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TRATAMENTO DAS ENDOMETRITES 

PELA 

RASPAGEM SEGUIDA DE CAUTERISAÇÀO 

Ao propormo-nos escrever sobre este as
sumpto a nossa dissertação inaugural, a que 
somos obrigados por lei, visamos especialmente 
a expor, a largos traços, o ensino que a este 
respeito recebemos do nosso illustre mestre Dr. 
Antonio de Azevedo Maia durante o curso que 
com elle seguimos de clinica gynecologica, ra
mo importantíssimo da clinica geral porque 
n'ella se colhem ensinamentos necessários para 
o conhecimento e tratamento das doenças de 
mais de metade do género humano, e cujo es-

• tudo tem sido, especialmente entre nós, tão 
descurado. 
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Graças porém ao aturado trabalho e raro 
talento do snr. Dr. Antonio de Azevedo Maia 
em breve a gynecologia occupará, também en
tre nós, o logar que de direito lhe compete no 
quadro dos estudos medico-cirurgicos. 

O snr. Dr. Maia que desde o anno lectivo 
de 1887-88 tem a seu cargo a 8." cadeira do cur
so medíco-cirurgico d'esta escola, tem usado da 
raspagem uterina no tratamento de endome
trites ; os resultados obtidos constam do livro 
das operações do hospital geral de Santo Anto
nio e do livro da enfermaria gynecologica do 
mesmo hospital; de resto com as contra-indica-
ções, indicações e a technica da operação for
mará o resumo dos casos repectivos, um capi
tulo do nosso trabalho. 

Um outro capitulo é destinado á critica da 
operação ; precederá aquelle. 

E abriremos com um terceiro destinado á 
definição e historia da raspagem. 

O fim principal do nosso trabalho é a ex
posição da technica operatória do snr. Dr. Maia, 
e das contra-indicações e indicações da opera
ção. 

Este trabalho restricto como é, era. julga-
mol-o, o bastante para pôr á prova a nossa 
competência, mesmo quando o tempo não nos 
escasseiasse e tivéssemos alguma practica. 

Accrescendo, porem, ac i r cums tanc iadeque 
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o tempo de que podemos dispor é insufficiente, 
e de que acabamos agora o nosso curso, espe
ramos do Illustradissimo Jury que nos relevará 
as nossas faltas. 



CAPITULO I 

DEFINIÇÃO E H I S T O R I A 

A raspagem uterina é uma operação pela 
qual se despoja parcial ou totalmente o utero 
da sua mucosa doente ou de qualquer produc-
ção que em elle se encontre por meio da curetta. 

Es ta operação tem recebido vários nomes e 
tem havido vários modelos de curettas. 

E1 a M. Recamier que se deve a gloria de 
ter descoberto a raspagem e mesmo inventado 
a curetta ; como porém não practicava a opera
ção senão nos casos de endometrites franca
mente végétantes, Wal ton , medico belga, diz 
que foi inventada por um allemão, Simon ; a 
circumstancia porém de que não operasse nos 
casos de cancro do utero, por exemplo, de for
ma alguma nos parece sufficiente para pretender 
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sequer, alhear de M. Recamier a prioridade na 
cirurgia intra-uterina. 

Foi pois M. Recamier quem imaginou este 
processo therapeutico, a muito tardar, por o an
no de 1846; e dizemos «a muito tardar» porque, 
posto M. Recamier nada tenha escripto sobre o 
assumpto antes de 1850, já em esse anno, appa-
rece em um periódico de medicina, no numero 
de agosto, a critica a tal operação feita por M. 
Leclerc. E em novembro do mesmo anno, Ro
bert, em uma monographia, parece fazer allusão 
a operações que tivesse visto praticar por M. 
Recamier ou de que tivesse communição dire
cta, escripta ou verbal. 

M. Recamier servia-se de uma curetta cor
tante ; Lisfranc foi o primeiro que a usou não 
cortante. 

1847 Guérineau refere a observação de uma 
doente de 59 annos de edade presa desde qua
tro annos, pouco mais ou menos, de uma endo-
metrite alternativamente hemorrhagica, e len-
corrheica, a quem Lisfranc fez a raspagem 
obtendo óptimo resultado. 

1848 Chassaignac practica a raspagem ute
rina que, diz, pode ser substi tuída pela cauteri-
sação bem feita e sufficientemente profunda. 

Marjolin diz que é racional e está indicado 
recorrer á raspagem quando os meios conve
nientes para fazer cessar as hemorrhagias que 
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provêm do interior do utero, foram usados sem 
successo. 

1850 Babu cita dois casos, u m de Sappey 
e outro de Maisonneuve, de endometrites chro-
nicas, corn dores vivas, metrorrhagia e leucor-
rheia, seguidos de cura, o de Sappey com uma 
e o de Maisonneuve corn très sessões de ras
pagem. 

Juteau cita os casos de très doentes ataca
das de metrorrhagias chronicas tratadas com a 
curetta e seguidos de óptimo resultado sendo 
operadores para um dos casos Malgaigne e para 
os outros Nélaton. 

Gaillard diz que adopta a raspagem pro
posta por M. Recamier e nos casos por elle in
dicados. 

E só agora, em junho, sem que tivesse 
appoiado com factos e a sua auctoridade uma 
practica que t inha proposto e cuja communica-
ção Robert t inha feito á Academia em 1849, 
onde levantou viva questão, defendendo a cu
retta Richard, Richet, Maisonneuve, Demar-
quay, Robert et F"ollin e proscrevendo-a Mi
ction, Cloquet, Hervey de Chégoin et Lénoir ; 
só agora repetimos, apparece na «União Medi
ca» um artigo com o titulo :—Mémoire sur les 
productions fibreuses et fongueses intra-uteri-
nes—firmado por M. Recamier, onde trata de 16 
casos tratados e curados depois de uma ou mais 
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raspagens, a vários intervallos de tempo; artigo 
que é do theor seguinte, em resposta a P . Du

bois et Velpeau : 

■ ■ • Je passe immédia tement á de cas 
d'exploration de la cavité uterine et d'abra

sion de productions anormales, granulées ou fon

gueses, dans cette cavité, par des instruments , 
sans le concours des doigts, afim d'établir que 
le cathéterisme utérin est non seulement aussi 
innoffenssif que celui de la vessie mais q'uil 
est utile pour certains diagnostics et nécessaire 
pour le trai tement de diverses maladies internes 
del 'uterus, au moins, aussi tolérant pour les 
instruments que la vesice. 

