
surpresas nos guarda, pois que n'elle muitas cousas 
desconhecemos. 

E' este um capitulo bellamente tractado pelo 
Dr. V. Magalhães, que o fez preceder d'algumas 
considerações physiologicas de que me dispenso, 
e não seria eu que, no apoucado dos meus conhe
cimentos scientiticos, a elle me referisse se, o meu 
empenho d'estudar referidamente a therapeutica da 
esterilidade feminina, me não obrigasse a citar, 
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ainda que muito ligeiramente, alguns dos seus 
elementos etiológicos. 

* # 

Sob o ponto de vista therapeutico, as causas 
de esterilidade podem dividir-se em locaes e cons-
titucionaes, sem que esta divisão seja nitida, pois 
casos ha que compartilham d'ambas as cathegofias, 
tendo o.clinico d'empregar o tratamento local si
multaneamente com o geral. 

Consideradas physiologicamente as causas 
d'esterilidade feminina dividem-se em quatro gru
pos. 

l.° perturbações d'ovulaçao ; 
2." perturbações da recepção espermatica ; 
3.° perturbações da impregnação ; 
4.° perturbações da gestação. 
Lutaud propõe outra classificação, mais cirúr

gica que physiologica, dividindo-as egualmente em 
quatro grupos. 

l.° por inaptidão á copula; 
2.° por obstáculo mechanico á penetração do 

esperma no utero; 
3.° por não retenção do esperma no utero; 
4.° por inaptidão á ovulação e á incubação. 
Eu adopto na minha succinta exposição esta 

ultima classificação porque, se as causas physio-
logicas são mais numerosas, também são aquellas 
que mais ordinariamente estão acima dos recursos 
therapeuticos. 

§ 1." — Esterilidade por inaptidão á copula 

Pertencem a este grupo todos os estados mór
bidos, congenitaes ou adquiridos, que impedem a 
penetração do membro viril na vagina. São muitos 
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e variados e todos elles mais ou menos susceptí
veis d'uma therapeuticaefficaz. Passarei em revista 
os principaes. 

a) V u l v a - V i c i o s d e c o n f o r m a ç ã o — A mu
lher, cuja vulva é demasiadamente estreita, de 
maneira a impedir por completo a penetração pe-
niana, é em geral estéril. Pôde haver casos em 
que o esperma deposto no orifício vulvo-vaginal, su
ba a vagina e se torne depois fecundante ; com-
tudo, taes casos devem ser considerados como 
excepções. Zinnstag cita um caso curioso — mulher 
gravida com imperfuracão do hymen; tinha havido 
um pequeno orifício que tinha permittido a pene
tração do esperma e que mais tarde se tinha obtu
rado por adherencia infiammatoria. 

Ao desenvolvimento exagerado dos pequenos lá
bios vulvares, difficultando ou prejudicando o coito, 
pode attribuir-se alguns casos d esterilidade. Im-
põe-se, em taes casos, a ablação parcial dos peque
nos lábios, quer a bistouri, quer a thermocauterio. 

V e g e t a ç õ e s v u l v a r e s — Proprias das mulhe
res blennorrhagicas ou d'aquellas que despresam a 
limpeza local, podem ser origem d'esterilidade impe
dindo o coïto, quer pelo seu volume, quer pela hy
peresthesia que provocam. Deve fazer-se a sua exci-
são a bistouri, tesouras ou thermocauterio, havendo 
o necessário cuidado com as hemorrhagias secun
darias, que então são frequentes. 

T u m o r e s v u l v a r e s — Se o coito é possível, a 
concepção é o egualmente ; no caso contrario a es
terilidade existirá habitualmente. Comtudo importa 
tomar em consideração o estado geral; quando de
baixo da influencia do processo local a saúde geral 
é demasiado enfraquecida, a fecundação será, em 
geral, impossível, seja qual fôr a permeabilidade das 
vias genitaes. Seja qual fôr a sua origem ou natu-
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reza, devem seguir-se as prescripções therapeuticas 
indicadas para as vegetações. 

(6) H y m e n — Rigidez — O hymen, conside
rado como um diaphragma vulvo-vaginal, é consti
tuído por dous folhetos mucosos entre os quaes 
existe um estroma conjunctivo mais ou menos re
sistente. Essa resistência pode ser tal que, segundo 
observações de Bandl, Kisch, Breisky, etc. seus 
bordos livres revistam a importância de verdadeiras 
cordas tendinosas e, assim, impedir o coito normal 
e consequentemente a fecundação. Impõe-se n'estes 
casos uma intervenção cirúrgica relativamente 
simples, consistindo na secção do hymen fibroso, 
ou na sua dilatação forçada. 

P e r s i s t ê n c i a — A esta se attribuem alguns 
casos d'esterilidade e tém sido considerada como 
effeito, quer da impotência marital, quer da inapti
dão dos cônjuges. Esta ultima circumstancia em 
que muitas vezes se conjuga a brutalidade d'uni, 
com o temor injusficado d'outro é, com mais razão 
e mais frequentemente, a causa da persistência hy-
menial. 

Assim, não se dando desde logo a penetração 
vaginal do penis, provoca-se muitas vezes uma vul
vae, augmentando assim a dôr da mulher que op-
põe uma repulsão instinctiva a toda e qualquer no
va tentativa de penetração. Outras vezes, allia-se 
a pertinácia do marido ao temor que elle tem em 
ferir a mulher, que se doe em todas as approxima-
ções sexuaes e o primeiro contenta-se em penetrar 
na fossa navicular, que se deixa recalcar em fundo 
de sacco, formando assim uma pequena vagina ar
tificial, onde se réalisa a ejaculação. 

Ainda n'estes casos se deve recorrer á secção 
do hymen, acompanhada de dilatação progressiva 
da vagina por meio de tampões, ou dilatação força
da sob anesthesia. 
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c) Vagina — Vic ios d e conformação—A au
sência da vagina geralmente coincide com a ausên
cia do utero e aquella, então, apenas é representada 
por uma depressão transvulvar. Ainda n'estes ca
sos Le Fort, que julga o coï'to, ainda sem esperan
ças de reproducção, como uma necessidade matri
monial, prescreve uma intervenção cirúrgica de ma
neira a crear uma vagina. Nos casos onde tal coinci
dência não se dá, podendo verificar-se a presença do 
utero quer por signaes physicos, quer por signaes 
racionaes (molimen hemorrhagicum: dores lomba
res, cólicas internas sobrevindo periodicamente), a 
intervenção cirúrgica deve fazer-se, pois, ainda que 
em caso de fecundação ulterior ella não crie con
dições para um bom parto, pela pequena elastici
dade do tecido cicatricial, tendo geralmente de re-
correr-se em taes casos á cesariana, ainda assim 
ella favorece a menstruação e, apesar de tudo, pode 
ser considerada como um meio inhibitorio d'alguns 
casos d'esterilidade Três processos operatórios se 
têm empregado para a restauração vaginal: a ele
ctrolyse, o recalcamento e a incisão. 

No primeiro, preconisado por Le Fort, faz-se 
uma pequena incisão vulvar e n'ella se applica o 
polo negativo, cónico, de 6 elementos que rompe ca
minho até ao utero, trajecto este dilatado poste
riormente por meio de mechas ou esponjas. 

No segundo, defendido por Amussat, recalca-se 
a vulva, no sitio onde deveria existir a vagina, até 
5 centimetros e então faz-se uma pequena incisão 
e penetrar-se-ha na cavidade sanguínea formada 
pela accumulação do sangue menstrual. Seguir-se-
h'a depois a dilatação, por meio desponjas, até cica-
trisaçâo completa. 

No terceiro, praticado por Baker Brown, intro-
zida uma sonda na bexiga e um dedo no recto, in-
cidem-se os tecidos, com o máximo cuidado, a egual 
distancia da urethra e do recto. Apesar de se com-

4 
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binar o bistouri cora o descollamento, é este o pro
cesso que mais perigos offerece. 

A bifidez de vagina, coincidindo habitualmente 
com a bifidez uterina, não é geralmente causa d'es-
terilidade a não ser que o utero ou úteros apresen
tem um desenvolvimento incompleto ou que tal mal
formação congenital impeça o coïto e então deve fa-
zer-sedesapparecero septo quer a thermo-cauterio, 
quer com o esmagador. 

A abertura da vagina no recto ou d'esté n'a-
quella, é relativamente frequente como o confirmam 
casos deRoubaud, Leforte Gibert, e não impedem a 
fecundação a não ser que fechem o acesso da ca
vidade uterina aos espermatozóides. Citam-se casos 
de partos realisados n'estas condições e nenhum 
processo operatório tem sido indicado, apesar de 
que a autoplastia, em alguns casos, podesse reme
diar taes anormalidades, 

E' interessante saber-se que, nos fins do sé
culo XVII, se discutiu theologicamente a faculda
de do coïto anal, nos casos de terminação rectal da 
vagina. O papa Bento XIV, a quem foi submettida 
tal questão, confirmou essa permissão e é esse um 
dos raros casos em que a gynecologia e a theologia 
concordaram. 

Vagini te—Esta inflammação impedirá momen
taneamente a fecundação, quer impedindo o coïto 
por hyperesthesia local, quer exagerando a acidez 
vaginal, funesta aos espermatozóides que não vi
vem senão em meio alcalino. Ella não será, ape
sar de tudo, senão uma causa passageira d'esteri-
lidade, assim como a propria doença e, porisso 
mesmo, sem importância. 

As affecções catarrhaes da vagina serão tra-
ctadas por irrigações repetidas de soluções alcali
nas (chloretos e azotatos a 1jmo), o u c o m soluções 
de sulphato de cobre ou de sulphato de zinco a 
5/000. As irrigações serão tépidas, entre 25 e 30.°. 
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No estado normal o muco vaginal é acido. Os esper
matozóides perdem a sua vitalidade depois de 10 
horas d'estacionamento na vagina, ou mesmo em 
menos tempo. Quando se quer combater a acidez 
das secreções vaginaes e sua acção nociva sobre os 
zoospermas, empregar-se-ha além d'irrigaçoes alca
linas a Yióo uma solução de 15 a *\xtía d'assucar, cu
ja acção sobre a vitalidade dos espermatozóides foi 
reconhecida favorável. 

Estas irrigações são aconselhadas antes da 
copula e serão praticadas vários dias consecutivos 
antes da fecundação artificial, se esta se réalisa. 

