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POLYPUS 0 0 UTERO

Denominam-se polypos do utero os tumores
pediculados, existentes na cavidade d'esté órgão.
Com este nome abrangem-se tumores, cuja natureza e estructura é muito variada ; succède mesmo que um tumor, nas primeiras phases d'evolução, não seja um polypo, mas que mais tarde o
venha a ser.
Debaixo do ponto de vista pratico, ha certa
vantagem em conservar o termo polypos, por isso
que elle abrange tumores que tem a mesma forma,
os mesmos symptomas e sobretudo o mesmo tratamento, que é o principal ponto que interessa o
cirurgião.
Todos os tumores do utero podem apresentar
uma forma mais ou menos semelhante á d'um polypo; porém somente descreverei os tumores de boa
natureza, conhecidos por este nome.
Seguiremos a classificação de Hart c Barbour,
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que estabelece cinco grupos de polypos í fibrosos,
mucosos, placent ares, papillomas do col lo e folliculos cfsticos pediculados; differindo d'ella pelo que
diz respeito a este ultimo grupo, por isso que a
maior parte dos pathologistas consideram os folliculos cysticos pediculados como phases dos polypos
mucosos-, em todo o caso direi algumas palavras a
respeito do tratamento d'estes pequenos polypos,
o qual apresenta alguma coisa de particular.
Vista a analogia que eu disse haver entre estes différentes grupos de tumores, passo a estudados, em separado, relativamente á etiologia e
anatomia pathologica; em conjuncto pelo que diz
respeito aos symptomas, diagnostico, prognostico
e tratamento.
Divido este trabalho em três capítulos: no i.°
estudo a etiologia e anatomia pathologica d'estes
tumores; no 2.0 symptomas, diagnostico e prognostico; e no ò." o tratamento.

CAPITULO I

Polypos fibrosos.—-Estes polypos representam
uma phase mais adiantada dos myomas sub-mucosos, cuja evolução se fez para a cavidade uterina,
dando em resultado a pediculisação do tumor.
Existem de preferencia no corpo do~ utero e
principalmente no fundo ou na parede posterior.
São mais frequentes na raça negra, do que nas raças europeias. Emquanto á idade, as estatísticas
fornecem dados pelos quaes se vê que os polypos
fibrosos são raros, antes da puberdade, e que a idade em que são mais frequentes é a dos 3o aos 5o
annos.
Variadas circumstancias se têm apontado como causas predisponentes; assim Bayle cita a abstenção de prazeres sexuaes e a esterilidade-, porém
as estatísticas de quasi todos os cirurgiões dão um
resultado, que não está d'accordo com esta opinião.
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Schroder observou estes polypos em 792 mulheres,
das quaes 614 eram casadas. Gusserow em g5g casos, encontrou 672 em mulheres casadas.
Emquanto á esterilidade, Schroder viu que
em 604 casos, 204 eram mulheres estéreis, 24 tinham abortado e 376 tinham tido filhos.
Succède aqui como com os outros tumores, as
causas ainda estão por determinar.

Anatomia patiiologica
Estes tumores são duros, o volume pôde ser
muito variado, desde o duma noz até ao da cabeça d'uma creança ; a forma mais commum é a pyriforme, podem porém apresentar-se cylindricos, esphericos ou com forma d'ampolheta ; sendo esta ultima devida a um estrangulamento, que o tumor
experimenta ao nivel do orifício interno do collo, ou
produzido por adherencias que estrangulam o tumor na cavidade uterina.
O pedículo d'estes tumores é quasi sempre
único, todavia ha casos em que se encontram mais,
sendo estes pediculos supranumerários considerados como adherencias secundarias devidas á irritação da mucosa uterina pela presença do tumor.
São, na maior parte dos casos, solitários; ha,
porém, factos registrados na sciencia de se ter encontrado mais do que um polypo no mesmo utero.
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Assim o Dr. Kid encontrou, d'uma só vez,
n'um utero nove polypos.
Na evolução d'estes tumores, très phases se
podem dar: na primeira o polypo ainda se acha
dentro da cavidade uterina; na segunda chega a
penetrar no collo; e na terceira chega á vagina ou
mesmo á vulva. Isto não quer dizer que estes polypos apresentem sempre 'esta marcha, mas o cirurgião pôde surprehendel-os em qualquer das
phases indicadas.
Na estructura d'estes polypos entra tecido muscular, fibroso e vasos.
Larey, diz ter encontrado nervos, porém,
Freund nega a veracidade deste facto.
#
#

#

Entrando agora na histologia dos polypos fibrosos, não fazemos mais do que transcrever o que
a este respeito diz Klebs.
O exame microscópico mostra que a massa
principal do tumor é constituída por fibras lisas,
cujo volume é muito mais considerável do que o
das fibras do utero, no estado de vacuidade. As fibras musculares acham-se dispostas em laminas;
estas são limitadas por septos fibrosos, nos quaes
circulam volumosos capillares sanguíneos. Por entre estas laminas musculares existem espaços que
Klebs considera como lymphaticos.
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Estes tumores podem ainda apresentar uma
disposição particular ; ou as fibras musculares constituem feixes em forma de cunha, cujo vértice corresponde ao centro do tumor e a base forma a superficie do mesmo ; ou as fibras irradiam de différentes pontos do tumor, de modo a constituírem
nódulos que tornam a sua superficie muito irregular.
Segundo predomina o tecido muscular ou o fibroso, teremos, no primeiro caso, tumores, verdadeiros myomas, pouco consistentes e de côr vermelho-cinzenta ; e, no segundo, tumores duros e
descorados ; estes últimos são mais frequentes do
que os primeiros.
Os vasos sanguíneos, que se encontram n'estes polypos, são pouco numerosos e de pequeno
calibre.
Da parte do utero dão-se importantes modificações, que muitíssimo se assemelham ás dum
utero no estado de gravidez. Consistem principalmente na hypertrophia de todo o utero, a qual se
accentua mais ao nível da inserção do pedículo,
onde a vascularisação se torna considerável, chegando a formar-se verdadeiros seios venosos. E'
por esta extraordinária vascularisação que se explicam as grandes hemorrhagias, que quasi sempre
accompanham estes tumores.
Tem-se notado que, em alguns casos, o utero
com um polypo fibroso chega a exceder o volume
d'um utero gravido, aos nove- mezes.
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Este trabalho tão notável d'hypertrophia uterina tem sido algumas vezes designado por pren]\e\ fibrosa.
#