E mais adeante trazendo em seu appoio 
nomes de celebridade e auctoridade incontestá

vel: 
. . .Faudraitil que je citasse ici la guérison 

d'une metrorrhagia ancienne chez une femme des 
Batignolles par Al. le docteur Robert de Beau

jon, qui a, de son coté, un nombre de faits con

siderable. 
Faudraiti l interpeller M. Maisonneure sur 

les cas nombreux dans lesquels il a opéré avec 
succésl' abrasion de productions fougueses intra

uterines ou non granulées? Auraije recours aux

faits multipliés de la practique de M. Nálaton ? 
E t pour satisfaise M. P . Dubois faudraitil que 
je lui rende compte du nombre considerable des 
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autopsies de l 'utérus, faites á saint-Antoine 
d'abord et en suite a saint Louis par Nélaton ? 
autopsies dans lesquels on a trouvé les pro
ductions intra-uterinis dans la cavité uterine des 
cadavres de personnes qui ont succombé a d'au
tres maladies, spécialement au choléra. 

Je ne puis entrer dans ces détails, et je 
laisse chacun rendre compte de ses oeuvres, me 
contentant d'avoir établi que l'existence des 
productions intra-uterines est aujourd'hui un 
fait aussi acquis que la convenance de leur abra
sion. 

1853. Nélaton que tratara muitos doentes 
atacados de fungosidades uterinas segundo o 
processo de M. Recamier e que obtivera bons 
resultados escreve : 

Alguns cirurgiões proscrevem a operação 
da raspagem fundando-se em que a extracção de 
filamentos era em quantidade tão insignificante 
que não poderia ter influencia sobre a cura. 
Uma operação porém não se julga em si mesma, 
mas pelos resultados que produz e é certo que 
o maior numero de mulheres experimentam com 
ella uma cura completa. 

Diz-se ainda que em algumas doentes se des
envolveram consecutivamente péritonites mor-
taes. E é effectivamente certo que isso aconte
ce ou por falta de conhecimento ou de cuidado 
na technica operatória, posto que a M. Recamier 
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que não usava de grandes cuidados este acci
dente só tenha sobrevindo uma vez em cem ope
rações; sem que ainda pela autopsia que eu mes
mo fiz, tenha podido relacionar bem a operação 
e morte; ou que succéda mesmo por simples 
coincidência, porque nos casos muito raros aliás, 
em que o accidente se tem produzido nem sem
pre foi tirada a limpo a prova de que a opera
ção occasionou a péritonite. 

Nonat publica cinco observações de raspa
gem e Robinet cita na sua these algumas obser
vações extrahidas da memoria de Recamier, e 
diz que viu Gosselin practicar felizmente a ras
pagem do utero. 

Tilt propoz a raspagem de Recamier, na 
sociedade medica de Londres e isso provocou 
grande discussão entre elle e Srutter, Bennet, 
Greenhalgh e Mackensie. 

1854 Terrier allude na sua these a seis ob
servações tiradas da memoria de Recamier. 

1855 Discussão muito acalorada na socie
dade de cirurgia de Paris. 

Í856 Gosselin e Trousseau na Gazete des 
Hôpitaux declaram-se partidários da raspagem 
e dizem tel-a empregado muita vez com grande 
vantagem das doentes. 

Délaye na sua these publica quatro obser
vações, em casos de metrite hemorrhagica, em 
favor de raspagem. 
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Royer publica também, na sua these, dezoi
to observações de Nelaton, Robert , Malgaigne, 
Nonat e Follin, de casos de fungosidades ute
rinas, tratadas pela raspagem uma ou mais ve
zes, e com bom successo. 

Ha grande numero de medicos, e de aucto-
rida reconhecida como Paul Dubois, Velpeau, 
Aran, Becquerel, Costilhes, Iatrapoulo, etc. que 
se mostram adversários da raspagem; (cujo êxito 
pouco favorável se poderia at tr ibuir em parte) , 
á grande população dos hospitaes de Par is 
n'esta época, e que produzem contra tal ope
ração argumentos de valor. 

N'esta controvérsia deveremos especialisar 
Aran que se esforça principalmente por mos
trar a insufficiencia da acção da curetta e a pos
sibilidade de não a usar, empregando outros 
meios melhores ou pelo menos tão bons em-
quanto ao resultado; por causa do talento que 
mostra. 

1857. Braun declára-se contra o emprego da 
curetta Recamier. 

Scanzoni t inha visto hemorrhagias que jul
gou produzidas por granulações da mucosa ute
rina ; mas não ousava empregar a curetta por
que dizia em 1858, o seu uso «repousava em 
theorias falsas»; apezar das fungosidades da mu
cosa uterina serem análogas ás granulações des-
criptas pelos francezes. 

3 
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1860. Trudeau t inha observado as granula
ções da mucosa uterina, mas é a Marion Sims 
que se deve a honra de ser o primeiro a cha
mar a attenção dos seus compatriotas sobre as 
fungosidades, e a cureta modificada algum tan
to por si, mas de bordos cortantes. 

1861. Nem Routh nem Savage nas suas 
operações observaram accidentes funestos. 

1865 Martin, tratou muitas vezes granula
ções com a ajuda da curetta, antes de cauteri-
sar com nitrato de prata.-

Spiegelberg sabia que a hyperplasia diffusa 
ou parcial da mucosa uterina, como se encon
tra nas involuções puerperaes incompletas pô
de occasionar hemorrhagias longas e repeti
das . Mas não aconselha a curetta porque se 
opera na obscuridade, pelo que não se sabe se 
se retiram partes sãs ou doentes. Diz que é uma 
operação brutal, perigosa e cheia de obstá
culos. 

Hildebrant diz : póde-se com este instru
mento extrahir as partes sãs e não as patholo-
gicas ; a brutalidade de tal operação impede 
que se consiga o fim desejado. 

1869. Saint-Vel na «Gazeta dos hospitaes», 
diz comparando as vantagens e inconvenientes 
da raspagem, que esta operação deve ser es
tabelecida definitivamente, recordando para isso 
os cem casos de Recamier, em que houve só 



3S 

um accidente, e duvidoso, e allegando que ella 
cura radicalmente uma affecção que não tem a 
minima tendência a desapparecer expontanea-
mente. 