Tumores—Assim como os tumores vulvares, 
os tumores da vagina (kystos, polypos, cancros) 
não impedem a fecundação, exceptuando os casos 
em que elles fecham aos espermatozóides o accesso 
do utero ou que impeçam, por completo, a copula. 
N'este caso estão os kystos que algumas vezes 
apresentam um desenvolvimento extraordinário; 
então, quer elles sejam dorigem glandular, como 
alguns querem, quer- sejam, segundo outros, devi
dos a simples hypertrophia do tecido conjunctivo, 
devem ser extirpados por incisão, com ou'sem ex-
cisão da parede, seguida de cauterisação da cavi
dade kystica. Os tumores fibrosos e os polypos, ge
ralmente dorigem uterina, onde se encontram pe
diculados, apresentam serias difficuldades na sua 
ablação, por causa da visinhança do recto e da be
xiga. 

Vagin is m o—Sua historia clinica data de 1861 
com Marion Sims, mas já em 1834 Lisfranc, Du-
puytren, Simpson se referem vagamente a esta 
névrose. Segundo Sims tracta-se «d'uma hyperes
thesia excessiva do hymen e da vulva, associada á 
contracção espasmódica e invonluntaria do sphin
cter vaginal, que se oppõe ao coito». Elle dá-nos 
assim os dous symptomas característicos do vagi-
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nismo—hyperesthesia excessiva acompanhada de 
contracção espasmódica.—Ha hyperesthesias vulvo-
vaginaes sem contracturas originadas por vulvites 
ou vaginites, que de alguma maneira podem obs
tar ao coito e produzir alguns casos d'esterilidade, 
assim como ha contracturas vaginaes idiopathicas 
desacompanhadas d'hyperesthesia local. Serão es
tas formas modalidades diversas ou graus inter
médios de vaginismo? Auvard é d'essa opinião e, 
assim, divide o vaginismo em — hyperesthesico, 
contractural e contracturo-hyperesthesico —Eu si
go a opinião de Roubaud que somente a esta ulti
ma forma, dá o nome de vaginismo. 

Qual a sua pathogenia? Duas theonas nos ap-
parecem para o explicar. Segundo uns, o vaginis
mo é sempre originado por uma lesão orgânica, 
quer local, quer do apparelho genital; para outros, 
elle tem uma origem idiopathica e deve entrar no 
quadro das doenças nervosas espasmódicas. 

Os primeiros, tomando para termo de compa
ração a fissura do anus, exemplificam no vaginis
mo a fissura existente na mucosa vulvo-vaginal e 
originada por vulvites, vaginites, eczema, herpes 
etc, e escudados na lei de Boyer (fibras muscula
res, cobertas de mucosa inflammada, contractu-
ram-se), explicam assim o vaginismo, para cuja 
etiologia também admittem doenças dos ovários, 
utero, recto e anus, fundados na acção dos refle-

Os segundos admittem a essencialidade da af-
fecção nervosa sem contudo negar a influencia das 
lesões orgânicas. Esta maneira de ver é mais ou 
menos confirmada pela therapeutica. 

Gallard, nas suas magistraes ficções do Ho-
teí-Dieu, diz em 1789 : «La défloration est toujours 
douloureuse pour la jeune fille, mats la douleur est 
compensée par la sensation oolupteuse qui succède 
aussitôt; que cette compensation manque, il ne reste 
que l'impression de la douleur, dont le souvenir se 
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rèoeillera lorsque l'acte devra être répété, et pro
voquera une apprehension d'autant plus vive que 
d'opération première awa été plus douloureuse. Si 
la première tentative n'a pas été suivie d'un succès 
parfait, si l'hymen a été simplement éraillé, aux 
tentatives suivantes la douleur sera plus vive; la 
petite déchirure aura déterminé de Vinflammation 
avec rougeur, sensibilité, et le moindre attouche
ment sera intolerable, dès lors le coït será impossi
ble; la femme se contractera à chaque essai, le va-
ginisme sera constitué». i 

O vaginismo é bastante frequente, como o con
firmam numerosos casos de vários authores, entre 
os quaes alguns muito interessantes como um de 
«penis captivo», relatado no Mouvement medical de 
1879. O illustradissimo professor d'esta Escola, Dr. 
R. Frias, citou-nos um caso da sua clinica, relativo 
a uma senhora estéril, que elle tractou cora suc-
cesso de vaginismo tornando-se pouco depois fe
cunda. O vaginismo é mais frequente dos 20 aos 
35 annos, isto é, no periodo mais vivaz da vida 
sexual, mas também tem sido observado em mulhe
res de 38 a 45 annos, ainda que menos evidente
mente. 

Qual o seu tractamento? 
Dous methodos therapeuticos différentes nos 

apparecem-o methodo suave e methodo violento—, 
devendo primeiramente recorrer-se ao primeiro e 
só, perante a sua inefficacia, se empregará o se
gundo. O primeiro methodo, essencialmente medi
co, pôde ser geral ou local; o segundo é cirúrgico. 

I — Methodo s u a v e —O medicamento geral, 
empregado com maior successo, é o brometo de po
tássio que alguns, como Raciborski, querem con
siderar como especifico do vaginismo, chegando a 
alcançar doses diárias de 2 a 6 grammas, mas 
cuja especificidade é discutida, com razão, por 
quasi todos que, nem porisso, deixam de vêr n'elle 
um adjuvante excellente á medicação local. Esta é 
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variável conforme a lesão local, se ella existe, mas 
os meios mais empregados contra a contractura 
espasmódica são: banhos d'assento tépidos; lavagens 
de laudano, belladona; suppositorios belladonados, 
nos quaes se pode incorporar o brometo de potás
sio; cataplasmas emollientes applicadas na vulva e, 
emfim, segundo Tarnier, o simples penso d'iodofor-
mio. 

2. Methodo Violento— consiste em dilatar 
ou fazer a incisão do orifício vulvo-vagiríal. 

Dilatação — pode ser gradual ou brusca. A 
primeira faz-se por meio d'esponjas, tampões, cy-
lindros de caoutchouc, vellas d'Hegar, laminarias, 
emfim por tudo aquillo cujo volume se pode au-
gmentar progressivamente. E' este um processo 
que muitas vezes tem dado resultado e que só tem 
o inconveniente de ser muito demorado, ao que 
nem sempre os doentes se sujeitam. A dilatação 
brusca conta também numerosos successos e ten
de hoje a generalisar-se, devido aos exforços de 
Verneuil, liichet, Scanzoni, Tilt, etc. Pode realisar-
se manualmente introduzindo no orifício os 2 polie-
gares dos á dos e depois afastal-os bruscamente 
até se encontrar os ramos ischio-pubicos, tendo o 
cuidado de conservar, nos dias subsequentes, essa 
dilatação por meio de tampões, vellas d'Hegar 
etc., conjunctamente com emolientes apropriados. 
A dilatação pode fazer-se egualmente com especu-
los bi ou tri-valvulares que se introduzem fecha
dos e são retirados abertos. 

Incisão — A secção do sphincter vaginal, de
fendida com ardor por Sims, já tinha sido execu
tada anteriormente por Huguier e Michon e pode 
ser considerada como remédio radical do vaginis-
mo. Mas nem todos os doentes se sujeitam a tal 
intervenção cirúrgica e á estatística de Sims — 39 
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curas em 39 casos — pode oppôr-se a de Scanzoni 
que curou mais de cem doentes sem uma única 
intervenção sangrenta. Isto mais,vem confirmar o 
que já disse anteriormente — primeiro recorrer a 
todos os meios suaves — O cirurgião americano 
opera assim: anesthesiada a doente fazia de cada 
lado da linha media uma incisão profunda, de cima 
para baixo, terminando no rapho perineal. Cada 
uma d'estas incisões deve ter 2 pollegadas de com
prido por 2 centímetros de profundidade, interes
sando assim o tecido vaginal, o annel vulvar e 
perineo. 

Dyspareunia—Tanrbem chamada frigidez ou 
coitophobia, consiste n'uma verdadeira repulsão 
pelo coïto e deve ser considerada como uma aber
ração genésica que não constituirá, apesar de tu
do, senão uma causa relativa d'esterilidade por
que, com boa vontade, a mulher poderá, em geral, 
permittir um coito sufficiente para ser fecundada. 
Para que se dê o coïto normal é preciso que a mu
lher o deseje e gose; sem isso cria-se n'ella um 
estado apathico que, iniciando-se n'uma indifferen-
ça absoluta, vae, depois de varias modificações psy-
chologicas, até á repulsão absoluta por toda e qual
quer relação sexual. E, ainda que este estado anti-
physiologico só seja prejudicial aos laços conjugaes 
certo é que a persistência de tal estado pôde crear 
modus vivendi em que a procieação da espécie pe
rigue algum tanto. 

O coito não deve ser supportado passivamente 
pela mulher, mas sim desejado e acompanhado de 
espasmo venerio. Se é verdade que a mulher pode 
conceber sem essas condições, também é bem certo 
que as estéreis são quasi todas dyspareunicas. O 
espasmo venerio cria, por via reflexa, um augmento 
de secreção das glândulas do collo uterino (Kisch) 
capaz d'elevar a mobilidade dos zoospermas, assim 
como determina contracções musculares da vagina 
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que muito auxiliam a progressão do esperma não 
só na vagina, mas também no utero. 

Kisch falia d'uma mundana, multipara, que 
podia ad libitum tornar o coito fecundante ou estéril, 
conforme fosse activa ou passiva. Lutaud cita o 
caso d'uma mulher que, em 14 concepções, soube 
diagnosticar antecipadamente o seu estado, pela na
tureza das sensações experimentadas durante o 
coito. 

A dyspareunia ou anaphrodisia que algumas 
vezes pode obstar á fecundação é, pois, uma aber
ração genital que merece ser tractada. 

A frigidez pode attribuir-se algumas vezes ao 
marido que não soube fazer nascer o desejo vene-
rio e, n'esses casos, o medico limitar-se-ha a dar 
conselhos moraes e hygienicos com o tacto e deli
cadeza que o caso requer. Entretanto deverei dizer 
que o erethismo genital tem sempre por origem 
uma impulsão d'ordem cerebral e, porisso, a cura 
está mais nas mãos do marido que nas do medico. 
Comtudo existem certos casos onde a therapeutica 
puramente medica pode ser applicada utilmente á 
anaphrodisia. 

Assim, em dyspareunia symptomatica de de-
pauperamento geral, uma boa alimentação, coad
juvada pela hydrotherapia e tónicos pode con
duzir a funcção sexual a toda a sua plenitude 
Doenças geraes acompanham-se algumas vezes 
d'insensibilidade genital: epilepsia, hysteria, idio
tia e outras doenças de centros nervosos; n'estes 
casos, só o tratamento da doença mãe poderá ser 
aproveitado. 