Emquanto ao modo do seu desenvolvimento, Klebs suppõe que os polypos fibrosos tem por
origem as cellulas que existem nas paredes dos
capillares. Estas cellulas proliferam e dão origem
a fibras musculares, cujo volume e numero vai successivamente augmentando, a ponto de fazerem desapparecer o capillar.
Pela pressão continuada, produzida por este
grupo de fibras, notam-se na estructura das fibras
musculares do utero, no ponto em que existe o tumor e do lado da cavidade, certas alterações, que
consistem principalmente na diminuição da sua contractibilidade.
As contrações uterinas, a que este tumor dá
lugar, produzem a compressão d'esté, obrigando-o
á sahir pelo ponto de menor resistência, que é a
parte da parede onde se deram as modificações
de contractibilidade. Expulso para a cavidade uterina, conserva-se ainda adhérente ás suas paredes,
por tecidos que hão de constituir o pediculo.
Assim constituido o pòlypo, a mucosa que o
envolve torna-se espessa, as glândulas e o tecido
conjunctivo interglandular são a sede de modifica-
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ções, ás vezes tão consideráveis, que tem levado
alguns pathologistas a descrever á parte polypos,
que não são mais do que phases degenerativas de
certos fibromas. Uma d'estas phases consiste na
formação de cavidades kysticas, muito provavelmente devidas á obliteração das extremidades glandulares da mucosa.
O tumor, uma vez livre na cavidade uterina,
em geral continua a sua evolução : pelo seu peso e
actuando como um corpo extranho o utero contrabese e obriga o polypo a descer para o collo que
dilata e atravessa, a não ser que adherencias o fixem n'esse ponto, e caminha na vagina chegando,
muitas vezes, a passar a vulva. Por consequência
podemos no momento da exploração encontrar o
polypo na cavidade uterina, na vagina, ou até fora
da vulva.
French observou e descreveu uma espécie de
polypos, que apresentam uma particularidade interessante. Alguns polypos, em virtude das congestões a que estão sujeitos nas epochas menstruaes
provocam contracções uterinas, que os obrigam a
sahir do utero e, logo que cessa este periodo, a
entrar para a cavidade. Este facto levou French a
denominal-os—polypos intermittentes.
O Dr. Pozzi, fallando d'estes polypos, diz que
um polypo intermittente, íVuma dada occasião, entrando para a cavidade uterina, pôde ahi contrahir
adherencias que o fixem, perdendo deste modo o
seu caracter especial.
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Polypos mucosos
Estes tumores tem ordinariamente por origem
as granulações da face interna do utero, na metrite
chronica. São em geral achatados e pequenos, quasi nunca excedem o volume d'uma amêndoa.
Encontram-se de preferencia nas multiparas.
São notáveis, porque o seu pediculo pôde attingir
taes dimensões que, achando-se inserido no fundo
do utero, o corpo do tumor chega á vulva. Possuem uma vascularisaçao importante, que pôde
achar-se distribuída de différentes modos: limitarse simplesmente ao pediculo, ou distribuir-se por
todo o tumor.
Emquanto á sede, estes polypos podem existir
no collo ou no corpo do utero. Sinety divide-os em:
polypos do collo e polypos do corpo do utero.
A estructura doestes tumores é análoga á da
mucosa uterina.
São constituidos por um tecido conjunctivo, no
meio do qual ha, nos polypos do corpo, fundos de
sacco glandulares e cavidades revestidas por epitheliò cylindrico-, nos do collo, glândulas em cacho, revestidas d'epithelio caliciforme. Estas variações de estructura, muito valiosas para se reconhecer a implantação dos polypos, estão em relação com as differenças histológicas que apresenta
normalmente a mucosa, no collo e no corpo.
Algumas modificações de estructura, consistin-
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do principalmente na hypertrophia glandular que
muitas vezes se observa n'estes polypos, tem levado muitos auctores a incluil-os n'outros grupos de
tumores. Schroder descreve, sob a denominação
de adenomas do utero, um grupo de tumores, no
qual entram verdadeiros polypos mucosos.
Siredey divide estes polypos em: i.° polypos
mucosos propriamente ditos-, 2.0 polypos vasculares ; 3.° polypos glandulares.
No grupo dos glandulares este auctor inclue os
polypos utero-folliculares, que Hart e Barbour denominam folliculos pediculados. Esta classificação
basea-se sobre o desenvolvimento predominante de
algum dos elementos da mucosa..
a"—

Polypos fibrinosos ou placentares
(hematoma polyposo de Virchow)
Estes polypos consideram-se hoje como resultado do aborto. Na maioria dos casos o exame histológico mostra a existência de villosidades placentares; em outros iïbrina coberta d'elementos figurados, ou fibrina coagulada sobre restos de villosidades.
São restos de placenta fetal, diz Virchow, que
persistiram e sobre os quaes se depositou uma certa quantidade de sangue; ou, então, coágulos sanguíneos constituídos pelo sangue, que, depois do
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deslocamento da placenta,» sae dos vasos lacerados
da mãe e em seguida coagula adherindo á superficie rugosa da inserção placentar.
Este modo de ver explica perfeitamente a sede
d'cstes tumores.

Polypos papillare's
No collo do utero podem-se observar todas as
formas de tumores papillares.
Estes polypos encontram-se, ora reunidos n'uma
só massa, ora isolados. A côr é variável, podendo
apresentar-se mais ou menos rosada e em alguns
casos vermelho-violacea.
Apresentam a estruetura dos papillomas, isto
é, são constituidos por glândulas da mucosa hypertrophiadas e revestidas d'uma ou muitas camadas
depithelio pavimentoso.
Divergem as opiniões a respeito da malignidade
d'estes tumores. Hart e Barbour dizem que elles na
maior parte são sarcomatosos ou carcinomatosos.
Virchow sustenta que só em casos muito raros os
papillomas do collo se tornam o ponto de partida
d'epitheliomas. D'esta opinião é ainda Emmef, porém Sinety faz notar que, quando estes papillomas
se acham localisados no focinho de tença, o prognostico deve ser reservado.
Restava agora fallar dos folliculos pediculados;

I

3o

porém estes polypos não constituem para a maior
parte dos pathologistas uma entidade, mas sim uma
phase dos polypos mucosos. E' um dos produetos
da endometrite chronica, consistindo na bypertrophia dos ovos de Naboth.
#
#