Conan apesar de na sua these censurar 
muito a raspagem, aconselha-a nos casos de 
hemorragias rebeldes, citando três casos curados 
de M. M. Demarquay et Saint-Vel. 

Courty no seu «Tratado de doenças do 
utero», diz que quando se trata de hemorrha-
gias sob a dependência de fungosidades da ca
vidade cio corpo do utero se deve principiar 
pela raspagem, porque a cauterisação è im
potente. 

1872. Simon emprega a curetta para o tra
tamento dos tumores malignos do utero. 

Gaillard Thomas no Boletim de therapeu-
tica trata a raspagem de «detestável» porque re
pousa em princípios erróneos e porque expõe 
aos accidentes mais graves; e termina o artigo 
dizendo: «Mais malgré cette erreur, en dépit de 
ce danger, il n'en est pas moins certain que la 
practique du reclage a pu être suivi de guéri-
son ». 

Noggerath aconselha o emprego da curetta 
para destruir as hyperplasias da mucosa uteri
na. Esta questão — das hemorrhagias depen
dentes da endometrite byperplasica — foi tam-
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bem muito discutida em congressos medicos da 
America. 

Pippinjold empregava a curetta na cli
nica particular e em Helslingfors; e em 1873 ci
tava três casos de endometrite chronica tratados 
com bom successo ; praticou, Pippingskjold, 
mais de cem vezes a operação sem o minimo 
inconveniente para as doentes. 

1874. Ilegarfoi o primeiro que applicou na 
Allcmanha a curetta ao tratamento das endo
metrites fungosas ; e Kaltenbach serviu-se egual-
mente d'ella nos casos de endometrite chronica 
com hemorrhagia. 

Nonat no seu Tratado de doenças do utero 
escreve : « As granulações, caracterisadas por 
hemorrhagias ou complicadas de metri te ou 
perimetri te devem ser destruídas logo que a sua 
presença seja reconhecida ; e como não hou
vesse resolutivo capaz de as fazer desapparecer, 
Recamier inventou a raspagem. 

«Em certos casos em que a endometrite se 
mostrou refractária ás cauterisações intra-uteri-
nas praticámos a raspagem, que foi seguida de 
feliz resultado. E opportuno recorrer a este pro
cesso todas as vezes que além da endometrite 
haja granulações ; entretanto deu-nos resultado 
bom, mesmo quando não havia granulações, 
sem duvida, porque com elle operámos uma mo
dificação favorável á mucosa uterina. 



57 

r8y5■ l ïklund cita dois casos de endome

trite hype rp l a s i a tratados pela raspagem. 
Carpentier Mericourt diz. que a curetta pô

de operar bons serviços nas hemorrhagias pro

duzidas por fungosidacles, mas que no seu uso 
são necessários grandes cuidados. 

Oslhausen applicaa na endometrite chroni

ca: é a elle que pelos seus estudos que ensina

vam conhecimentos novos se deve a entrada em 
phase mais feliz da curetta na Allemanha. 

Rheirnstader. Scott. Braun, Elischer. Lan

dau, Schwartz, Chrobak, Warbecker , Sterufeld, 
são outros tantos que empregam hoje a curetta 
na Allemanha. 

1870. Demarquay diz : depois de Recamier, 
feita com mais cuidado a raspagem, expõe ainda 
a menos perigos e merece um logar definitivo na 
cirurgia uterina porque cura radicalmente uma 
affecção que não tem por si mesma nenhuma 
tendência a desapparecer, occasiona todas aa con

sequências de anemia pela repetição de hemor

rhagias, é uma causa de estereliclade e de abor

to muito grave, e pela sua duração pode oc

casional' não somente desordens funccionaes, 
mas ainda determinar nos annexos, lesões mor

taes. 
No congresso medico de New York, Parvin, 

Sympson et Barnes declaramse partidários da 
curetta. 
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1877- Saltzmann empregou a curetta na en-
dometrite chronica. 

Gallard que condcmnava a raspagem diz 
tel-a usado, por este tempo, com bom resultado; 
e fallou a seu favor, no congresso do Havre-

Lawson Tait usa da raspagem no mesmo 
caso. 

1878. Mundé, bem como Lusk recommenda 
calorosamente a curetta cie G. Thomaz. 

Alfonse Guerin cliz que a raspagem é uma 
operação perigosa e raramente util. 

Bischofl cliz que a curetta é um instrumen
to imprescindível mesmo para o diagnostico ; e 
que é o melhor hemostatico. 

1879. De Sinety cliz no seu « Manualde gy-
necologia » : é contra as vegetações vasculares 
que se prescreve o uso da curetta; no tempo de 
Récamier o numero de suecessos não estava em 
relação com os perigos a que expunha: hoje que 
a therapeutica cirurgia gynecologica está dota
da com conhecimentos para produzir a dilata
ção cio collo uterino, na raspagem ha menos pe
rigos. 

1879. Na Sociedade Americana cie Gyne-
cologia, de New York declaram-se partida, 
rios da curetta Sims, Taylor, Iioword, Barker-
e Byrne e apparecem artigos cie Gardell que, 
com os de Palmer, Tautzky em 1881 e cie Haris-
son em t88q, provam que a raspagem na Ame-
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rica ganha adeptos. C l in ton-Cush ingem 1882 re-
commenda a curetta de bordos não cortantes no 
tratamento da hemorrhagia por congestão ute
rina e sobretudo na sub-involução. 

Chegamos finalmente a 1880, em que M. 
Doleris começa a entregar-se ao estudo attento 
dos processos da therapeutica intra-uterina. Ve. 
remos, porém, em 1888, qual o resultado a que 
foi conduzido. 

Martinez praticou quarenta vezes a raspa
gem em casos de endometrite hyperplasica; tem 
dois casos fataes. 

1881. Prochownick obteve uns óptimos 
vinte e cinco resultados da prática da raspa
gem e aconselha-a nas formas graves de endo
metrite chronica, sobretudo quando são acom
panhadas de hemorrhagia, e nas endometrites 
secundarias nos casos de metrite chronica. 

Duvelius é partidário da raspagem que prati
cou u m grande numero de vezes com successo 
feliz. Gheron aconselha a raspagem das fun-
gosidades uterinas como meio de tractamento 
das hemorrhagias que ellas produzem ; emprega 
de preferencia a curetta de Recamier ; diz que 
é uma operação sem gravidade. 