Entre as intoxicações que extinguem o sentido 
venerio na mulher, destaca-se a contrahida pelas 
operarias no fabrico do caoutchouc. 

Eis os aphrodisiacos mais usados desde a an
tiguidade:—no reino mineral, temos a astroite 
(carbonato cálcico), o sal marinho, borax, carbonato 
de ferro;—no reino s vegetal, baunilha, serratula 



57 

ginsão do Japão, salapo, cacao, kola, coca, gedoaria, 
arum, canella, ópio, anis, gigembro, bálsamos do 
Peru, Tolu, Mecca, goiveiro, etc; no reino ani
mal, almíscar (musc), castoreum (castor), ostras, 
camarões, lagosta,s e mais crustáceos, siba, sal
ineira, etc. 

§ 2.—Esterilidade por obstáculo mechanico 
a penetração do esperma no utero. 

A esterilidade por obstáculo mechanico é con
siderada por todos os authores como uma das mais 
frequentes. Dividi-la-hei em trez categorias: 1 / E s -
tenose cervical; 2." Conformação anormal do collo 
uterino, 3.a Desvios uterinos 

1* Estenose cervical. 

Ella é geralmente congenital; mas, algumas 
vezes é consecutiva a soluções de eontinuidade, so
brevindo durante o parto e tendo-se produzido 
cicatrizes viciosas, ou a cauterizações intempestivas 
feitas com o thermo-cauterio. Ella pode ainda ser 
originada por compressão, devida a tumores. Mas 
onde ella se observa mais vezes é em casos de fle
xões uterinas. 

Se a flexão é permanente, chronica, o tecido 
torna-se duro, espesso, e immobilisa consequente
mente o utero na sua posição viciosa, produzindo 
uma obstrução, muitas vezes completa e perma-
mente que, em taes casos, obsta á fecundação. Pe
lo contrario, se a flexão é aguda, existe uma certa 
docilidade nas paredes do canal cervical, que per-
mitte o levantamento do utero durante o coito e que, 
por isso mesmo, nem sempre determina a esterilida
de. Vê-se, assim, que a flexão uterina em si, não é 
o factor essencial da impermeabilidade do canal 
mas sim a sua jrreductabjlidade. 
< 
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A therapeutica da estenose cervical é essencial
mente operatória e comprehende 2 methodos dis-
tinctos: a) dilatação gradual; 6) discisão. 

a) Dilatação gradual — Ella pode realisar-se: 
1.° por meio de tentas expansíveis; 2.° por meio de 
dilatadores compostos de vários ramos, cujo afas
tamento se dá depois do dilatador ter franqueado 
o orifício interno do canal cervical; 3.° por meio de 
velas de calibres différentes, substituindo-se a que 
se retire por uma outra de calibre maior. 

No primeiro caso estão a esponja e a laminaria 
digitata. A esponja tem inconvenientes no seu em
prego pois é difficilmenie esterilisavel, podendo 
originar accidentes sépticos, e por outro lado a sua 
superfície não pode ser convenientemente polida, de 
maneira que a sua intromissão continuada trau
matisa a mucosa cervical e determina mais facil
mente a septisação. A laminaria digitata que dupli
ca de volume ao fim de 8 ou 10 horas d'exposiçao 
á humidade, é mais facilmente esterilisavel e ma-
nejavel, e com ella se pode obter uma dilatação 
considerável quando se associam simultaneamente 
varias laminarias. 

No segundo caso estão os dilatadores mechani-
cos, de que ha vários modelos, devendo preferir-
se aquelle que permitte fazer uma lavagem intra-
uterina durante a dilatação. No terceiro caso temos 
os dilatadores d'Hegar. Com elles não se pode obter 
senão dilatação media. A serie completa compõe-se 
de 25 números, variando de 1 a 15 millimetres. 

Casos ha em que a dilatação, obtida por meio 
de esponja, laminaria ou dilatador, não é persisten
te ou é incompleta. A conselha-se n'estes casos o 
methodo Vulliet que pode, de resto, combinar se 
com outro qualquer processo de dilatação. Este me
thodo consiste em introduzir quotidianamente na 
cavidade uterina, tampões iodoformisados de que 
se augmenta gradualmente o numero e o volume. 
Os tampões são primeiramente mergulhados em 
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uma solução etherea d'iodoformio e depois deixa
dos seccar, o què, devido á vaporisação do ether, 
faz com que o iodoformio fique disposto d'uma ma
neira uniforme em toda a peripheria do tampão, e 
ainda porque, se forem húmidos o ether tornar-se-
hia irritante e doloroso e o iodoformio em estado 
de dissolução seria muito rápida e excessivamente 
absorvido. 

6) Discisão. Ella pode fazer-se com o metrotomo 
simples de lamina occulta de Simpson, com o me
trotomo duplo de Greenhalg que deve ser preferido, 
com o uterotomo de Sims ou simplesmente com 
bistouris ou tesouras. Os metrotomos terminam-se 
n'uma haste mais ou menos longa conforme são 
empregados a fazer desapparecer a estenose dos 2 
orifícios, interno e externo, do canal cervical, ou 
simplesmente o orifício externo. N'essa haste, que 
pôde ter curvaturas différentes para mais fácil in
tromissão na canal cervical, se contem a lamina, 
se é o de Simpson, as 2 laminas se é o de Green
halg, que se fazem salientar por meio d'uma porca 
que tem o cabo do instrumento. A preferencia do 
metrotomo de Greenhalg é fácil d'explicar—ella faz 
n u m só tempo a discisão bitateral, o que com o 
de Simpson exige dois tempos. 

De qualquer das formas é preciso previamente 
obter uma dilatação sufficiente, para introduzir 
qualquer dos instrumentos a empregar e para isso 
recorre-se ordinariamente ás laminarias. O manual 
operatório que eu não descreverei, é de fácil com-
prehensão lembrando que a discisão é muito pare
cida á urethrotomia interna. O Dr. Kammer diz ter
se abstido dempregar o ferro nos casos d'aperto 
de bocca uterina, confiando mais na dilatação que 
elle não julga tão feliz no seu êxito, como nos ca
sos d'estenose do orifício interno. 
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2.* Conformação anormal 
do eólio uterino. 

A l l o n g a m e n t o do collo—Sem nos oceupar-
mos do allongamento hypertrophico que resulta da 
persistência da modificação textular do órgão, pro
pria da prenhez, unicamente faremos salientar a 
importância do allongamento congenital sob o ponto 
de vista d'esterilidade. 

O allongamento congenital umas vezes incide 
sobre os 2 lábios, outras vezes sobre um só e coin
cide geralmente com um certo grau d'anteversao. 
A esterilidade n'estas condições explica-se de 2 
maneiras: pela conicidade do collo, ou, principal
mente, pela producção de falsos caminhos vaginaes 
a que Pajot deu grande importância e cujo. mecha-
nismo é fácil de comprehender. Assim o penis pe
netra geralmente num dos fundos de sacco vaginaes, 
geralmente o posterior, que com o habito d'esse 
coito defeituoso acaba por augmentar em profundi
dade; o esperma depositar-se-ha no fundo de sacco 
e não penetrará no utero. Assim considerados, os 
falsos caminhos vaginaes não serão uma causa ab
soluta d'esterilidade, mas apesar de tudo porão um 
serio obstáculo á fecundação. 

O tractamento do allongamento do collo uterino 
consiste na sua amputação, que pode ser feita a 
bistouri, galvanocauterio, ou com o esmagador. 
A operação simples em si, torna-se mais fácil ain
da quando se emprega a ansa do galvano-cauterio, 
havendo só o perigo das hemorragias secundarias 
que serão evitadas, operando a diérèse lentamente e 
a rubro muito sombrio. 

Conic idade do col lo —Marion Sims consi
dera esta anomalia como determinando quasi sempre 
a esterilidade. Elle observou 157 casos em 218 mu
lheres estéreis e Pajot diz nunca o ter encontrado 
senão em mulheres infecundas, 
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O collo cónico, ou em pião, geralmente um 
pouco mais allongado que o normal, tem no cume 
do cone o orifício externo, muitas vezes reduzido 
a uma simples pontuação, coincidindo então a coni-
cidade do collo com a estenose cervical. 0 mécha-
nismo da esterilidade explicá-se n'estes casos ou 
por allongamento do collo e d'ahi os falsos cami
nhos vaginaes ou por estenose cervical. Para Pajot 
ha mais alguma cousa. Elle observou nos collos 
cónicos ser o orifício, que o encima, talhado a pi
que e não precedido d'uma pequena cupula ou de
pressão receptadora como. se dá normalmente. 
Comprehende-se, diz elle, a importância de tal dis
posição se pensarmos que uma pequena gotta d'es-
perma depositada nessa depressão será o suficien
te para produzir a vivificação do ovulo. O único 
tractamento adequado será—amputar uma parte 
do collo, de maneira a dar-lhe uma forma tão 
approximada quanto possível da normal. 