*

Estudada assim, mui rapidamente, a estruetura
geral dos polypos, resta-me fallar das modificações
que esta soffre, sob a influencia d'alguns processos
degenerativos. Estes processos podem incluir-se em
quatro grupos: amollecimento, induração, calcificação e suppuração.
i. Amollecimento. Pôde ser devido ao desenvolvimento de edema do tumor-, observa-se sobre
tudo na gravidez e estado puerperal, porém o seu
mecanismo não se conhece bem. Um corte, dado
no tumor, mostra a existência de cavidades que,
em alguns casos, contém um liquido seroso.
O amollecimento ainda pôde ser devido á degeneração gordurosa ou myxomatosa; da primeira
poucas vezes foi verificada a existência, que, todavia, se presume, como phase preliminar d'outras
degenerações, taes como a induração; a segunda
consiste na degeneração myxomatosa das fibro-cellulas e na formação de espaços "contendo muco.
2. - Induração. A sclerose do polypo na impossibilidade de se determinar o seu mechanismo é ex "
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plicada por duas hypotheses. Uns pathologistas
querem que este processo seja análogo á involução
do utero, post partum, dando-se primeiro a degeneração gordurosa das fibras musculares e em seguida a absorpção d'estas. Outros querem ver em
alguns casos um processo inrlammatorio intersticial
chronico, dando em resultado a retracção do tumor.
3.—Calcificação. Consiste na degeneração calcaria do tumor. Esta pôde ser completa ou parcial,
i\ n'este ultimo caso, ainda achar-se limitada ao centro ou á peripheria do tumor. Um polypo, assim
transformado n'um corpo muito duro, pôde dar logar a inflammações uterinas.
4.—Suppuração. A inflammação dos polypos
parece rara. E' de observação que são os fibromas
calcificados os mais atacados de suppuração, constituindo n'este caso um processo d'eliminaçao espontânea. A gangrena acompanha quasi sempre a suppuração, de modo que o tumor é completamente*
esphacelado e eliminado aos pedaços.
Todos estes processos degenerativos podem,
segundo todos os auctores, dar-se nos polypos
fibrosos, porém parece não succéder outro tanto
com os outros polypos.
Alguns pathologistas descrevem todas estas degenerações como communs a todos os polypos, po
rém dão a entender que são os fibrosos aquelles
em que se tem verificado estas modificações de estructura. Scanzoni diz, por exemplo, que os polypos mucosos são atacados principalmente das de-
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generações; suppuração c gangrena; mas que também são susceptíveis de soífrerem as outras degenerações.

Symptomas
Em geral o primeiro symptoma que obriga a
doente a procurar o medico é a hemorrhagia. Esta
manifesta-se pelo augmento na quantidade e duração da menstruação. Os intervallos da menstruação
são occupados por um corrimento mucoso ou mucopurulent, proveniente da irritação da mucosa uterina; dentro em pouco as hemorrhagias succedem-se
irregularmente e produzem consideráveis perdas de
sangue, que, em alguns casos, podem ser fataes.
N'este estado as doentes apresentam-se com
«uma anemia profunda, com todos os symptomas
próprios d'esta doença : os tegumentos descorados,
cephalalgias, perturbações gástricas, etc.
Como acima disse, um outro symptoma era o
corrimento proveniente da cavidade do utero e devido a um processo inflammatorio ou mesmo ulcerative da mucosa uterina.
Discute-se ainda hoje, quando se trata de polypos mucosos, se.estes são a causa, ou o resultado das alterações inrlammatorias, que se passam no
utero. Sinety inclina-se para esta ultima opinião.
Temos ainda as dores dysmenorrheicas, que
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accompanham estes tumores, dores intensas devidas a contracções enérgicas do utero e que se tornam desesperadas, quando o polypo penetra no
collo. São em tudo análogas ás dores expulsivas,
que acompanham um parto.
Scanzoni diz ter encontrado polypos com o volume da cabeça dum homem, sem as mulheres accusarem dores ; mas isto é uma excepção, porque
polypos bem pequenos produzem dores fortíssimas.
Os polypos fibrosos, pelo volume que podem
attingir, chegam a produzir perturbações funccionaes consideráveis. Verdadeiras paralysias se tem
observado, devidas á compressão do plexo lombar
e nervo sciatico. Não é raro ver-se, nas doentes portadoras de um polypo considerável, o edema e varizes dos membros inferiores, produzidas pela compressão das illiacas.
Um facto, que se dá frequentemente, é a compressão dos intestinos, principalmente do recto,
d'onde resulta constipação de ventre, etc..
Concebe-se que, se o tumor tiver dimensões
consideráveis, chegue a perturbar o funccionalismo de todos os órgãos da cavidade abdominal e,
mesmo, os da caixa thoraxica.
Eis muito resumidamente os symptomas communs a todos os polypos, symptomas cuja intensidade pôde variar, segundo circumstancias inhérentes, não só á doente, como ao polypo.
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Diagnostico
Dados os symptomas que acabamos d/expor,
principalmente as hemorrhagias, o corrimento e as
dores-, desde logo suspeitamos a existência dum
polypo uterino, ou, antes, d'um tumor uterino.
Para se chegar a um diagnostico seguro é indispensável proceder á exploração da cavidade uterina, e, não descrevo n'este lugar os meios de que'
nos servimos, porque sendo estes necessários também para o tratamento, reservo o seu estudo para
a ultima parte do meu trabalho.
Dois casos se nos pôde offerecer: no primeiro
o polypo acha-se dentro da cavidade uterina-, no
segundo tem penetrado no collo ou mesmo chegado
á cavidade vaginal, e, em alguns casos, chegado a
fazer saliência na vulva.
Quando o polypo se acha dentro da cavidade
uterina, temos a verificar se o collo está dilatado
ou não.
O diagnostico, no caso do collo se achar dilatado, é em geral fácil: basta, na maioria das vezes,
introduzir o dêdo para se sentir o tumor-, porém,
já não succède o mesmo, quando o collo não permitte a entrada do dêdo ou d'uma sonda. Aqui os
dados que podemos colher são muito vagos ; assim,
se encontramos o utero augmentado de volume e
resistente, e se, pelo interrogatório da doente e exploração conveniente, concluímos que não se trata
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de gravidez (o que em alguns casos é difficilimo,
porque não só um polypo pôde apresentar os symptomas da gravidez mas até pôde dar-se a coincidência do polypo existir com esta) ha possibilidade d'um tumor fibroide; porém desconhecemos
se é pediculado ou não. Pôde dar-se o facto de o
utero estar normal e todos os symptomas accusarem a presença d'um polypo; aqui, ha todas as
probabilidades da existência d'um pequeno polypo
mucoso ou fibrinoso, se houve parto anterior. ,_/
Na hypothèse de estar fechado o collo, só a
dilatação d'esté pôde deixar verificar a existência
dum polypo, e por consequência, quando os symptomas próprios d'estes tumores se nos apresentam, só a exploração da cavidade uterina pôde assegurar a sua existência.
Verificada a existência dum tumor dentro da
cavidade uterina, é preciso, em muitos casos, proceder á exploração d'esta cavidade.
Os meios de que nos servimos serão apontados mais tarde.
Como fizemos notar, quando tratamos da anatomia pathologica, ha polypos que só são accessiveis
nas epochas menstruaes; por consequência, quando se suppõe a existência d'um d'estes polypos, é
perciso examinar as doentes, nas epochas das regras.
Depois de diagnosticado o polypo, resta saber
a sua espécie.
Para alguns polypos já os seus caracteres phy-