Courty, diz que julga impossível prescindir 
da curetta ; entretanto que o perigo das prefu-
rações uterinas deve sempre estar presente ao 
espirito do medico, para que use de muitas pre-
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cauções e mesmo se abstenha do seu uso em 
todos os casos em que uma flexão ou amolleci-
mento possam facilital-as. 

1882. Breneeke aconselha a raspagem na 
endometrite chronica, porque a considera rácio 
nal. 

Hart et Barbour usam da curetta na endo
metrite hyperplasica. 

Lindfors publica a historia de quinze casos 
de endometrite hyperplasica, tratados pela cu
retta no hospital de Sabbaísberg. 

1884. Rabeneau em dous annos e meio pra
ticou 325 raspagens uterinas ; succumbiram três 
d'estas doentes — duas de septicemia pela reten
ção das membranas e outra por infecção inter
currente. 

Leopold Meyer e Rothe aconselham o em
prego da curetta no t ratamento da endometrite 
chronica. 

Martin faz a apologia da raspagem nos 
casos de endometri te . 

vValton diz que se por muito tempo se con
siderou mal a curetta é porque não se conhecia 
senão a de Recamier, que era deffeituosa e pe
rigosa ; mas hoje que as curettas nada teem 
de commum com a de Recamier senão o nome, 
e, graças á antisepsia, a operação é benigna. 
E diz, que, como suppõe Kaltenbach, se ha 
quem a apellide de barbara, excêntrica, auda" 
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ciosa e mortal é porque esse alguém nao usou 
ainda o processo ou não comprehende a sua te-
chnica. 

1885, M. M. Syredey et Danlos dizem: 
depois do emprego dos cáusticos sólidos e líqui
dos na metrite catarrhal chronica o recurso ex
tremo é a raspagem. 

James Hunter diz que quando a curctta é 
usada em casos bem indicados e com as pre
cauções anti-septicas necessárias, guardando o 
leito immediatamente e dando morphina se hou
ver dôr não è mais perigosa do que a passa
gem do hysterometro ; mas isto a respeito da 
curetta de Thomas que não é cortante porque 
das que o são diz tanto mal como d'est a bem. 

Ménier, apesar de dizer que nunca, talvez, 
use da raspagem, admitte-a contra a endometn-
te végétante. 

Adriet e Laroche, citam casos de cancro 
e de metrite hemorrhagica, curados pela ras
pagem, por Terril lon. 

1886. Fraipont aconselha o emprego da cu
retta na endometrite chronica. 

Henricius diz: O tratamento seguido em 
Helsingíors contra a endometrite fungosa chro
nica é a raspagem seguida de cauterisação. E m 
63 doentes assim tratados, 16 gravidaram no 
fim de 4, 5 e 8 semanas. 

Loehlein d iz : a raspagem é o processo 
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mais certo e innoffensivo de supprimir as he-
morrhagias; as recidivas são menos frequen
tes que com os adstringentes e os cáusticos ; 
em 40 casos apenas seis vezes teve de repetir 
a operação. Schroeder: executada com precau
ções convenientes, a raspagem não tem peri
go ; tive occasião de fazel-a milhares de vezes 
e apenas succumbiu uma doente ; notei, algu
mas vezes, exacerbações de perimetrites preexis
tentes, mas nunca manifestações inflammato-
rias novas. 

M. Bouilly d iz : E m todos os casos inteira
mente rebeldes e sobretudo na forma hemorrha
gica causada por fungosidades uterinas, a ras
pagem do utero proposta por M. Récamier e 
praticada com a curetta de Sims ou de Simon, 
precedida de dilatação anterior do collo tem 
sido seguida de bons resultados no duplo pon
to de vista da operação e da doente. 

1887. Melik, cita seis casos operados por M. 
Pozzi (dois de cancro e quatro de endometrite 
hemorrhagica) radicalmente curados pela cu
retta, e mais vinte que lhe foram communica-
das por Porak e Doleris, havendo bom resul
tado da operação e cura da doente. 

Fournier cita uma operação practicada por 
M. Béclere com a curetta Récamier e seguida 
de bom resultado. 
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M. Desmoulin cita uma operação de M. 
Pozzi seguida de bom exito. 

1888. Os estudos a que se entregara Doleris 
era 1880 conduziram-o a adoptar desde logo, 
na sua pratica a raspagem uterina e a vulgari-
sar o seu emprego, pelas suas estatisticas, escri-
ptos, discussões e descobertas; devendo por isso 
com justa rasão ser considerado como o reno
vador de uma pratica tão util. E m 1884, em 
uma memoria á Academia sobre a escovagem 
do utero menciona já mais de cem operações— 
O Dr. Torres Mendiola cita, em 1885, duas ob
servações d'elle em caso de aborto. N'este anno 
Doleris descobre e faz conhecer a sonda dilata
dora. 

E m 1886 publica uma memoria importante 
sobre a nova therapeutica, post par tum, em que 
expõe o seu methodo de dilatação, abaixamento 
e raspagem antisepticos e cita vários successos 
que obteve com a raspagem na endometn te . 

E m 1887 expõe factos novos sobre a dila
tação antiseptica do utero apresenta uma me
moria sobre a endometrite e o seu tratamento 
pela raspagem e communica uma estatistica de 
339 casos. 

Es ta memoria de M. Doléris levantou dis
cussão acalorada na Sociedade Obstétrica e Gy-
necologica. 

Entre tanto a auctoridade de Doleris a sua 
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tenacidade, a lógica da sua argumentação; a im
portância, e o numero de factos e a innocuidade 
cada vez mais evidente da raspagem, contribuí
ram, se não produziram, um progresso, sempre 
crescente, e sensivel sobretudo depois cie dois 
an nos, de este ramo da therapeutica intra-ute-
rina. 

E m Hespanha e Italia é acceite e seguida a 
pratica da raspagem por muitos entre os quaes 
Cortiguera, Guienez, Cardenal, Candelna, Chia
ra, Mangiagalli, Facole e Bergelio. 

A maior parte dos membros da Sociedade 
abstetrica e Gynecologica de S. Petersbourg 
acceita este therapeutico como são: Martinow, 
Slawjanscki, Lazarewitck, Prochownick, Mis-
rachi, que cita 16 casos de retenção das secun-
dinas tratados, p e k raspagem antiseptica de 
utero, e vários outros. 