3. Desvios uterinos. 

Versões—O obstáculo á fecundação que nas
ce d'estas ectopias uterinas é todo mechanico : 
consiste na falta d'opposiçao harmonica entre o 
focinho de tença e o meato urinário do homem, o 
que impede a passagem do liquido seminal do se
gundo para o primeiro. Assim na anteversão, em 
que o focinho de tença, encontrando espaço livre 
se dirige para traz e para cima, o esperma encon-
tral-o-ha no angulo que se forma no ponto da sua 
curvatura. Na retroversão e lateroversões, salvo 
raras excepções, o collo uterino impedido pela 
arcada púbica no seu movimento de báscula, não 
cessa de ter o focinho de tença dirigido para baixo, 
e para a frente, no sentido em que se faz a ascèn-
ção do liquido espermatico, tão somente ha falta 
d'opposiçao harmonica entre elle e o menbro vivil 
que persiste no eixo da vagina, ao passo que o 
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o çollo uterino d'elle está desviado; no primeiro 
caso a ejaculação espermatica faz-se na parte pos
terior do fundo do sacco vaginal; lateralmente no 
segundo caso. Não quer isto dizer que todas as 
versões cheguem a este grau extremo em que con
siderando, como Roubaud e outros authores d'igual 
authoridade, a condição d'opposiçâo symetrica do 
focinho de tença e membro viril como necessidade 
absoluta para a fecundação, produzirão indubita
velmente a esterilidade. Ha graus intermédios nos 
quaes a acção nociva não deixará d'actuar, mas 
em que, sendo a asymetria relativamente pequena, 
certas precauções tomadas pelos cônjuges e, algu
mas vezes, o accaso corrigem efficazmente. E' nos 
casos inacessíveis a todas as precauções copula-
doras, que a arte deve intervir, reconduzindo ao 
eixo normal as partes deslocadas. Mas poderão 
estes desvios uterinos existir sem lesão orgânica 
ou serão causados por uma entidade mórbida, qual
quer que ella seja? Primeiramente Simpson, na 
Inglaterra, e pouco depois Valleix, na França, sus
tentaram a autonomia dos desvios e o primeiro 
imaginou um instrumento com o qual reconduz o 
utero á posição normal e que seria de grande effl-
cacia no tratamento da esterilidade dependente de 
taes desvios. Tanto Simpson como Valleix citam 
numerosos successos a corroborar suas affirma-
ções. Mas, um pouco mais tarde, Cruveilhier e M. 
Broca contradizem taes theorias e dizem : — não 
somente os instrumentos de Simpson e Valleix não 
rectificam o utero, mas ainda expõem a mulher a 
perigos que algumas vezes é impossível conjurar. 
M. Depaul, em nome duma commissão medica no
meada pela academia de sciencias de Paris, nega 
a essencialidade dos desvios uterinos e combate o 
emprego instrumental de Valleix, fundando-se em 
factos tirados de pratica d'esté ultimo, que nenhu
ma duvida deixaram sobre os perigos e innanida-
de d'estes meios puramente mechanicos, 
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Se o desvio uterino muitas vezes é a única 
causa d'esterilidade, sendo a affecção que produz 
tal desvio incapaz de produzir a agenesia, com-
prehende-se que, levantando o utero, senão d'uma 
maneira constante, pelo menos durante a copula e 
isentando a mulher de todos os perigos, teremos 
assim todas as probabilidades de tornar fecunda a 
estéril. A sonda de Simpson e o pessario de Val-
leix não prehenchem taes indicações pois, ainda que 
rectifiquem o utero, não d'uma maneira constante, 
como provou Depaul, mas só durante o seu em
prego, não permittem o coïto. Os primitivos pessa-
rios em bilboquet cuja haste se oppõem ao coïto, 
deram origem aos pessarios em gimblettes que, 
permittindo-o, satisfazem melhor o fim a que se 
destinam. — Mas ainda estes têm muitos inconve
nientes; assim, elles deslocam-se facilmente, dei
xando de levantar o utero e, outras vezes, impe
dem o coïto por occuparem uma grande parte da 
cavidade vaginal; isto sem fallar no horror que tal 
cousa despertaria no homem. D'ahi a occupação 
constante em modifical-os, algumas vezes com re
lativa felicidade. 

Entre estes devem citar-se os pessarios em 
annel de Hodge, de Meigs, de Sims, que, occupando 
pouco espaço na vagina, permittem o coïto e d'ahi 
a fecundação, ào que ha muitos exemplos. 

Estes pessarios têm sido substituídos, algumas 
vezes com successo quando o uterò é pouco reni
tente, por um cylindro d'esponja cujo volume deve 
egualar metade do diâmetro vaginal e cujo compri
mento deve ser sufficiente para abraçar metade do 
collo uterino. Constatada a direcção do desvio e lu
brificada a esponja, conduz-se esta, com o dedo 
indicador, atraz do desvio do collo, de maneira a 
fazer-lhe occupar o espaço compreliendido entre o 
collo e a parede vaginal que olha o focinho da tença. 
As mucosidades vaginaes, augmentadas com a 
presença da esponja, impregnarão esta que, au-
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gmentando de volume, repellirá o collo da parede 
vaginal á qual se appoiava antes. Este processo, 
repito-o, tem dado muitos successos e é muito pre-
conisado por Roubaud ; mas não dará resultado 
quando o utero tiver pouca mobilidade. Em summa, 
todos estes meios mechanicos não podem ser con
siderados senão como palliativos. 

Anteversão— Este desvio é d'uma importân
cia capital na etiologia da esterilidade, pois todos 
os autbores, desde Sims, concordam em que ura 
terço das mulheres estéreis são attingidas d'ante-
versão que frequentemente coincide com a conici-
dade e estenose do collo uterino. A anteversão é 
quasi sempre congenital (Lutaud). Ella produz ge
ralmente a esterilidade não só pela atresia do collo 
de que geralmente se acompanha, mas também 
porque altera as relações topographicas entre o 
membro viril e o collo uterino; e assim é que, resta
belecidas ellas, se explicam muitas gestações tar
dias, sem ser preciso recorrer a razões metaphysi-
cas de harmonias ou contrastes. 

O emprego dos pessarios vaginaes são aqui de 
pequeno auxilio. Pajot aconselhava ás mulheres 
attingidas d'anteversao o conservar sua urina o 
mais tempo possível, antes de praticar o coïto. 

Será conveniente empregar todos os meios de 
therapeutica conservadora antes de recorrer á ci
rurgia. Em ultimo caso far-se-ha a amputação do 
collo ou a discisão do lábio posterior do collo, de 
maneira a rectificar o canal cervical. 

Retroversão — E' geralmente adquirida e 
muitas vezes consequência d'uma falta d'involuçao 
do parenchyma uterino depois d'um primeiro parto. 
E' a este desvio uterino que se deve attribuir a in-
fecundidade que alguns authores inglezes denomi
nam— esterilidade das uniparas — Se a pratica tão 
desenvolvida do malthusianismo em França explica 
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bem o grande numero d'uniparas que lá existem, o 
mesmo não acontece na Inglaterra e Allemanha 
onde tal pratica encontra poucos adhérentes e onde 
tal esterilidade só poderá ser justificada por retro-
versão ou endometrite, affecções geralmente conse
quentes a um primeiro parto ou aborto. 

O emprego dos pessarios na retroversão é jus
tificada por numerosos successos, não por curar o 
desvio, mas porque facilitam a concepção produ
zindo um levantamento uterino, ainda que passa
geiro, durante o coïto. 

Hegar recommenda, n'este desvio, a postura 
genu-peitoral da mulher, durante o coïto e é obvia 
a utilidade de tal disposição. Pajot aconselha o 
provocar a constipação de maneira a accumular no 
intestino uma certa quantidade de matérias que 
levantarão o utero. 

F l exões — O mechanismo por que a flexão se 
torna uma causa d'esterilidade é différente do das 
versões; n'aquellas ha opposição harmonica entre 
órgãos masculinos e femininos, somente existe uma 
estenose ou mesmo oclusão do canal uterino, re
sultante do encurvamento do utero sobre si mesmo. 
No ponto da sua curvatura forma-se um angulo 
reentrante, no qual as suas paredes, postas em 
contacto, interceptam a passagem dos espermato
zóides. Comprehende-se que só haverá esterilidade 
absoluta, quando houver um grau de flexão muito 
desenvolvido e dahi também o logar secundário 
que, relativamente ás versões, as flexões occupam 
na etiologia da esterilidade. 

A flexão uterina determina accidentes, quer do 
lado do recto, quer da bexiga que, junctamente 
com os dados fornecidos pelo toque vaginal (o cor
po do utero flectido vem fazer tomôr no fundo de 
sacco da vagina), tornarão fácil o seu diagnostico. 

Já foram indicados os processos therapeuticos 
da estenose cervical e serão esses nas flexões, os 

5 
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de applicação mais justa e proveitosa pois, quasi 
todos os authores affirmam e a pratica corrobora, 
que o emprego dos pessarios, vaginaes ou uteri
nos, são duma influencia negativa. 

§ S. — Bsterilidade resultante 
de não retenção 

do esperma ou da destruição do ovo 
no utero 

Uma mulher pode ser estéril porque, ou a sua 
mucosa uterina não offerece um meio conveniente 
ao desenvolvimento do ôvo já fecundado, e este 
desprende-se antes d'attingir um desenvolvimento 
sufficiente para merecer o nome de feto (aborto 
precoce), ou affecções pathologicas do utero ou va
gina dão logar a secreções mórbidas, capazes d'im-
pedir a impregnação pela destruição dos esperma
tozóides. No primeiro caso não houve esterilidade 
(Lutaud) porque o ovo foi fecundado, somente o 
seu desenvolvimento não foi levado a termo. 

Antes de fallar nas lesões orgânicas do utero, 
eu direi duas palavras sobre algumas das suas 
anomalias, o que de alguma maneira se pode justi
ficar. 

U t e r o de f ic iens - Este caso considerado por 
Dechaux como muito raro e curioso, é citado em 
vários exemplos, por T. Bartolino na sua anato
mia. Courty affirma conhecer na sciencia 150 casos 
e Marzollo publicou uma memoria acerca d'uteros 
deficiens, que elle descobriu em vários membros 
da mesma família. Lutaud só conhece casos idên
ticos em creanças nascidas mortas. Muitos outros 
não querem admittir a ausência real do utero pois 
que anatomicamente vão encontral-o representado 
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por um cordão muscular compacto ou escavado (cor
dão ou conducto de Míiller). Physiologicamente não 
ha funcção uterina e salvo os raros casos em que 
o utero deficiens se acompanha com a atrophia dos 
órgãos genit&es externos, a mulher portadora de 
tal anomalia poderá praticar o coïto, mas será inex
oravelmente estéril, contra o que a arte em nada 
poderá intervir. 

A t r o p h i a c o n g e n i t a l d o u t e r o — Pode ser 
generalisada a todo o utero, ou limitada quer ao 
corpo, quer ao collo. A primeira variedade, se fôr 
accentuada, produz a esterilidade por insufficiencia 
do órgão, mas o utero, ainda mesmo reduzido a 
metade (uterus unicornis), poderá permittir a fe
cundação como o prova o caso de Granville: — 
uma mulher que, affectada de tal malformação, te
ve onze filhos, rapazes e raparigas, e morreu após 
um parto gemellar de sexos différentes. A atrophia 
do collo é a forma mais compatível com a fecunda
ção e desenvolvimento normal da prenhez. O me
lhor tratamento a oppôr a estas atrophias é o uso 
da electricidade que, desenvolvendo o órgão, pôde 
tornal-o apto á reprodução da espécie. Ainda as
sim, elle só terá visos de successo nas formas li
geiras d'estes vicios de conformação. 

Ha varias outras anomalias como o uterus 
bicornis, uterus didelphus, etc., que permittem a 
gestação. 

Metrite—Toda a infiammação uterina quer li
mitada á mucosa, quer generalisada a todo o órgão, 
é nociva á fecundação. O mechanismo pathogenico 
pode explicar-se de 3 maneiras. Umas vezes o cor
rimento inflammatorio enche o utero, fecha o canal 
cervical e impede as ascenção dos espermatozóides. 
Outras vezes a superfície uterina inflammatoria-
mente alterada e atapetada pelas secreções muco-
purulentas, é inhospitaleira ao espermatozóide que 
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não pode ascencionar, ou ao ovulo que não pode ahi 
fixar-se para preencher seu desenvolvimento nor
mal. Outras vezes, emfim, a inflammação acidifica 
o meio uterino que mata o espermatozóide, que não 
pode viver senão em meio alcalino, e assim impede 
a fecundação. 