36
sicos servem, até certo ponto, para os differençar,
por exemplo: polypos fibrosos e mucosos.
Esses caracteres dizem respeito á consistência,
cor, etc. A séde d'implantaçâo também tem valor;
porque nós sabemos que os polypos fibrosos são
mais communs no corpo do utero do que no collo,
ao contrario dos mucosos.
Se tivermos um polypo pequeno dentro da cavidade uterina, pouco consistente, e tendo-se seguido a um parto, ha todas as probabilidades de ser
um polypo placentar.
Em qualquer dos casos apontados, o diagnostico seguro só pôde ser feito por meio de microscópio.
#
#

#

Resta, tratando de diagnostico, ver quaes as
doenças com que se podem confundir os polypos.
Não faliarei de todos os padecimentos, com
que se tem confundido estes tumores, porque estes erros de diagnostico tem desapparecido com
o aperfeiçoamento dos meios e regras de explora"
cão.
Tratarei simplesmente das lesões que, ainda
hoje, em muitos casos, tornam o diagnostico differencial impossível. Quero referir-me á inversão uterina e a certos estados do tumor, que se confundem
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com o prolapso do utero e com tumores de má natureza.
Deve haver o máximo cuidado em não confundir a inversão uterina com um polypo, o que é difficil, principalmente, quando o polypo enche completamente o orifício do collo, ou ainda quando a in
versão exista acompanhada d'um polypo.
Pelo interrogatório da doente, devemos indagar se houve anteriormente algum parto e se este
foi laborioso : porém, o meio que mais nos pôde
illucidar, é a exploração da cavidade uterina, com
a sonda, e o toque rectal, combinado com a palpação abdominal.
Quando o tumor observado apresenta no vértice ulcerações que permittem a entrada do dedo,
devemos proceder a um exame attento, porque, do
contrario, seria fácil confundil-o com um tumor de
má natureza, ou com o prolapso do utero.

Prognostico
O prognostico destes tumores depende principalmente da intensidade das hemorrhagias e da
robustez da mulher.
Dado um polypo, a única coisa que ha a fazer
é extrahil-o. A extracção d'um polypo é em geral
seguida de bom resultado, não só pelo que di-z respeito á operação em si, mas também porque es-
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tes tumores não se reproduzem, e, se ha casos em
que depois de se ter extrahido um polypo, mais tarde appareceram outros, é porque na occasião em
que se tirou o primeiro havia mais em via d'evolução.

CAPITULO II
Meios de diagnostico e tratamento
Uma condição necessária para a exploração da
cavidade uterina vem a ser que o collo do utero esteja dilatado, a ponto de deixar penetrar uma sonda
ou o dedo; isto pelo que diz respeito ao diagnostico ; mas, torna-se egualmente indispensável para o
tratamento, por isso que se tem de levar muitas vezes á cavidade uterina instrumentos d'um calibre
bastante grande. cA
Dois casos se podem apresentar : ou temos um
tumor, fazendo saliência na vagina, e tratamos de
saber onde e como se insere-, ou, então, suspeitamos a existência d'um polypo dentro da cavidade
uterina, e temos de verificar a sua existência, o seu
modo d'implantaçao, etc..
No primeiro caso e para alguns polypos, isto
não é difficil; basta a exploração com o dedo para
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se determinar o ponto d'implantaçao do pedículo;
por exemplo, nos polypos que se inserem no collo
e proximo do orifício externo; porém esta manobra é impossível para os polypos que se inserem
nas paredes da cavidade, dando-se na maioria das
vezes o facto do collo mio se achar dilatado. N'este caso o que o cirurgião tem a fazer, primeiro que
tudo, é dilatal-o.
A dilatação do collo póde-se obter por vários
modos ; pela distenção forçada ; pela distenção graduada, ou pela introducção, no canal cervical, de
substancias susceptíveis d'augment ar de volume,
pela imbibição.
Entre as substancias que se empregam, n'este
ultimo processo, figuram como mais importantes
—a esponja preparada e a laminaria.
A esponja preparada emprega-se debaixo da
forma de pequenos cones de 4 a 5 centímetros de
comprimento, constituídos pela esponja ordinária
submettida a uma forte compressão e cercada de
uma camada de gomma.
O emprego da esponja preparada apresenta
alguns inconvenientes, que tem levado a maior parte dos cirurgiões a abandonar este meio de dilatação. Notaram elles não só a irritação considerável
da mucosa, que pôde ir até á infecção, mas também que a extracção dos cones podia determinar a
producção do tétano ; tal foi o caso observado por
Thomas, em que, 24 horas depois da extracção do
2.0 cone, se produziu o tétano.
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As alterações, que se dão na mucosa, principiam pouco tempo depois da applicaçáo da esponja.
Assim Haussman mostrou que duas horas depois, a superficie externa do cone se achava coberta
de epithelio, e, no liquido que sahia, notou ao microscópio, partículas de esponja.
Com os meios antisepticos tem-se diminuído
consideravelmente os inconvenientes apontados.
Alguns auctores preferem a laminaria á esponja, porque segundo elles, diminue as probabilidades
d'alteraçao do sangue; mas como nota Emmet o
seu poder dilatador é menor e pôde dar-se com
o emprego da laminaria uma circumstancia que
occasiona grandes inconvenientes. Esta substancia, dilatando-se desegualmente pôde fazer com que
a parte, que está além do orifício interno, pelo
augmento de volume que soffreu, não possa sahir,
e, na occasião em que vamos extrahir a haste, se
dê a ruptura, ficando dentro do utero esta parte,
o que constitue um caso grave.
O processo empregado na introducção, quer
para a esponja, quer para a laminaria, é o mesmo.
Alguns cuidados deve haver no emprego d'estes meios:
O intestino deve estar livre ; deve-se verificar:
se houve recentemente uma cellulite, restando ainda
algum vestígio, como por exemplo, augmento d'es
pessura de tecidos -, ou se o toque vaginal revela algum soffrimento á pressão, em qualquer ponto d'es-
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te conducto. Verificada qualquer d'estas circumstancias devemos abster-nos d'introduzir a tenta.
Para a introducção d'estes pequenos instrumentos podemos servir-nos do especulo, e n'este caso
é preferível o de Sims, ou simplesmente da mão.
A mulher deitada no decúbito lateral ou, como
prefere Hegar, no decúbito latero-abdominal, introduz-se o especulo, com uma pinça, agarra-se a base
do cone e leva-se ao collo, no qual penetra, até
que tenha passado o seu orifício interno, ficando
ainda uma parte fora do collo. 1
Na dilatação do collo por meio da esponja preparada, Emmet rodeia-se dum certo numero de
cuidados, que tem por fim obstar, tanto quanto
possível, ás complicações que podem sobrevir ; assim, depois de ter verificado as contra-indicações
apontadas acima, procede á introducção da esponja. Colloca a doente num leito, conserva-lhe os
pés aquecidos, por meios convenientes, e não consente que ella se levante. Aconselha, no caso de
haver dores, que não cedam ao ópio, ou quando
houver calafrios, a tirar a tenta. Diz que se deve
dar, de manhã e de tarde, abundantes injecções
vaginaes, e, no caso de haver corrimento abundante, juntar á injecção um pouco dacido phenico.
Pode-se introduzir, xima haste de laminaria,
sem descobrir a mulher: Colloca-se o index esquerdo no lábio anterior do collo, faz-se escorregar a
tenta ao longo do dedo, até chegar ao orifício ex-