1889. E m Portugal , que saibamos, e cons
te, foi o snr. Dr. Maia o primeiro que usou de 
esta therapeutica cirúrgica intra-uterina contri
buindo, com o bom êxito das suas operações 
(todas seguidas de melhoras ou cura clifinitiva) 
para fazer realçar esta practica, de forma que, 
em breve, seja necessário cital-o, quando se 
trate da raspagem e cauterisação consecutiva 
como tratamento das endometri tes, em Portu
gal. 



CAPITULO II 

CRITICA 

Lendo o esboço histórico que fizemos vè-se 
que as objecções que tem sido feitas á raspa
gem intra-uterina são numerosas. 

Vamos passar em revista, refutando-as como 
podermos, as principaes, á medida que nos fo
rem lembrando. 

i.° A raspagem intra-uterina é uma opera
ção inutil porque o tratamento medico, a dila
tação do collo do utero, muitas vezes, e sempre 
as injecções cáusticas poderam debellar a endo-
metrite. 

a) Tal é a quantidade de medicamentos 
apontados para debellar, medicamente, a endo-
metrite, que prova bem a sua impotência. Den
tre elles o que tem produzido melhor resultado 
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— a digital —não tem impedido recidivas, pas
sados 6 ou 8 dias; o que de resto se comprehen-
de bem porque, apezar de modificar a circula
ção uterina, a causa da hemorrhagia, nas en
dometrites hemorrhagicas, persiste. 

b) A dilatação simples do collo do utero 
tem prodnzido rapidamente a suppressão de 
uma hemorrhagia; mas acontece que apenas o 
utero retoma a sua condição mórbida, o que 
succède muito depressa, a hemorrhagia reappa-
rece immediatamente. 

c) As cauterisações produzem effectivamen-
te um muito melhor effeito. 
^ Mas como destruir ainda assim vegetações 

numerosas quando o sangue coagulando-se im
peça o perchloreto de ferro—o mais usado—de 
actuar sobre ellas? 

E tomando, por um pouco, o ascendente : 
como ter a certeza de que o cáustico destruiu 
tudo o que devia destruir e nada mais do que 
devia, t ambém? e os cáusticos — o nitrato de 
prata especialmente —actuando como corpo es
tranho não provocam também violentas cólicas? 
e não podem dar-sc também accidentes temi-
veis? accidentes sépticos, syncopes e morte? 

Um caso d'esté género conhecemos nós, bem 
clescripto, pelo Dr. Turgard que chega á conclu
são de que a anemia quantitativa é uma contra 
indicação ao uso das injecções intra-uterinas de 
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sublimado; dois de Lagrange; e très de Lucas-
Championniere. 

Os accidentes nervosos são, é verdade, mui
to raros e dissipam-se facilmente, mas ha-os ía-
taes. 

O dr. A. Mangin cita um caso de Spiégel-
berg, de Breslau, que é o seguinte: 

Uma segundipara tivera um sobre-parto 
normal até ao quarto dia em que uma enfer
meira a obrigou a levantar-se e a ajudal-a: a 
doente teve immediatamente calefrios e os lo
chias tornaram-se fétidos. 

Practicou-se uma injecção intra-uterinaphe-
nica a 1,5 % 1 u e f°i bem supportada. 

No dia seguinte de manhã depois de se ter 
feito penetrar no utero um litro, pouco mais ou 
menos de liquido, a doente ficou morta rapida
mente. 

Natechnica operatória do nosso illustre Mes
tre faz-se effectivamente uma cauterisação de
pois da raspagem, que réalisa um íim comple
mentar mas necessário porque a raspagem per 
si só é também insufficiente o maior numero de 
vezes. 

2." A raspagem è uma operação dolorosa. 
E m geral não é verdade que a raspagem 

produza dôr intolerável ; porém isso succède, 
mas é porque então existe um desvio uterino ou 
desordens anteriores nos annexos do utero, ou 
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uma ncvrophatia; as dores, em geral, que de res
to não são muito fortes, nunca apresentam o 
typo de cólica depois da operação, repetindo-se 
a curtos intervallos. 

Esta objecção, além de tudo e apezar de to-
todas estas verdades não é sufficiente para que 
se abandone uma operação que dá tão bons re
sultados; tanto mais que, se tanto fosse preciso, 
nós teríamos meios therapeuticos á nossa dispo
sição para combater a dôr. 

3." A respagem intra-uterina provoca he
morragias abundantes e graves. 

A hemorrhagia ou a sua ausência são um 
facto puramente de experiência; e esta tem mos
trado que ella pára, quando existia, depois da 
operação. É absolutamente excepcional notar a 
sahida de sangue puro; quando muito, trata-se 
de um liquido cada vez menos corado, a que 
succède uma serosidade que cessa no fim de cin
co dias, pouco mais ou menos; «incolor pedant 
les quelques jours qui sinvent l 'opération on 
assiste au suintement d 'un liquide épais, pro
venant de la deliquesce des cellules les plus pro
fondes de la muquese, restées adhérentes á la 
couche musculaire (Doleris). . 

4." A raspagem não é isenta de perigos. 
a) Pode produzir a perfuração do utero. 
Esta circumstancia não é bastante para se 

proscrever uma operação como a raspagem, de 
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resto não faz também proscrever o hysterome-
tro que occasiona muito mais perforações do que 
ella; mesmo estas objecções são em geral diri
gidas contra a raspagem modificadora e destrui
dora e é certo que a raspagem exploradora pro
duz também este accidente, e ella é imprescin
dível para o diagnostico nos casos duvidosos ; 
o que ninguém contesta. 

É esta decerto a complicação mais grave 
da raspagem, mas ainda assim não é tão alar
mante como se quiz lazer suppôr e isto pelas ra
zões seguintes, que são as principaes : i.° por
que o hysterometro é empregado em um pri
meiro exame, para conhecer a direcção verda
deira do eixo do utero; e sabe-se que a retro-
flexão é uma das causas mais importantes e 
frequentes d'esté accidente; o que se vê porque 
ella se encontra ordinariamente na parede an
terior ; 2° porque hoje pratica-se a dilatação do 
u t e ro ; 3.0 porque conhecida a direcção do colo 
do utero é fácil evitar o accidente ; 4.0 porque 
ha curettas mais largas. E porque não nos con
vencemos de que <í des hommes graves, et ex
perimentes, réputés honnêtes, des professeurs 
{en parlant ainsinous pensons a Karl BraUn de 
Vienne, s 'amusent a perforer l 'utérus parfanfa-
ronnade. Non, en produisant voluntairement 
sous la sauvegarde de la propreté aseptique un 
tel accident, ils ont voulu simplement exagérer 
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la liberté du principe en vertu duquel ils recom-
mendent d'explorer, de catheterizer l 'utérus, et 
ils s'en vont au devant d'objections nées d'une 
craint e exagérée de cette practique (Deléris). 