Sem duvida estas causas d'esterilidade são pas
sageiras assim como a propria metrite que pode ser 
combatida com successo ; somente deve dizer-se 
que a esterilidade coincide geralmente com uma 
forma especial de metrite chamada dysmenorrhea . 
membranosa, ao passo que a metrite catarrhal ou 
chronica origina de preferencia os abortos precoces. 
Expliquemo-nos melhor. 

A collaboração do utero nos abortos precoces 
é muito grande, porque todo o estado pathologico 
d'esté órgão é capaz de produzir a morte e queda 
antecipada do ôvo. Não quer isto dizer que a evo
lução fetal se faça só em condições normaes do 
utero são, pois que nós vemos úteros doentes leva
rem a termo o producto de concepção, mas, n'este 
caso,deveremos considerar certas condições idiosyn-
crasicas, cuja essência nos é desconhecida e que, 
como causas adjuvantes e em circumstancias ap -
parentemente idênticas, tornam a acção da causa 
mórbida, umas vezes terrível, outras vezes nulla. 
Deixando de parte essa incognita, impossível de 
resolver, pode dizer-se que todo o estado mórbido 
do utero, porisso mesmo que modifica as suas con
dições orgânicas ou dynamicas, é susceptível de 
perturbar a funcção gestadôra. 

Na dysmenorrhea membranosa, em que a mu- " 
cosa uterina se exfollia e destaca na epocha cata-
menial, o ôvo cae e juntamente o aborto precoce dá-
se mais cedo que nas outras variedades de metrite. 

Isto mesmo pode acontecer em qualquer metri
te, pois que a dehiscencia d'uma vesícula de Graaf 
augmenta a congestão da mucosa uterina e, d'ahi, 
o estado mórbido de que ella é a sede. Assim se 
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explica a não-gestação de mulheres que se entregam 
a excessos de prazeres venéreos. N'estes casos o 
utero é a séde d'ura trabalho pathologico, cujo pri
meiro resultado é a phlogose do órgão, que, pela 
sua continuidade e repetição, produz a queda do 
epithelio e sequentemente lesões dos tecidos, assim 
como provoca estados nervosos (hysteralgia) que, 
pela sua invasão brusca e violenta, despertam con
tracções espasmódicas do utero, que destacam o 
ôvo e o expulsam. 

Nas endometrites chronicas a inflammação es-
tende-se a todos os annexos e então a esterilidade 
não deverá sêr imputada somente a causas uteri
nas; n'esses casos, não só os órgãos primaciaes, 
onde se formam e desenvolvem os ovos, estão com-
promettidos na sua vitalidade (ovarites), mas tam
bém o caminho que o ôvo, fecundado ou não, tem a 
percorrer antes d'attingir o utero está histolo-
gicamente alterado (salpingites). Por outro la
do as metrites acompanham-se antecipadamente 
de lesões na mucosa cervical (catarrho, ectropion) 
que, de per si só, são suficientes para determina
rem a esterilidade; deve mesmo dizer-se que esta 
coincide com a metrite do collo ao passo que a 
endometrite do corpo provoca geralmente os abor
tos precoces. 

O Dr. Kammer, nos casos d'esterilidade obser
vados por elle, observou que j eram devidos a ca
tarrho uterino. Na maioria dos casos o catarrho 
era limitado ao canal cervical; porém quando havia 
flexão do corpo uterino ou aperto do canal, a séde 
da hypersecreção activa era na cavidade dilatada 
do corpo do utero. Elle usava no catarrho applica-
ções locaes de nitrato de prata, ou injecções d'iodo 
com acido carbolico diluído. 

O seu tractamento tem dado logar a longas 
discussões. Ainda ha pouco se discutia em Paris, 
se se deveria empregar a cureta ou as cauterisações 
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intra-uterinas. Esta questão parece estar decidida 
a favor da curetagem uterina. Esta é sempre indi
cada" quando a esterilidade é devida a um estado 
mórbido da mucosa uterina que impede a retenção 
e desenvolvimento do ôvo, pois é racional que se 
levante uma mucosa doente com o fim d'apparecer 
uma outra sã que permitta o enxerto ovular. Na 
simples phlogose aguda, as irrigações emolientes, 
cataplasmas vaginaes, tampões de glycerina dão 
bom resultado. Nos casos de prenhez em que é pre
ciso prevenir o aborto, devemos contentar-nos com 
o repouso absoluto da doente, semicupios e, se 
necessário fôr, cataplasmas vaginaes. 

Aqui seriam bem cabidas algumas considera
ções sobre outras lesões vitaes do utero (degene
rescências, tumores, paragem na involução etc,) 
mas tal não farei, não só porque a forma reduzida 
do meu trabalho não pôde ter o alcance d'um estu
do de pathologia especial, mas também porque taes 
entidades mórbidas revestem menor importância 
na etiologia da esterilidade. 

§ 4. — Esterilidade por inaptidão 
á ovulação e incubação 

A inaptidão á ovulação só é absoluta quando 
ha ausência d'ovarios ou quando estes softreram 
modificações orgânicas ou alterações mórbidas que 
privam os órgãos germinativos da sua actividade 
funccional, o que se manifesta symptomaticamente 
pela amenorrhea 

Esta é bastante frequente e, apezar d'haver 
casos de mulheres amenorrheicas terem concebido, 
ella deve ser considerada como causa absoluta 
d'esterilidade. 

Para Raciborski taes casos explicar-se-hiam 
por uma amenorrhea d'origem uterjna. 
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«N'esta variedade, diz elle, a ovulação exerce-
se, annuncia-se mesmo muitas vezes por sympto-
mas periódicos de molimen menstrual, mas o ute
ro não responde á chamada, e não se congestiona. 
Este estado de cousas, de resto compatível com a 
fecundação, pôde durar toda a vida ou modificar-se 
após o casamento ou parto, estabelecendo-se então 
a menstruação.» 

A concepção não terá logar se o fluxo sanguí
neo não fôr acompanhado de queda ovular; pelo con
trario será possivel em casos de queda ovular sem 
fluxo sanguíneo. Ambos estes casos são d'amenor-
rhea apparente, — a amenorrhea real ou verdadeira 
será a ausência simultânea dos dois symptomas. 

A amenorrhea logo que persista além dos 18 
annos, torna-se um symptoma grave, cuja causa 
convém averiguar: E' ella devida a ausência d'ova-
rios? a uma atrophia, congenital ou adquirida dos 
ovários ou de todo o apparelho utero-ovarico ? a 
uma affecção dos ovários ou das trompas (tumores, 
tuberculose)? a adherencias (péritonites, phlegmões 
peri-uterinos), consequentes a phlegmasias ? a uma 
perversão da nutrição geral (obesidade) ? a uma af
fecção constitucional cuja acção exerce-se na func-
ção ovarica (anemia, chlorose, tuberculose etc.) ? 
Taes são as perguntas que se succedem ao fazer a 
diagnose da amenorrhea; e, comtudo, algumas ve
zes as suas causas escapam-nos porque, como diz 
Raciborski, ella é então idiopathica — «E' uma espé
cie de torpor, diz elle, que fere mais ou menos di
rectamente a ovulação, sem nenhuma doença pre
existente». 

A u s ê n c i a d'ovarios—Só na ausência simultâ
nea, dos dois ovários é que a esterilidade é absolu
ta e irremediável; deve dizer-se, entretanto, que 
tal anomalia é rara e muito menos commum que a 
ausência d'um só ovário, em que o fluxo menstrual 
e a aptidão á fecundação são conservadas, A au-
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sencia d'ovarios arrasta geralmente a das trompas 
e a do utero, ou pelo menos a sua atrophia. 

Essa constatação rê quasi impossivel nas mu
lheres obesas; nas mulheres magras consegue-
se isso pelo toque e palpação. Estando a bexiga 
cheia, introduz-se n'esta um hysterometro flexível 
e simultaneamente um ou dous dedos no recto até 
se perceber a extremidade da sonda na bexiga e 
assim poderemos ter dados precisos sobre a natu
reza e volume dos tecidos interpostos, quer dizer, 
utero, trompas e ovários. Convém operar sob 
anesthesia. 

A atrophia dos ovários, coincidindo geralmen
te com um utero infantil e com uma falta de vigor 
physico do individuo, nem sempre se acompanha 
de amenorrhea absoluta. Constata-se algumas ve
zes, corrimentos sanguíneos irregulares acompa
nhados de molimen menstrual (menstruatio parca). 
N'estes casos, pode excitar-se a funcção ovarica, 
actuando sobre o utero. Gaillard e Lutaud conse
guiram alguns successos, dilatando o collo com 
laminarias ou o utero pelo methodo Vulliet e man
tendo um pessario intra-uterino durante 3 ou 4 
mezes, sem inconveniente para a doente cuja mens
truação augmentou e regularisou-se. 

As injecções e irrigações estimulantes d'agua 
quente addicionada de sal d'aloes ou sabão, ou in
jectar no utero 1 ou 2" d'uma mistura: 

Agua disttilada 10 gram. 
Chloridrato de cocaína . . . 10 centig. 

produzem contracções uterinas que augmentam a hy
peremia e podem despertar a funcção ovarica. 

A electricidade deve ser experimentada. São 
preferidas as correntes induzidas que actuam so
bre o musculo uterino. Introduz-se o polo+no utero 
e o polo — na região lombar, 
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Affecções d o s ovários—Para que a ina
ptidão á fecundação seja completa é preciso : 1.° 
que os dois ovários sejam simultaneamente attin-
gidos; 2." que nenhuma parte do seu parenchyma 
fique intacto. São muitos os exemplos de fecunda
ção em casos, onde degenerescências, deslocamen
tos, hernias, tumores, etc. só permittiam a um 
dos ovários exercer a sua funcção. Por outro lado, 
a segunda condição é indispensável como o notou 
Morgagni. «Tem-se visto, diz M. Chereau, mulhe
res attíngidas de degenerescências enormes dos 
dous ovários, e entretanto tornarem-se ainda mães; 
mas um exame attento demonstrou ainda, n'estes 
casos, que uma porção d'um ou d'ambos os órgãos 
reproductores, era ainda intacta». Sendo assim, di
minue muito a importância das alterações patho-
logicas dos ovários, que á primeira vista, parece, 
deveriam occupar uma larga proeminência na etio
logia da esterilidade. Emquanto aquellas duas con
dições não forem preenchidas, emquanto houver 
uma parte de tecido òvarico capaz de segregar 
uma vesícula Graafiana, a fecundação produzir-se-
ha. Assim se explicam as concepções feitas no 
meio das desordens, as mais consideráveis, do flu
xo menstrual. E' em parte a compensação dos limi
tadíssimos recursos que a operatória tem para in
tervir em taes casos. 