43

terno do collo, o que se obtém facilmente -, porém
a dificuldade está em transpor o orifício interno,
por isso que muitas vezes o collo apresenta-se bastante curvo. Este obstáculo vence-se, tendo previamente determinado a direcção do canal cervical por
meio da sonda, e, depois, dando á laminaria a curvatura indicada pela sonda. Esta curvatura obtem-se
molhando o cone da laminaria, por um instante,
em uma solução quente d'acido phenico, e, depois,
deixando-a arrefecer em agua fria.
Divergem as opiniões a respeito da preferencia
duma ou d'outra d'estas substancias -, no entanto
alguns cirurgiões, e dos mais importantes da actualidade, continuam a empregar a esponja preparada,
e, em todo o caso, não tenho visto que sejam infelizes nos seus resultados.
Outros meios se tem alvitrado para dilatar o
collo ; assim Busch, Schulze e Sims propozeram
instrumentos em forma de thesoura, cujos ramos
se fecham na occasião em que se introduzem no
collo e em seguida produzem a dilatação pelo seu
desvio -, hoje estão quasi completamente postos de
parte, por isso que produzem, nos pontos da mucosa correspondentes aos ramos, pressões muito
circumscriptas, que podem dar lugar a complicações.
Todos os cirurgiões reconhecem hoje a vantagem que ha em substituir estes instrumentos pe
los dilatadores graduados, não só porque se não
dão os inconvenientes resultantes do emprego d'à-
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quelles, mas porque se obtém, em muito menos
tempo, uma dilatação mais considerável.
A forma d'estes instrumentos tem variado, segundo os auctores. Hank emprega dilatadores de
gomma indurecida, ovóides e cavados; Lawson Tait
dilatadores cónicos, que elle adapta a um cabo
commum; Hegar e Kaltenbach dilatadores feitos
com a mesma substancia, mas de forma cylindrica,
terminando uma das extremidades em ponta, e a
outra sendo munida d uma espécie de cabo. O comprimento destas vellinhas é de doze a quinze centímetros, afora o cabo, que tem proximamente cinco centímetros.
Os diâmetros d'estes dilatadores vão crescendo numa progressão continua, apresentando o mais
pequeno um diâmetro de dois millimetros e os seguintes um diâmetro que augmenta suecessivamente dum millimetro ou de meio.
A dilatação sufficiente para deixar penetrar o
dedo obtem-se com a vellinha, tendo 16 a 17 millimetros de diâmetro; para se poder empregar a
sonda ou uma pinça, basta chegar a introduzir a
vellinha que tenha 6 a i 2 millimetros de diâmetro.
Hegar e Kaltenbach aconselham a que se colloquem estes instrumentos, antes do seu emprego,
n'uma solução d'acido phenico a 5 %.
O processo que estes cirurgiões seguem para
dilatar o collo é pouco mais ou menos o seguinte.
Afim de poderem descobrir melhor o focinho de
tença, collocam a mulher no decúbito latero-abdo-
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minai. Introduzem-lhe o especulo de Sims, e, com
um gancho, fixam o lábio anterior do collo. Depois
de examinado o calibre do canal cervical, introduzem no collo uma vellinha, cujo volume esteja em
relação com esse calibre. Em seguida substituem
esta vellinha por outras, cujo diâmetro vai augmen
tando, até encontrar resistência no canal.
A dilatação por este meio obtem-se, a maior
parte das vezes, rapidamente ; basta uma hora para
obter um grau de dilatação que permitta introduzir o dedo indicador.
O emprego da anesthesia favorece consideravelmente a dilatação por este meio.
Hart e Barbour collocam uma tenta de laminaria no collo e, passados seis a oito horas, chloroformisam a doente e empregam, então, os dilatadores graduados de Tait.
Este meio de dilatação está reconhecido hoje
por todos os cirurgiões, allemães, inglezes, francezes, etc., como o menos sugeito a complicações,
usando convenientemente os preceitos anti-septicos-,
mas outras vantagens tem, que são: effectuar uma
dilatação considerável em muito pouco tempo, e serem muito mais commodos no seu emprego.
Continuando ainda no estudo dos meios de
diagnostico, resta-nos tratar da exploração da cavidade uterina. Esta pôde fazer-se com o dedo, ou
com um catheter.
O exame com o dedo é preferivel, sempre que
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possa ser empregado, por isso que nos fornece indicações muito mais precisas. (£,
O emprego do catheter já é um pouco mais
difficil. -- Este processo foi pela primeira vez empregado por Simpson e, mais tarde, seguido por
todos os cirurgiões. A natureza e forma d'estes catheteres tem variado muitíssimo ; porém hoje servem-se os gynecologistas dum catheter constituído
por uma haste metallica flexível e graduada, munida d um cursor que serve para se fixar no ponto
da haste que marca a extensão a que o catheter
penetra na cavidade uterina.
Por meio d'esté instrumento podemos reconhecer vários estados do utero, porém descreverei
simplesmente as indicações, que, no caso de que
me occupo, ella pôde fornecer.
A sonda deve ser empregada, quando, em virtude da pequena dilatação do collo, o dedo não
possa attingir a cavidade. Temos em vista já reconhecer a existência de pequenos polypos da cavidade uterina, o que em alguns casos é impossível;
porque succède a sonda achatal-os contra a parede
do utero e passar por cima d'elles, sem accusar a
menor resistência ou desvio; já determinar, se um
tumor que existe dentro da cavidade uterina é pediculado ou não, e, quando o seja, reconhecer a
espessura e séde d'implantaçao do pedículo.
Onde a sonda presta grandes serviços é no
diagnostico differencial, entre um polypo e a inversão. Antes do emprego d'esté instrumento, não era
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raro confundir-se um polypo com uma inversão uterina. Cirurgiões importantes, como Velpeau e outros, commetteram este erro.
Este diagnostico basea-se no augmento ou diminuição da cavidade uterina, medida pela sonda.
Este instrumento penetra habitualmente na cavidade do utero, no extensão de seis centímetros.
Se verificarmos este facto, não ha inversão do
utero, pelo menos, considerável. Se a sonda, girando em torno do pediculo, não entra mais de vinte e
cinco millimetros, a cavidade deve ser considerada
diminuída pela inversão.
N'esta ultima hypothèse, ainda resta saber se
é uma simples inversão ou uma inversão complicada e produzida pela inserção d u m polypo no fundo do utero. N'este caso, o diagnostico é muito
difficil e só a historia da doente, caracteres do tumor encontrado pela sonda, nos podem guiar. Em
geral as inversões uterinas succedem a um parto
laborioso-, o tumor formado pela inversão é sensivel, o que não succède com um polypo.
Já falíamos no exame do utero pela vagina,
com o dedo ou sonda; resta lembrar o toque rectal,
combinado com a palpação abdominal. Este meio
de exploração tem grande valor, no caso d'inversao
uterina, porque, por meio d'elle, podemos verificar
a posição do fundo do utero.
Depois de ter descripto os principaes processos de dilatação do collo e muito resumidamente
os meios práticos d'exploraçâo da cavidade uteri-
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na, vou proceder ao estudo propriamente therapeutico ; antes, porém, de o fazer, desejo dizer algumas palavras a respeito da opportunidade da operação.
Os cirurgiões antigos sustentavam que a presença d'um polypo na cavidade uterina não arrastava consequências perigosas e que as hemorrhagias, que muitas vezes se observavam, não se davam, senão depois que o polypo tinha passado o
orifício interno.
Esta razão e o facto d'elles não terem ainda
meios de dilatar o collo do utero para poderem
operar, levou-os a dizer que um polypo, existente
na cavidade uterina, só devia ser operado, quando
tivesse penetrado no collo, ou fizesse saliência na
vagina. Todos os cirurgiões tem observado que não
só os polypos, existentes dentro da cavidade uterina, levam muito tempo a penetrar no collo, mas
que, durante este tempo, podem dar-se hemorrhagias fataes.
E' lei hoje seguida por todos, que reconhecida
a existência d'um polypo, salvo raras excepções, se
deve operar.
Para os antigos a prenhez constituía uma contra-indicação de primeira ordem; hoje julga-se exactamente o contrario. Dada uma prenhez complicada com a presença d'um polypo, deve-se proceder
immediatamente á extirpação d'esté ; porque não só
um tumor, desenvolvido dentro da cavidade uterina
se oppõe á evolução livre do feto, mas este, com-
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primindo o tumor, pôde leval-o á gangrena que a
seu turno frequentemente conduz á infecção.
Tem-se chegado a tirar polypos enormes d;um
utero gravido, sem em nada perturbarem a marcha
da prenhez.
N'estas condições deve haver muito cuidado,
porque se tem dado o facto de se extrahir a cabeça do feto, em vez do polypo.
A opinião de Simpson, a respeito da opportunidade da operação é que, quando se reconhecer
que um tumor está dentro da cavidade uterina e
desça gradualmente do canal cervical, sendo a hemorrhagia e os outros symptomas de pouca gravidade—o melhor é esperar que o tumor atravesse
o collo.
Esta opinião é corroborada pela d'outros cirurgiões, que mais tem estudado o assumpto. Concordam que é muito mais fácil operar um polypo, que tenha atravessado o collo. Emmet reconhecendo esta vantagem, procura arrastar o polypo para fora da cavidade uterina, por meio de
tracções.
Outros ainda empregam para produzir o mesmo resultado, a cravagem de centeio e outras substancias, tendo em vista provocar as contracções
uterinas que obriguem o polypo a penetrar no collo.
As tracções, que Emmet executa, devem ser
feitas com muito cuidado porque estas manobras
podem dar lugar a inconvenientes graves, como: inversão uterina, etc.
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A conducta a seguir, no caso em que os polypos não são accessiveis aos instrumentos deve ser
guiada, como já disse, pela gravidade dos acciden
tes.