De resto evitar-se-ha este accidente tendo 
em vista a relação das causas que citamos co
mo occasionando a maior frequência das perfu
rações pelo hysterometro, e operando com muito 
cuidado ; e conseguir-se-ha tanto quanto possí
vel a sua innocuidade at tendendo conveniente
mente as condições de asepsia, ou antisepsia. 
que elevem ser perfeitas. 

b) A raspagem produz metrites agudas, 
metro-peritonites, abcessos pélvicos, salpyngi-
tes, ovarites. 

Estas complicações observam-se também em 
seguida ao catheterismo, simples tampão da va
gina ; e está bem demonstrado hoje que estes ac
cidentes se dão somente quando os tecidos vi-
sinhos do utero não estão completamente in
demnes, quando haja lesão de visinhança e que 
é ordinariamente das t rompas e ovários. 

5." A acção de curetta não se exerce egual-
mente sobre todos os pontos da mucosa ute
rina. 

Esta circumstancia dá-se, mas é bem reme
diada pela cauterisação consecutiva ; mas tam
bém é verdade que experiências feitas sobre ca-
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daveres mostraram que a curetta chega a toda 
a parte, mesmo aos ângulos utero-tubares. 

6.a A raspagem, do utero produz amenor
rhea e esterilidade. 

Pensou-se, para produzir esta objecção, que 
a mucosa do utero não se regenerava e era 
substituída por tecido fibroso, ou que se hou
vesse regeneração a mucosa defferia anatomica
mente da normal. 

Casos de gravidez consecutiva ha muitíssi
mos citados mesmo n'este trabalho posteriores 
á raspagem que, de resto se emprega contra a 
esterilidade. 

Amenorrhea nunca foi observada; pelo con
trario a raspagem, régularisa a funcção de mens
truação fazendo, a maior parte das vezes, des-
apparecer a dôr que a acompanha. 

Mas, examinando as coisas de mais perto 
vemos que o que a curetta extrahe são produ-
ctos doentes e ao lado d'estes apenas pedaços 
pequeníssimos e delgados de mucosa sã; e isto 
por duas circumstancias : porque esta é muito 
difficil de extrahir e porque a mão que manobra 
tem bem a noção de differença tactil quando 
trata da mucosa sã ou doente. 

Ora a mucosa doente não réalisa as func-
ções devidas quer seja extrahida pela curetta quer 
fique na cavidade uterina e portanto a raspa
gem não faz absolutamente o minimo mal á 
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doente sob o ponto de vista d'esta funcção que 
simplesmente retarda algum tanto; o que se po
de explicar porque a rede capillar situada im-
mediatamente abaixo cia mucosa não fica in
tacta; Robin mostrou com effeito que para que 
uma mulher seja menstruada é preciso que a 
rede capillar sub-epidermica esteja intacta ; e 
vê-se também que nas mulheres que tiveram 
um parto e que ficaram anemiadas por qual
quer circumstancia a menstruação só se estabe
lece passados alguns mezes. 

7.* O abaixamento do utero é doloroso; não 
é sempre praticável por causa de adherencias ou 
de cicatrises que immobilisem o órgão; de mais, 
pode determinar u m prolapso permanente. 

Doleris diz que nos casos numerosíssimos 
em que precisou de produzir o abaixamento do 
utero nunca notou dôr, nem diíHculdade, nem 
perigo; e nós mesmo, em todos os casos em 
que vimos operar o nosso Mestre Dr. A. de Aze
vedo Maia, também nunca notamos nenhuma 
d'aquellas circumstancias com intensidade. 

8.a A raspagem expõe a doente a todas as 
espécies de accidentes de resorpções pútridas e 
á infecção septicemica. 

Estes accidentes podem perfeitamente cons
p i rasse com uma boa antisepsia. 

E visto que nos referimos á explcração do 
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utero pela curetta corno meio de diagnostico 
vejamos ainda outra objecção: 

o." As fungosidades uterinas não podem 
ser diagnosticadas com o auxilio da curetta. 

A curetta extrahe porções espessas, carno
sas, polyposas, sangrentas e n'este caso faz ella 
o diagnostico, ou extrahe mucosa cujos cara-
racteres externos são apparentemente eguaes 
aos da mucosa normal e n'este caso temos o 
auxilio do microscópio, mas auxilio que nada 
faria se a curetta não extrahisse a substancia a 
examinar. 

Desejaríamos agora tratar mais desenvolvi
damente este capitulo do nosso trabalho ; mas 
concorrem para nos inhibir cie realisar este in
tento, actualmente, algumas circumstancias, no 
numero das quaes devemos mencionar três co
mo sendo as que mais nos determinam a pro
ceder em sentido contrario a elle. 

Dizemos no Prefacio : « O lim principal do-
nosso trabalho é a exposição, a largos traços, 
das contra-indicações, indicações e technica ope
ratória praticada pelo nosso illustre mestre, o 
snr. dr. Azevedo Maia ». 

Que a raspagem seguida de cauterisação é 
bom tratamento nas endometrites, poucos con
testam ; e é esse mesmo facto, que nos torna 
talvez mais difficil uma critica completa, e que 
a faz deparar-se-nos insuperável por nós que 
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não possuímos elementos de pratica propria ; 
pelo que nos limitamos, para estabelecer a nos
sa conclusão, a citar a pratica cios o u t r o s — a 
do estrangeiro e a do nosso mestre, o snr. dr. 
Azevedo Maia no Hospital de Santo Antonio 
do Por to , e na sua clinica particular, na qual 
tem obtido, conforme é do nosso conhecimen
to, resultados tão auspiciosos como os que pre
senciámos, baseando-nos em u m adagio especial
mente dos inglezes que são a gente mais prat i
ca— all is well, that ends well. 

De resto é também a competência o que 
nos falta (como para o resto que faz o assum
pto da nossa These, e que só por obrigação pu
blicamos) para tal commettimento. 