As phlegmasias peri-uterinas e as péritonites 
também devem ser consideradas como causas d'es-
terilidade em resultado das adherencias que provo
cam com as paries visinhas, produzindo desloca
mentos ovaricos, entretidos pela presença de bridas 
ou outra producção anormal. Mas, como faz notar 
Sinety, o obstáculo á fecundação vem mais frequen
temente do obstáculo, á dehiscencia da vesícula de 
Graaf, produzido pela existência de neo-membra-
nas fibrosas, resto de pelvi-peritonites anteriores 
«qui enferment la gland, dans une véritable coque 
résistante». 
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No total todas as mudanças nas relações do 
ovário com o orifício tubar, arrasta a ausência de 
fecundação mais ou menos. Assim, ainda que um 
ovário seja o único alterado nas suas relações tu-
bares, quer por um estado pathologico que lhe aug-
mentou o volume e peso, quer por adherencias 
phlegmasicas, geralmente o ovário são abandona 
o seu logar normal, pelos movimentos de tracção 
ou bascula que lhe imprime o seu congénere doen
te. Se assim não fôr, o ovário integro será bastan
te para preencher a funcção ovarica. O diagnostico 
d'estes deslocamentos, exceptuando os casos d'au-
gmento de volume e peso dos ovários, é sempre dif-
ficil 'e geralmente obscuro; a palpação abdominal, 
o toque rectal e a percussão pouco ou nada dão. 
Só os antecedentes da doente, principalmente em 
casos d'adherencias, sequentes geralmente a péri
tonites ou phlegmasias circumvisinhas, podem elu-
cidar-nos, algum tanto, o que therapeuticamente 
pouco valor terá, pois, ainda que se possam desfa
zer taes adherencias por massagem rectal, isso 
seria usar d'uma temeridade compromettedôra não 
só para a doente como para a sciencia (Roubaud) ; 
por laparotomia poderiamos' conseguir o mesmo 
resultado, mas, apesar de tal operação ser corrente 
e com poucos perigos, devido aos meios antisepti-
cos, ainda não houve operador algum, bastante ou
sado, que com tal Hm fizesse uma laparotomia. 

I n f l u e n c i a d a o b e s i d a d e . — E n t r e os vicios de 
nutrição é a obesidade, com certeza, que mais vezes 
produz esterilidade Tal affirmação já Hippocrates a 
fazia ; e, a historia dos factos tem-na transformado 
em principio geral. Alguns authores affirmam que 
ella origina frigidez sexual ; Roubaud nega tal fa
cto, citando exemplos a provar o contrario. 

E' indiscutível que em todas as raças, os ob
servadores teem considerado a mulher obesa como 
imprópria para a concepção, apezar de não se co-
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nhecer detalhadamente a sua pathogenia. Será 
porque a obesidade actue sobre o estado geral, al
terando a nutrição, e sobre os órgãos genitaes en-
volvendo-os n'uma atmosphera cellulo-adiposa, que 
os atrophia? Será, como quer Auvard, que a obe
sidade arraste o empobrecimento do sangue e a 
degenerescência gordurosa das vísceras? Talvez 
que estas duas theorias se completem uma á ou
tra. 

Em 215 casos d'obesidade observados por Kisch, 
havia, 49 amenorrheicas e 115 casos de mens-
truatio parca. Com effeito, quasi todas as obesas 
são muitas vezes amenorrheicas ou com um fluxo 
menstrual muito insignificante. Isto é o resultado, 
geralmente, d'um estado mórbido adquirido, poly-
sarcia, e que é curavel. As amenorrheicas por po-
lysarcia tiveram geralmente na sua adolescência 
menstruações abundantes e os órgãos genitaes bem 
conformados; se se casassem cedo é provável que 
concebessem. 

A obesidade não se manifesta antes dos 20 
annos, ainda mesmo nos indivíduos que têm essa 
tendência que, geralmente, é hereditária; e, quasi 
sempre, a diminuição de fluxo menstrual coincide 
com o desenvolvimento progressivo da obesidade. 
Brondel affirma que a esterilidade tem desappare-
cido em casos em que se tem conseguido a dimi
nuição do tecido adiposo. 

A therapeutica da polysarcia na mulher esté
ril consiste na massagem da parede abdominal 
associada á massagem uterina; este tractamento é 
longo e fatigante e só dá resultados satisfactorios 
com mulheres que tenham coragem de se submet-
terem a elle. 

O tractamento da obesidade na mulher apre
senta indicações especiaes não só pela influencia 
da diathese nos órgãos genitaes, mas também por
que, algumas vezes, se dão simultaneamente adhe-
rencias peri-uterinas que contradjctam indicações 
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therapeuticas, ás quaes um homem vigoroso pode
ria ser submettido. Lutaud dévide o tractamento 
em 4 partes que devem ser usadas simultanea
mente: tractamento medicamentoso, dietético, lo
cal e hygienico. 

T r a t a m e n t o medicamentoso—Es te occu
pa o primeiro logar nas mulheres que difficilmente 
se submettem ao tractamento dietético e hygieni
co. Basêa-se no emprego dos purgantes, alcalinos 
e iodêtos, tendo por fim a evacuação das gorduras 
e dos productos biliares, e o retardamento das tro
cas nutritivas. Entre os purgantes a scammonea 
é um dos que a mulher obesa supporta melhor, 
não fatigando o intestino e produzindo rapidamen
te uma diminuição no volume do estômago e ab
domen. Admitte-se em geral a seguinte formula: 

Scammonea 1 gram. 
Essência d'anis . . . . i gotta 

para uma hóstia de 3 em 3 dias, segundo a tole
rância de cada doente. Egualmente pôde receitar-
se, alternando com a scamonea, aguas purgativas 
(Carabana, Janos). Preconisa-se também contra a 
obesidade o iodêto de potássio associado ao extra
cto de fucus: 

iodêto de potássio 5 gram. 
ext. alcoólico de fucus . . . . 2 » 
xarope de casca de laranja amarga 30 » 

uma colher de sopa nos dias em que a doente não 
toma scamonea. 

Os preparados opiados, diminuindo as trocas 
orgânicas, têm também a sua indicação, associa
dos ao iodêto de potássio. 

iodêto de potássio 5 gram. 
extracto thecaico 10 centig. 
xarope de casca de laranja amarga 90 gram, 
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Com prescripção egual á da formula anterior. 

T r a t a m e n t o dietético—E' o mais complica
do e difficil d'empregar, pois nem todas as mulhe
res se sujeitam a renunciar acertos hábitos munda
nos. As refeições devem ser o mais fraccionadas 
possível, para se evitar a refeição copiosa. E' 
ainda Lutaud que prescreve as 5 seguintes refei
ções diárias: 

Primeira refeição (7,8 horas m.)—50 gram, de 
carne, pão torrado, uma chávena de chá e nada 
de manteiga; 

Segunda refeição (11 ou 12 horas m.) — carne 
á descripção, um ôvo, queijo, pão torrado, uma 
chávena de chá com ou sem leite. 

Terceira refeição (3 horas t.)—uma chávena de 
chá com biscoutos seccos; 

Quarta refeição (7 ou 8 horas n.) —carne ou 
peixe á descripção, 50 gram, de legumes, queijo, 
pão torrado e um copo de vinho; 

Quinta refeição (12 horas n.) — um pouco de 
carne fria ou um calice de vinho com biscoutos. 

Deve observar-se supressão absoluta de man
teiga e bebidas gasosas. 

T r a t a m e n t o local—Tem uma grande impor
tância, principalmente quando ha adherencias pe-
ri-uterinas e a mulher não pode entregar-se a 
exercícios physicos. Consiste na massagem não só 
dos músculos abdominaes e lombares, mas também 
do utero e seus annexos. A massagem não é appli-
cavel quando haja alguma phase inflammatoria. 

T r a t a m e n t o hygienico—O exercício physi-
co e a hydrotherapia são indicações racionaes e 
muito proveitosas na obesidade. O primeiro tende
rá a augmentar a oxidação dos tecidos, a fortale
cer o systema muscular, impedindo assim a inva
são das libras musculares pela gordura intersticial. 
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Ao obesas, no seu torpor, difficilmente se resolve
rão a tal exercício e, então, este terá de ser subs
tituído pela gymnastica sueca que pôde realisar-se 
na propria habitação. 

A hydrotlierapia sob a forma de duches, curas 
thermaes seguidas, se possível fôr de massagem, 
vem completar a therapeutica da obesidade, quer 
despertando uma certa actividade physica, quer fa
vorecendo a applicação dos outros methodos thera-
peuticos já indicados. 

* 
# * 

Para terminar este capitulo d'etiologia e thera
peutica, citarei muito superficialmente a influencia 
d'intoxicaçôes chronicas (alcoolismo, morphinoma-
nia) e a de hábitos viciosos (onanismo, excessos 
venéreos etc), na esterilidade. 

Intoxicações—Sob o ponto de vista d'esteri-
lidade só a morphinomania e o alcoolismo teem 
importância e são as mais frequentes. 

E' conhecido de todos o desusado emprego do 
ópio e seus derivados, nas affeções do apparelho 
genital—qualquer complicação inflammatoria da 
pequena bacia é geralmente combatida por esses 
agentes therapeuticos. Não é, porisso, para admirar 
o uso progressivo das injecções hypodermicas de 
morphina que, na sua continuação se transforma 
em todas as doentes, numa mania quasi invencí
vel . E, curiosa é a seguinte observação, generali-
sada a quasi todos os casos,—ha suppressão de 
regras logo que a dose de morphina attinja uma 
certa elevação. D'ahi erigir-se em lei a seguinte 
proposição:—«a morphina empregada regularmen
te pelo methodo hypodermico, tem uma acção ele
ctiva sobre o apparelho utero-ovarico; supprime a 
menstruação, produz frigidez, isto é, extingue a vi-



79 

da uterina».—Numerosos casos ha a confirma-la e, 
pode dizer-se, não só as morphinomanas são ame-
norrheicas, mas. também estéreis. 