Therapeutiea
Algumas vezes os polypos são expellidos espontaneamente em virtude de processos, que ou destroem o tumor ou o separam da sua sede. A destruição do tumor, é devida: á suppuração, á gangrena do tumor ou aos dois factores reunidos. A separação do tumor e(ïectua-se, pela atrophia, pela ulceração ou pela gangrena do pediculo.
Por se ter observado este facto, o cirurgião em
presença d'um polypo do utero não deve confiar á
natureza a sua eliminação, por isso que esta nem
sempre se dá e toda a demora que haja pôde arrastar comsigo consequências muito graves.
A therapeutiea d'esta doença é principalmente
operatória. Consiste em extrahir o polypo. Com
este fim tem-se recorrido a vários meios-, á excisão, á torsão, á ablação com o esmagador ou com
a ansa galvano-caustica, á ligadura e á destruição
por meio dos cáusticos, como: ferro em braza, thermo-cauterio; substancias cáusticas, como: a potassa,
etc. Hoje os únicos empregados são os três primeiros; porém recorre-se muitas vezes á cauterisaçáo
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como meio complementar d'aÎguns dos processos
empregados.
A ligadura está abandonada por todos os cirurgiões, porque não só leva muito tempo a produzir a secção do pedículo, mas também porque tem
o inconveniente de manter durante muito tempo na
vagina uma massa putrefacta, cujos productos são
facilmente absorvidos. Os cirurgiões antigos empregavam este meio para assim obstar ás hemorrhagias; nós hoje temos meios d'evitar tal consequência. A empregar-se a ligadura o melhor processo seria ligar o pedículo e depois cortal-o entre
a ligadura e o tumor.
A destruição dum polypo pela cauterisacão
também está abandonada; porque não só é muito
difficil o seu emprego, visto não se poder limitar á
acção do cáustico, mas também porque tratando-se
dum polypo inserido no corpo do utero é muito
difficil guiar o cautério e leval-o ao ponto dado,
.correndo-se além d'isto o risco de infiammar a mucosa por causa do calor desenvolvido.
Por tanto resta-nos tratar dos processos operatórios, excisao, torsão e ablação, reservando
para o fim o dizer alguma coisa a respeito do tratamento d'alguns polypos por meio da curettage.
Cada um d'estes. meios tem a sua indicação ;
varia segundo a natureza do polypo, a sua sede,
espessura do pedículo, grandeza, etc.
Vamos descrever estes processos operatórios e
ver as indicações de cada um.
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Excisão.—Os instrumentos que se empregam
para este fim são : a tesoura curva, o bisturi e o
polypotomo.
Hoje os cirurgiões servem-se exclusivamente
da tesoura, que n'este caso apresenta uma disposição especial.
As laminas da tesoura são rombas nas extre
midades e os cabos muito longos.
A mulher collocada no decúbito dorsal, dois
casos se podem offerecer: ou nós podemos com os
dedos chegar ao pedículo ou não.
No primeiro caso, a operação é simples; basta agarrar o polypo com uma pinça de Museux
ou mesmo com o forceps, quando o tumor seja volumoso, e exercer tracções acompanhadas d'um
movimento de torção, que tem por fim allongar o
pedículo, tornando-o mais delgado. Isto feito, introduz-se a tesoura encostada a dois dedos da mão
esquerda até attingir o pedículo que se corta a distancia do ponto d'implantaçao.
Tem-se observado, que a parte do pedículo que
fica inserida no utero não dá logar á reproducção
do tumor.
Quando o polypo tem atravessado o orificio
externo do collo, deve haver o cuidado de não tomar por pedículo ou o estrangulamento, que muitas
vezes se dá ao nivel d'esté orificio, ou as adherencias que se tenham estabelecido entre o tumor e as
paredes do collo.
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Depois de cortado o pedículo deve-se proceder
á extracção do tumor.
Em geral o tumor sae facilmente; porém quando se trata d'um polypo volumoso e encerrado na
cavidade uterina, succède ser preciso dilatar o collo
consideravelmente para lhe dar sahida ; o meio mais
rápido e com o qual se pôde obter esta dilatação, é
a incisão do orifício externo do collo. Quando a
difficuldade á sahida está na vagina, deve-se extrahir o tumor aos bocados.
No segundo caso figurado, isto é, quando o pedículo não pôde ser attingido, a conducta do operador é outra. A difficuldade que ha em não se poder levar os dedos ao pedículo tem por causa : ou
o grande volume do tumor, que enche completamente a cavidade da pequena bacia; ou a inserção
do tumor no fundo do utêro.
A primeira circumstancia desapparece produzindo o allongamento do tumor, quer pelo processo de Simon, que consiste em dar cortes no tumor
com uma tesoura, cortes dirigidos transversalmente, symetricos e situados a différentes alturas ; quer
pelo de Hegar que consiste em fazer uma incisão
em espiral que penetre até ao centro do tumor.
Effectuado o allongamento opera-se como no
primeiro caso.
Quando o polypo se insere no fundo do utero,
segunda circumstancia apontada, a difficuldade é
muitíssimo grande. Aqui temos de recorrer á sonda para verificar o modo d'implantaçao do pedicu-
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lo e principalmente se ha inversão do utero. Verificado o modo d'implantaçao e a ausência d'inversáo introduz-se a tesoura sempre encostada ao tumor para não lesar as paredes do utero, em segui
da secciona-se o pediculo.
A hemorrhagia proveniente da secção do pediculo com a tesoura em geral é quasi nulla; basta
uma simples injecção d'agua fria para a suster; porém pôde em alguns casos ser abundante a ponto
de necessitar o emprego d'outros meios, como cauterisação do pediculo ou applicação de tampons.
Torsão.—Consiste em agarrar o polypo com