São estes os três motivos, o nosso Cabo 
das Tormentas, bem mais real do que o que é 
uma das glorias da nossa Terra. 



CAPITULO III 

§ I . ° CONTRA-INDIDAÇÕES E INDICAÇÕES, 

Antes de operar é necessário explorar atten-
tamente os órgãos genitaes, porque, podem 
existir da parte d'elles circumstancias que con-
tra-indiquem a intervenção cirúrgica. 

«Toda a vez que existe uma phlegmasia 
aguda do peritoneo ou do apparelho genital não 
se deve operar—é a formula em que se resumem 
quasi todas as contra-indicações—porque, no di
zer de Terrillon, intervir cirurgicamente em taes 
condições é «pegar o fogo ao rastilho». 

Doleris pensa que a maior parte dos acci
dentes funestos sobrevindos depois da raspa
gem são imputáveis a esta complicação. Alguns 
admit tem ainda como contra-indicação. um des
vio do utero , puro e simples; não nos parece 
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porém de grande importância esta contra-indi-
cação pelo menos quando se possa, como mui
tas vezes succède, conseguir a correcção do des
vio temporariamente, com a introducção do de
do no recto. Um hematocele é também uma 
contra-inclicação. 

Se é admissível que se considere inutil ou 
discutível a raspagem nos casos de endome-
trite aguda, não acontece o mesmo quando se 
trate de um caso chronico ; aqui a intervenção 
está indicada. 

Endometr i tes hemorrhagicas, ou puerpe-
raes sépticas são as indicações principaes da in
tervenção ; e tanto, que medicos de reconhecida 
auctoridade como Doleris, por exemplo, não he
sitam em abrir uma excepção, á regra das con-
tra-indicações, n'estes casos. 

Doleris tem trinta e três casos de mulheres 
operadas por causa de retenção da placenta 
post-portrum e post abortum : um d'estes casos 
é o seguinte : depois de um parto normal, uma 
mulher, havendo retenção da placenta, é ataca
da de uma hemorrhagia enorme ; faz o tampão 
provisório um medico e outro pratica a dequi-
datura artificial ; a mulher ficava exangue ; tem
peratura de 41o , calefrios, etc. ; houvera descui
do com a antisepsia. 

E ' chamado, e diagnastica septicemia intra-
uterina com péritonite incipiente. Um dos as-
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sistentes, julga-a perdida. Doleris opera ; a mu
lher supporta a operação e melhora completa
mente. 

Tendo conhecimento d'isto, pôde pergun-
tar-se se não se deverá intervir, não obstante a 
existência de phenomenos agudos, e a resposta 
é a seguinte : no estado puerperal, fazer a ras
pagem sobretudo se houver phenomenos agu
dos porque o perigo tem tendência a générali
sasse se não destruimos a causa da phlegmasia 
desde que possamos. 

§ 2 . ° TECHNICA OPERATÓRIA 

Antes da descripção do processo operatório 
ha alguns pontos importantes a tratar, relativos, 
a antisepsia, anhestesia, e dilatação do canal 
cervical, etc. 

a) Antisepsia. O conducto vaginal sendo 
um óptimo receptáculo para os micro-organis-
mos é necessário antes de operar desembara. 
çal-o dos agentes pathogènes que contenha ; 
deve continuar-se tanto mais tempo a antisepsia 
quanto os phenomenos inflammatories forem 
mais accentuaclos. 

Este estado, o medico Azevedo Maia con-
segue-o prescrevendo o uso de irrigações vagi-
naes com soluto de acido phenico a 5 % ou de 
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bi-iodeto de murcurio a i por iooo —40o de 
temperatura. 

b) Anhestesia. Como uma das objecções á 
raspagem é baseada no phenomeno dôr, não 
será mau citar, pelo menos, as opiniões que a 
este respeito haja. 

A raspagem, dizem uns, produz em geral 
dores de tal forma vivas que é conveniente a 
anhestesia. 

Ella tem effectivamente vantagens porque, 
em grande numero de doentes não se poderá 
fazer exame completo dos fundos de sacco e so
bretudo, a palpação bi-manual sem supprimir a 
contracção muscular, mesmo involuntária e so
bretudo a tensão da parede abdominal . 

Mas, relativamente á dôr, não tratariam os 
medicos apologistas da anhestesia de doentes 
sensivelmente hyperesthesicas, ou não fariam 
uma curtagem muito profunda? porque a maior 
parte dizem que, em geral, a anhestesia não é 
necessária. Pela nossa parte nunca vimos o 
nosso illustre mestre usal-a nem notámos por 
isso que o soffrimento das doentes fosse tal 
que a merecesse. 

c) Dilatação. Esta deve ser sufficiente para 
uniformisar a superficie e para que a curetta 
possa penetrar no utero e sahir sem esforços. 
Ha casos (endometrites hemorrhagicas) em que 
o collo cede perfeitamente; encontrando-se o seu 
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orifício externo entreaberto, principalmente em 
multiparas ; mas outros ha |em que é preciso 
produzir a dilatação artificialmente. 

Os seus processos podem formar dois grupos: 
i.° dilatação extemporânea ou divulsão ; 2.0 di
latação lenta ou progressiva. As indicações de 
qualquer d'estes processos estão sujeitas, espe
cialmente, á urgência da operação, rigidez do 
collo, estreiteza do orifício interno, etc. 

As substancias que servem para conseguir 
a dilatação devem ser mergulhadas em ether 
iodoformado, por exemplo, a 5 %• 

A dilatação rápida obtem-se com .0 dilata
dor cie Pajot ou de Ellinger, ou de Sims, etc. 

A dilatação lenta, 8 a 10 horas, obtem-se 
com substancias que tem a propriedade de au-
gmentar de volume absorvendo líquidos : tupel-
los, laminarias, genciana, pequenos tampões de 
gaze iodoformada e esponjas preparadas. 

(Ha muitos meios de conseguir a prepara
ção aseptica das esponjas e laminarias ; o de 
Doleris é o seguinte : Ajunta iodoformio a ether 
até uma côr amarellada ; põe esponja ou lami
naria em contacto com este liquido durante 
meia hora pouco mais ou menos; no fim de este 
tempo o ether começa a evaporar-se depositando 
á superficie e na espessura da esponja ou lami
naria finas partículas de iodoformio). 



6o 

e) Fernllon aconselha que se prescreva um 
purgante á doente na véspera da operação. 

f) Alguns medicos aconselham que se ope
re, a algum espaço do período menstrual; outros 
não ligam importância a este ponto. 