O alcoolismo é considerado por quasi todos os 
authores como provocando esterilidade, apesar de 
não se conhecer nenhuma lesão especial do appa-
relho utero-ovarico. Apesar de tudo, deve dizer-se 
que na Inglaterra, onde o alcoolismo é muito de
senvolvido, conta-se proporcionalmente menos es
téreis, o que mais se accentua no proletariado em 
cuja classe tal intoxicação faz mais victimas. Como 
quer que seja o medico, antes de recorrer a qual
quer tratamento cirúrgico, deve inquirir de qualquer 
estado mórbido preexistente e tentar combatê-lo. 

H á b i t o s viciosos—O onanismo é considerado 
por todos os authores como uma causa d'esterili-
dade. Kussmaul, Campbelle e Aran, baseando-se em 
factos, affirmam que as mulheres que se entregam 
ao onanismo apresentam muitas vezes, um desen
volvimento imperfeito do utero. E, se attentarmos 
no grandíssimo numero de prostitutas que, segun
do Duchatelet, dão um parto annual por mil, não 
contando, é certo, com os abortos precoces que pas
sam despercebidos, nem tão pouco com as estéreis 
voluntárias, vê-se ainda assim que a masturbação 
e os abusos excessivos são causas d'esteriiidade 
que o medico deve combater moralmente, pois mui
tos casos ha em que prostitutas estéreis, regressan
do a uma vida regular e normal, se tornam mães. 



Fecundação artificial 

I—Historia—Parece que os arabes conheciam 
ha m.uito tempo este modo de reproducção na raça 
cavallar: Le Bon cita, em appoio d'esta affirmativa, 
a passagem d'um livro escripto no anno 700 da 
hégira; mas, scientificamente, nada ficou confirmado. 
Em meiados do século XVII, Swammerdam e depois 
Roësel quizeram tentar a fecundação artificial, para 
conseguir assim um argumento irrefutável a favor 
da opinião por elles sustentada—-preexistência do 
gérmen dos ovos na mulher—. Não conseguiram 
nada nas suas tentativas. 

O primeiro sucesso pertence indiscutivelmente 
ao abbade Spallanzani que, nos fins do século XVII, 
conseguiu fecundar artificialmente amphibios, ovi-
paros e viviparos. Entre estes a fecundação d'uma 
sua cadella deu grande brado e C. Bonnet n'uma 
carta que lhe escreveu, prevê já as consequências 
e applicações de tal descoberta, isto é, a possibili
dade de fecundar egualmente a mulher; mas Spal
lanzani avait trop de religion pour une pareille pro
fanation (Dechaux), e não levou mais longe suas 
experiências. 

Em 1799, Hunter menos escrupuloso, consul
tado por um hypospadio que desejava tornar-se pae, 
aconselhou-o a injectar esperma ejaculado na vagi
na da mulher, o que foi seguido d'um sucesso com
pleto. Este caso não deve ser considerado verda
deiramente como uma fecundação artificial e elle 
merece pouca attenção porque lhe falta estudo e 
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talvez authenticidade. Em 1865 M. Dehaut volta a 
lembrar tal assumpto que até então tinha jazido 
n'um esquecimento absoluto; e em 1866 appareceu 
a Chirurgie uterine de M. Sims, relatando com to
dos os seus detalhes, um caso de fecundação arti
ficial seguido de sucesso. Em 1868 Girault ennume-
rou 12 casos de fecundação artificial na mulher, 
datando o primeiro de 1838 e dos quaes 8 tinham 
sido bem succedidos. 

E' este o author a quem segundo parece, cabe 
a honra de ter feito as primeiras fecundações arti-
ficiaes d'uma maneira completamente racionaL Em 
logar d'injectar o semen prolifero unicamente na 
vagina, como Hunter, elle teve a feliz ideia de o 
levar directamente ao utero. 

Em 1871, Fabien Gigon defendeu sua these 
inaugural sobre a fecundação artificial. 

Mais tarde âppârece o livro de Courty, no qual 
o author indicava, ainda que summariamente, um 
processo operatório e, ejitâo, o professor Pajot que 
tinha condemnado a fecundação artificial em 1867, 
não se desdenhou de a appoiar com a sua authorida-
de. Em 1878 Leblond publicou na sua Chirurgie 
gynécologique todos os processos operatórios rela
tivos á fecundação artificial, que todos os âuthores 
clássicos admittem hoje. 

São estes os documentos de verdadeiro va1 or 
sobre que se baseia tal operação que, realisada no 
extrangeiro numerosas vezes e algumas d'ellas com 
resultados animadores, não conta, que eu saiba, 
nenhum exemplo em Portugal. 

11—Moral idade d a o p e r a ç ã o — N e n h u m a 
objecção physiologica parece ser hostil á legitimi
dade da fecundação artificial, porque esta operação 
não pode ferir seriamente nenhuma ideia scientifi-
ca. A dignidade profissional e a moral são att ingi-
das por essas tentativas? Os escrúpulos os mais 
exagerados podem ser feridos? 
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Não ; o medico tentando uma operação inoffensi-
va para contrabalançar consequências d'uma affec-
ção incurável, e com o louvável intuito d'assegu-
rar o repouso d'uma família e talvez prevenir catas
trophes, de maneira alguma decahe na estima do 
publico ou na dos seus confrades.. Ha muitas cir-
cumstancias em que a fecundação artificial é legiti
ma, porque a mulher dominada pela paixão da 
maternidade é capaz de tudo: fortuna, posição, 
honra, nada lhe custará sacrificar, contanto que 
sua paixão seja satisfeita. Também, nem sempre, 
o sentimento da maternidade é o único fito de taes 
treslo'ucameutos: considerações dambição, de for
tuna ou d'amor as arrastarão a temeridades as mais 
loucas. E' a satisfação destas paixões que impel-
lem muitas vezes as mulheres a resoluções as 
mais extremas onde podem sossobrar seu repouso, 
sua saúde, o respeito e a consideração. Entre dous 
maies, se a fecundação pode ser um d'elles—«é pre
ciso escolher o menor». 

Ouçamos o que diz Mantegazza a tal respeito. 
«Emquanto a mim não encontrei nem no Evange
lho, nem nos livros canónicos preceito algum, nem 
nenhum anathema contra a fecundação artificial, e 
antes me parece encontrar em todos os livros sa
grados um tal enthusiasmo pela fecundidade, que 
apparece em centenares d'ediçoes diversas o cres
cei e multiplicai-vos da Biblia. Se o homem conse
gue com o auxilio da sciencia tornar fecunda uma 
mulher estéril, parece-me que faz, mesmo sob o 
ponto de vista religioso, um acto meritório. Se 
auxiliar o utero por meios artificiaes a produzir 
filhos é um peccado, peccado deveria ser egual-
mente obrigar um estômago a digerir introduzin-
do-lhe pepsina, e obrigar uma perna paralytica a 
mover-se por* meio d'uma corrente eléctrica. Algum 
marido, ou alguma mulher houve, que mais espe
ciosos nos seus raciocínios, oppuzeram ás minhas 
propostas, a repugnância a um acto antinatural. 
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«O filho que nascer não parecerá meu! Será filho 
d'uma seringa, e não filho do meu sangue. Esta 
operação que me aconselhaes, é contra a nature
za.» 

E o celebre medico italiano termina as suas 
considerações dizendo:—o filho nascido da fecun
dação artificial é legitimo, é robusto, e tem todas 
as probabilidades de viver como todos os outros 
produzidos pelo meio habitual.» 

Eu comprehendo o recato e o pudor das mu
lheres, mas quem quer alcançar os fins, emprega 
os meios e, porisso diz Roubaud: «oa peut assurer, 
sans crainte d'être démenti, qu'une opération chi
rurgicale se proposant un pareil résultat, n'offrant 
aucun danger et n'apportant, quand elle est faite 
dans les conditions voulues, aucune entrave à la 
parturition, est acceptée par les moralistes et les 
casuistes les plus scrupuleux. 

III—Indicações econtra- indicações—Pajot 
diz que a fecundação artificial não deve ser empre
gada senão nos casos em que todos os outros me-
thodos racionaes de tractamento tiverem sido ex-
gotados. Roubaud é do mesmo parecer. 

Mas, pergunta-se— não convirá experimentar 
de preferencia a fecundação artificial, operação 
sempre inoffensiva, antes de recorrer a certos 
processos chirurgicos, como a amputação do collo, 
que, sendo inoffensivos, não deixarão porisso de 
constituir um traumatismo? Ha mulheres que, com 
receio do bistouri, se sujeitarão mais facilmente á 
fecundação artificial, dando-se o contrario com 
outras em que o sentimento exagerado de conveniên
cias predomina. E' ao medico que compete decidir 
em taes circumstancias. 

As affecções que impedem o encontro do esper
matozóide com o ovulo não são, com certeza, apa
nágio exclusivo das mulheres; o homem concorre 
também coça uma valiosa percentagem e o medico 
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antes de tentar a fecundação artificial, deveria 
analisal-a- convenientemente, citando eu tão so
mente, as indicações e contra-indicações na mu
lher para tal operação. 

A fecundação artificial não deve ser tentada 
depois da menopausa ou nas amenorrheicas pre
coces. 

Tão pouco o deve ser em casos d'uteros defi-
ciens, atrophia uterina, ou quando a esterilidade é 
devida a um vicio de conformação irremediável 
dos órgãos genitaes. Egualmente nos casos de 
estreiteza vaginal, congenita ou adquirida, assim 
como nos apertos de bacia para que o parto, re
sultado desejado na fecundação artificial, não pro
duza complicações mortaes para a creança ou para 
a mãe, podendo então o medico censurar-se de ter 
feito uma intervenção não só inutil como nociva. 

Egual abstenção se deve observar: 1.°—nas ver
sões uterinas que podem ser compensadas, ainda 
que momentaneamente, quer por uma posição con
veniente na copula, quer por meio d'um tampão 
ou esponja como já indiquei;—2.° nas flexões que 
podem ser reduzidas, temporariamente que seja, 
ou n'aquellas que se acompanham d'adherencias ou 
bridas, pois em taes circumstancias a prenhez, se
ria um verdadeiro perigo para a mãe expondo-a a 
peivi-peritonites determinadas pela ruptura de taes 
bridas ou adherencias. 