uma pinça ou com os dedos, quando possa ser, e
executar o movimento de torsão. Quasi nunca se
emprega simplesmente a torsão, mas esta combinada com o arrancamento.
Applica-se aos polypos, cujo pediculo é pouco
consistente, como os mucosos e ainda aos fibrosos
que possuem um pediculo delgado; porém deve haver muito cuidado no emprego d'esté processo principalmente quando os polypos se inserem no fundo
do utero, porque pôde succéder lacerar-se as paredes d'esté órgão ou produzir-se a inversão.
Só ha um caso em que este processo pôde ser
empregado sem inconvenientes, é quando um polypo'fibroso se implanta no collo por um pediculo
delgado. Quasi todos os cirurgiões que empregam
este meio, depois de terem extrahido o polypo, cautérisant a superficie d'implantaçao com o thermo
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cautério, levando a cauterisação até destruir completamente o pedículo.
Ablação.—Este processo pôde executar-se: com
o esmagador, com o aperta-nós de Maisonneuve ou
com a ansa galvano-caustica. »
O esmagador tem experimentado modificações
variadas para este fim; assim uns, preferem substituir a cadeia por uns poucos de fios enrolados, em
numero de dois a seis ; outros como Meadows por
um só fio.
Todas estas modificações não tem em nada diminuído a difficuldade no seu emprego. A applicaçáo do esmagador ë difficillima, senão impossível,
quando o pedículo não é accessivel; mas ainda ha
um inconveniente grande c vem a ser que, achandose applicado sobre o mero, pôde lesar a mucosa ou
toda a parede, por causa da impossibilidade de limitar a sua acção.
Sinety prefere o aperta-nós de Maisonneuve munido de muitos fios, ou melhor ainda a ansa galvano-caustica empregada com uma corrente fraca de
modo a seccionar lentamente o pedículo.
Este processo deve-se empregar, quando haja
receio de grandes Hemorrhagias, e quando o pedículo for accessivel aos dedos.
—Devemos segundo as circumstancias preferir
um ou outro d'estes meios.
Assim, se tivermos um polypo que se insira
perto do orifício interno do collo ou no corpo do
utero, devemos, tratando-se d'uma mulher já esgo-
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táda pelas hemorrhagias, fazer quando possível a
ablação com a ansa galvano-caustica ou apertarias de Maisonneuve, como outros querem; no caso
contrario, se o estado da mulher for rasoavel, devemos recorrer á excisão, isto para os polypos do
corpo do utero ou que estão muito perto do orificio
interno do collo. Para os polypos que se inserem
no collo perto do orificio externo, como em geral
os mucosos, basta quando o pedículo não é muito
grosso a torção com arrancamento, seguida da cauterisação do pediculo.
Apontei ainda como meio de tratamento, de
pequenos polypos a curettage. Esta executa-se com
instrumentos denominados curettas e cuja forma se
approxima da d'uma colher.
São constituídos por uma haste, tendo numa
extremidade uma parte dilatada em forma de colher e na outra um cabo. A haste pôde ser flexível ou então apresentar uma curvatura para no
caso de haver flexão do utero, poder-se adaptar ao
desvio da cavidade.
A curetta além de ser um meio de tratamento,
presta um valioso auxilio no diagnostico de pequenos polypos do corpo, que como vimos, em muitos
casos passam desapercebidos á exploração da cavidade uterina com a sonda. Por meio d'esté instrumento temos conhecimento de qualquer excrescência, que exista na cavidade e que nos é revelada
pela resistência, que oppõe ao movimento da curetta.
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As regras a seguir na introducção da curetta,
são as mesmas observadas na exploração da cavidade uterina pela sonda. Introduzida a curetta, procede-se á operação. Esta consiste em raspar a cavidade no ponto em que haja as producções mórbidas e ir tirando-as com a curetta pouco e pouco.
Deve-se parar com esta operação, quando a curetta
sahindo, trouxer simplesmente sangue.
A hemorrhagia proveniente d'esta operação é,
em geral, pequena; porém ha casos em que se tem
observado consideráveis perdas de sangue, sendo a
opinião de muitos pathologistas, que n'estas circumstancias se tratasse de producções cancerosas ou
de polypos fibrinosos.
Retiradas todas as producções mórbidas da
cavidade, procede-se á lavagem d'esta com uma solução d'acido phenico de 5 a 10 %•
Hoje propoz-se completar esta operação pela
cauterisação da cavidade, quer com injecções cáusticas, quer com cáusticos sólidos. Entre os primeiros, temos a solução de chloreto de zinco, de perchloreto de ferro, de tintura d'iodo, etc. Quasi todos os cirurgiões preferem, a não ser que haja hemorrhagia, a cauterisação com o nitrato de prata.
Nem todos os auetores concordam na curettage do utero. Segundo Emmet não se deve executar a curettage, porque geralmente as mulheres encontram-se anemiadas pelas enormes perdas de sangue e, n'estas condições estão sempre expostas ao
envenenamento do sangue depois d'uma operação
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d'estas. Para este cirurgião o emprego da curetta
deva limitar-se á extracção, em alguns casos, de
producçÕes malignas; porém isto feito com muito
cuidado, porque as curettas que se empregam para
este fim tem os bordos cortantes e é fácil perfurar
o utero.
Postoque, se tenha accusado a curettage de
operação barbara, parece-me, que sendo feita com
cuidado, está ao abrigo dos inconvenientes que se
tem apontado e que constitue o tratamento mais
seguro das excrescências do collo. Todavia será
prudente principiar pelos outros meios de tratamenmento como cauterisação, etc., e recorrer á curettage só em ultimo lugar.
*
#