O corrimento vaginal originado por uma va
ginite contagiosa ou diathesica mata o esperma
tozóide pela sua acidez, mas não é superior aos 
recursos da therapeutica, pois pode ser neutrali-
sada por lavagens, injecções ou applicações alca
linas. O mesmo acontece no corrimento uterino 
que, no maior numero dos casos produz esterili
dade não pela sua acidez, mas pela obstrução do 
canal cervical; elle é sempre o producto d'uma af-
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fecção catarrhal da mucosa uterina, curavel ape
sar das difficuldades que algumas vezes se en
contram. Todas estas affecções inflammatorias, 
assim como as dos annexos, contraindicam a ope
ração, que não deverá ser empregada a não ser 
que um tractamento appropriado tenha modificado 
taes estados mórbidos. Outras considerações re
lativas a estados mórbidos que omitto, haveria 
a fazer, mas n'esta ordem d'ideias será fácil de 
prevê-las 

A existência d'uma diatbese maligna (tubercu
lose, cancro) n'um dos esposos ou em ambos, in
dicará a abstenção absoluta de qualquer interven
ção? Não se pôde dar uma resposta formal a tal 
pergunta. Deve evitar-se a fecundação artificial 
em taes indivíduos que não poderiam procrear se 
não seres imperfeitos? Ou, pelo contrario, deve-se 
tental-a pois que ao nascimento d'uma creança, 
qualquer q,ue ella seja, liga-se muitas vezes a feli
cidade, a honra e a fortuna d'uma família? Ao 
medico compete dar solução a este problema, se
gundo o conselho da sua consciência. 

Em summa, para. que a fecundação artificial 
seja bem succedida, é preciso: 

1.° Que tenham sido exgotados todos os me-
thodos de tractamento; 

2.° Que a menstruação exista ou, pelo menos, 
symptomas manifestos de molimen menstrual; 

3.° Que não exista algum vicio de conforma
ção irremediável da bacia e dos órgãos genitaes, 
oppondo-se quer á concepção, quer ao parto; 

4." Que a existência dos espermatozóides seja 
confirmada; 

5.° Que nenhum dos cônjuges seja possuidor 
d'uma diathese grave (?) 

Qual a época mais conveniente para se proce
der á operação? Uns pretendem que a mulher só é 
fecundavel durante os 8 dias que precedem ou se 
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seguem á menstruação, outros limitam esse praso 
aos 3 dias que a precedem; outros, ainda affirmam 
que a mulher é mais apta a fecundar durante o 
período menstrual. 

As investigações physioiogicas tendendo a con
firmar qualquer d'estas asserções, nada têm de po
sitivo. Egualmente as observações de fecundação 
artificial nada provam a tal respeito, porque são o 
mais discordantes possivel. Ainda assim podere
mos realisar a fecundação artificial 4 ou 5 dias an
tes da menstruação para que, se esta se produzir, 
possamos renovar a tentativa na semana sequente 
ao terminus das regras. 

IV—Processos operatórios—A fecundação 
artificial pode fazer-se por methodo vaginal ou me-
thodo uterino. 

0 primeiro methodo consistindo em levar o es
perma á vagina por meio d'uma injecção ou d'um 
tampão, merece pouca consideração pois, ainda que 
em alguns casos possa dar resultado, muitos outros 
haverá em que appareçam obstáculos que sejam 
invencíveis por tal methodo. 

M e t h o d o uterino —Este methodo propõe-
se levar directamente o esperma, recolhido na va
gina após o coïto, á cavidade uterina ou pelo 
menos ao interior do canal cervical. Para isso ha 
dous processos: 

3." Por insuffiação; 
â.° Por injecção. 

1." P r o c e s s o por insuffiação. — Devido a 
Girault, elle exige o emprego d'uma sonda em gom-
m a , elástica, tendo numa das extremidades um 
orifício em fundo de sacco; depois de ter lançado na 
sonda o esperma a empregar, introduz-se aquella 
no collo, soprando-se docemente na extremidade 
livre da sonda, de maneira a impellir o esperma na 
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cavidade uterina. Este processo tem inconveni-
tes dos quaes se salienta a possibilidade d'introdu-
zir ar na cavidade uterina, o que pode originar có
licas que inutilisarão a operação, 

2.° P r o c e s s o s por injecção—São variados: 
0 processo de Dehaut, o de Marion Sims, o de Pajot 
e o de Roubaud. 

a) P r o c e s s o de Dehaut—Dehaut propoz um 
instrumento a que chamou injector e que descreve 
assim: «O injector é um tubo de crystal espesso, 
com 0,m 20 de comprimento, de cavidade capillar; 
apresenta na extremidade uterina uma dilatação 
cylindrica, formando uma cavidade capaz de conter 
1 gramma de liquido, seguida d'uma parte bastante 
adelgaçada para poder ser introduzida do collo 
uterino; esta parte affilada pode conservar a dire
cção do tubo, ou antes receber uma inclinação ap-
propriada á conformação ou á direcção da parte do 
utero com a qual ella deve entrar em contacto. A 
extremidade manual d'esté tubo apresenta uma 
excavação circular em forma de tina, a qual é fe
chada por uma lamina elástica em caoutchouc bem 
tensa, e constitue uma camará d'ar, communicando 
com a cavidade por intermédio do tubo capillar; a 
capacidade d'esta camará d'ar não deve exceder a 
do reservatório. 

O modus faciendi é fácil de comprehender: ap-
poiando-se o dedo sobre a membrana de caoutchouc 
comprime-seo ar do reservatório cylindrico, d'onde 
o liquido é expulso para a cânula, e d'aqui para o 
utero. Comprehende-se que sendo a cânula de vi
dro, corre o risco de se quebrar facilmente e por 
outro lado não se pode amoldar a todas as posi
ções que o utero pode affectar Eis o seu principal 
inconveniente. 

b) P r o c e s s o de Marion S i m s — Este cirur
gião serviu-se d'um instrumento, em vidro, muito 
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semelhante á seringa de Pravaz, para injecções hy-
podermicas Assim calcula-se facilmente a quanti
dade do esperma injectado, pois uma revolução 
completa do pistão corresponde a uma gotta. Sims 
injectava geralmente meia gotta. Mas o que mais 
se faz salientar n'este methodo é a maneira de se 
fazer a colheita do esperma. Elle procurava-o na 
vagina, no próprio momento de cessar a copula. Tal 
pratica, com certeza ferirá o instincto e o senti
mento do pudor, ainda que seja a expressão da 
verdade scíentifica. 

Por outro lado, elle ligava uma grande impor
tância á temperatura da seringa. Primeiramente 
collocava-a num banho d'agua a 98° Fahr.; mas 
como o transporte do instrumento, do banho á va
gina, deveria fazer diminuir a temperatura, elle 
costumava deixar permanecer a seringa na vagina 
durante um minuto antes d'introduzir o semen 
viril, afim de lhe assegurar temperatura egual á 
do fluido onde viviam os espermatozóides. Depois 
d'isto, o mechanismo da operação é fácil de com
prehended 

o P r o c e s s o d e Pa jo t . — Este chirurgião em
pregava indifferentemente um instrumento especial, 
chamadado fecundador, formado por duas válvulas 
metallicas, deslisando uma na outra de maneira a 
formar um tubo no qual se move um pistão, ou 
um apparelho muito simples que se compõe d'uraa 
pêra de caoutchouc, munida d'um tubo que permit-
te recolher por aspiração o esperma na vagina e 
injectal-o em seguida, no utero. Este processo tem 
o inconveniente de não se poder avaliar a quanti
dade do esperma injectado. 

d) P r o c e s s o d e R o u b a u d Este author quiz 
simplificai- ainda o manual operatório de Sims e fez 
construir uma seringa especial que funccinna como 
bomba aspirante premente, podendo servir ainda 
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mesmo quando o esperma é recolhido fora da ca
vidade vaginal. A discripção do apparelho só pode
rá ser feita perante figura, do que me dispenso, 
pois qualquer livro da especialidade a contem. 

Seja qual fôr o methodo a empregar, o medico 
antes de praticar a fecundação artificial, deverá 
assegurar-se de que o esperma contem animalcu-
los em sufficiente quantidade e em condições de 
vitalidade normal. O esperma a injectar deve ser 
recebido num pequeno frasco escuro, conveniente
mente arrolhado e mantido, constantemente á tem
peratura de 40.° centigrados. E' preciso que o 
instrumento injector, mergulhado em banho maria, 
se conserve durante algum tempo a 45.° ou 50.°, 
para que os espermatozóides não soffram mudança 
de temperatura, quando n'elle forem lançados. 

Carregado o instrumento a usar, com 2 t>u 3 
gottas d'esperma, mantem-se na agua quente até 
que se faça a injecção, estando a mulher em con
dições de se conservar na mesma posição 20 ou 30 
minutos depois de realisada tal operação. 

Quando tudo está preparado, com a ajuda do 
especulo injecta-se docemente e sem esforço meia 
gotta ou uma gotta do liquido seminal, tendo o cui
dado de não retirar a cânula antes de 4 a 5 minu
tos; se o esperma sahe pelo collo uterino, será pre
ciso enterrar a cânula mais 1 centímetro e recome
çar a injecção. Quando tal accidente se não produza 
ao fim de 5 minutos, retira se docemente a seringa, 
conservando-se o especulo durante alguns instantes 
para se poder observar que o esperma não sahe 
dopois da retirada da cânula. Depois de 10 minutos 
d'observaçao negativa, pode retirar-se o especulo. 

Outros processos de fecundação artificial ha, 
que, apezar de não serem senão variantes dos 
expostos aqui, algumas vantagens conseguem. 
Descrevel-os seria bom, mas o tempo escasseia e 
o principio geral da operação está comprehendido, 
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cojsrcjj TJSÃO 
A fecundação artificial, apezar d'um certo quid 

repugnante, é uma operação perfeitamente scien-
tifica e racional, e não deve ser abandonada por
que, em certos casos, será a única operação feliz, 
quando todos os outros processos therapeuticos te
nham falhado. 



PROPOSIÇÕES 

Anatomia descriptiva — A rotula é o typo dos &e-
samoideos intratendinosos. 

Physiologia — Logo que haja impregnação do 
ovo, não ha esterilidade. 

Pathologia geral — A esterilidade não é uma 
doença. 

Materia medica— Nas febres tuberculosas empre
garei a antipyrina. 

Pathologia externa — Nos epitheliomas, prefiro a 
extirpação pelo bistouri ao emprego dos cáusticos 
chimicos. 

Operações — A torsão é muitas vezes preferível 
á laqueação, como meio hemostatico. 

Anatomia pathologica — O conhecimento dos cy-
lindros urinários é d'um grande alcance para o 
prognostico das nephrites. 

Pathologia interna — A hematemese não é um 
symptoma característico da ulcera e cancro do 
estômago. 

Hygiene — A hygiene é sem duvida, o melhor 
combatente contra a tuberculose. 

Partos — Reprovo a intervenção a forceps no 
estreito superior. 

Medicina legal — A integridade do hymen não é 
uma prova cabal de virgindade. 

v i s t o P o d e i m p r i m i r - s e 
O Director. 

Pires de Lima, Moraes Caldas, 
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