#

Depois de ter extrahido um polypo por algum
dos processos operatórios apontados, vou dizer algumas palavras a respeito do que ha a fazer.
j
Na extracção d'um polypo, temos a contar
com a hemorrhagia : por consequência devemos
prevenirmo-nos contra ella. Esta hemonhagia, em
geral, é pequena e basta a applicação d'algumas
injecções d'agua, preferível quente, para a fazer
parar; porém ha casos, em que pôde ser considerável e então temos de recorrer a outros meios.
Já falíamos na cauterisação do pedículo, sempre que possa ser, resta-nos enumerar as substan-
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cias administradas internamente e as applicações
locaes.
Entre as primeiras, temos a ergotina, cuja
união com o sulfato de quinina dá óptimo resultado, o ópio, acido galhico, etc.
Entre as segundas, temos ainda a ergotina em
injecções, o perchloreto de ferro, etc.; mas os meios
mais efficazes são os tampons.
Para terminar vou dizer alguma coisa do curativo. O curativo é dos mais simples, limita se a
dar todos os dias injecções vaginaes com agua addicionada dYim pouco d'acido phenico; ou applicar
como alguns fazem, tampons iodoformados ou simplesmente embebidos em glycérina.

PROPOSIÇÕES

Anatomia.—O primeiro metacarpiano è ao
mesmo tempo a primeira phalange do pollex.
Physiologia.—A tunica media das artérias
é o elemento mais importante d'estes vasos, debaixo do ponto de vista da physiologia.
Pathologia geral.—As alterações da mucosa prostatica tem uma grande influencia sobre o
funccionamento do apparelho genital.
Materia medica —Na dequitadura provocada por substancias pharmacologicas prefiro o sulfato de quinino á cravagem.
Anatomia pathologica A abertura espontânea por ulceração, dos abcessos, não é o resultado da pressão mechanica do pus actuando de dentro para fora.
Operações.—Na extracção dos polypos do
corpo do utero prefiro a excisão a outro qualquer
meio.
Pathologia interna.—A elaterina é o drástico preferível no mal de Bright.
Pathologia externa.—Considero a infecção
geral produzida pela podridão do hospital como
succedendo á manifestação local.
Partos.—Prefiro a operação de Porro á Cesarianna.
Hygiene.—Reprovo o emprego de mulheres
na manipulação dos tabacos.
Visto.
O Presidente,

£*óde i m p r i m i r - s e ,
O Conselheiro- Director3
cAdconae
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