0 collo está dilatado: colloca-se a doente 
em uma meza de operações ou sobre o leito na 
posição sacro-dorsal, as pernas fletidas sobre 
as coxas e estas sobre o abdomen; posição con
servada por dois ajudantes. 

Introduz-se um speculo de afastaclores, con
venientemente desinfectado, na vagina. Um aju
dante que faça alguma tracção sobre elle, depri
me a parede posterior da vagina ; levantam-sc 
os afastadores, manobra este que deprimindo 
também a parede anterior da vagina deixa vèr o 
collo, que se fixa com uma pinça de garras, 
desinfectada, pelo seu lábio anterior, distante 
dos bordos do orifício externo. 

A maneira de introduzir esta pinça é a se
guinte : toma-se com a mão direita, faz-se pas
sar entre o indicador e o medio da mão esquer
da e faz-se presa sobre o lábio anterior cio collo 
distante do seu bordo livre; conseguido o que se 
faz uma tracção moderada e suave, por via cie 
pinça, sobre elle até que chegue proximo do 
orifício vulvar, condição em que se encontra ac-
cessivel bastante para que o operador esteja á 
vontade. 
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As vantagens do abaixamento são numero
sas bastando para mostrar a sua importância e 
utilidade, alem de aquella a que nos referimos 
ha mais: que permitte conhecer as adherencias 
do utero ás paredes pélvicas ou a sua mobili-, 
dade; e que é um ponto de apoio quando se 
queira forçar um pouco o trajecto do canal 
cervical—impede-o de fugir e faz a contrapres-
são. 

N'esta altura da operação é de utilidade fa
zer o catheterismo uterino que permitte reco
nhecer a direcção do utero. 

A curetta, desinfectada também, sendo in
troduzida—o que é o tempo mais difficil da ope
ração pelo que deve ser realisado com lentidão 
e prudência—começa-se a operação sempre do 
fundo para o collo, raspando primeiro as faces 
depois osangulos e o fundo da cavidade; retira-
se -varias vezes para fora tendo o cuidado de a 
lavar com agua phenica, o que tem a dupla van
tagem de a desinfectar e de a desembaraçar dos 
productos de destruição. 

Terminada a raspagem lava-se a cavidade 
uterina com uma solução phenica, tão quente 
quanto possa ser supportada, por meio de uma 
sonda de dupla corrente ; esta lavagem tem por 
fim arrastar os detrictos que podessem ter fica
do na cavidade uterina. 

Procede-se em seguida á cauterisação que 
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pode ser realisada pela tintura de iodo ou aci
do pyrolenhoso, etc., que embeba um pouco cie 
algodão, em rama, supportaclo por uma haste. 

Retira-se a pinça e o speculo e faz-se a toi
lette antiseptica da vagina : lavagem, polvilha-
ção com iodoformio e tampão de gaze iodofor-
mada. 

Depois d'isto manda-se guardar o leito por 
alguns dias e evitar fadigas. 

Digamos, de passagem e para terminar este 
paragraphe), que o Snr. Dr. Azevedo Maia em
prega curettas cortantes e não cortantes confor
me as indicações. 

§ 2."—ALGUNS CASOS 

NO HOSPITAL GERAL DE SANTO ANTONIO DO PORTO 

DURANTE O ANNO LECTIVO DE 8 8 - 8 9 

No dia 10 de outubro do anno lectivo cor
rente, entrou Emilia da Graça, de 20 annos de 
edade, solteira, costureira. Temperamento mix-
to e constituição regular. Soffria de uma en-
dometrite catarrhal. Foi feita a raspagem c cau-
terisação tendo sido obtida primeiramente a di
latação progressiva do collo do utero. Saiu me
lhorada no dia 10 de dezembro. 

13. Rosa Maria Sequeira, 29 annos de eda-
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de, solteira, serviçal. Temperamento mixto e 
constituição regular. Soffria de uma pelvi-cellu-
lite tendo por causa endometrite e laceração do 
collo. Fez-se a . raspagem seguida de cauterisa-
ção depois da dilatação progressiva e de ter es
tado no uso de cataplasmas emollientes sobre 
o abdomen e cie irrigações com soluto de acido 
bórico a 4%- Saiu curada no dia 14 de novem
bro. 

17. Maria de Oliveira, 24 annos de edade, 
solteira, serviçal. Soffria de endometrite végé
tante com retroversão. Fez-se a raspagem segui
da de cauterisação com tintura de iodo depois 
de ter sido conseguida a dilatação do collo do 
utero. Saiu melhorada no dia 20 de outubro 
tendo-se feito também a reposição e contenção 
do utero. 

20. Maria da Conceição, 27 annos de eda
de, solteira, serviçal. Soffria de endometrite fun-
gosa e metrite intersticial. Fez-se a raspagem 
e cauterisação e saiu melhorada no dia 22 cie 
dezembro. 

21. Adozinda Antónia, 32 annos de edade, 
casada, serviçal. Soffria de endometrite puru
lenta, retroversão e salpyngite, direita e grande 
hysteria. Fez-se a raspagem e cauterisação de
pois da dilatação e saiu melhorada no dia 4 de 
dezembro. 

Novembro 2. Maria Mesquita, 34 annos de 
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edade, casada, jornaleira. Soffria de endometri-
te pseudo-membranosa e anteflexão. Fez-se a 
raspagem e cauterisação depois de dilatação 
progressiva com tupellos e saiu curada no dia 
i." de dezembro. 

4. Joaquina Maria Rpdrigues, 35 annos de 
edade, solteira, serviçal. Temperamento mixto 
e constituição regular. Soffria de endometri te, 
prolapso uterino e cystocele. Fez-se a raspagem 
seguida de cauterisação com acido pyrolenhoso 
e saiu curada no dia 20 de novembro. 

15. Preciosa de Jesus, 18 annes de edade. 
Soffria de endometr i te puerperal. Fez-se a ras
pagem seguida de cauterisação com acido py
rolenhoso, depois da dilatação e saiu curada a 
7 de dezembro. 

Janeiro 4. Anna Pereira, 20 annos de eda
de, solteira, serviçal. Soffria de endometrite e 
retro versão. Fez-se a raspagem e depois cau
terisação, sahindo melhorada a 30 do mesmo 
mez. 

7. Maria de Jesus Moraes, 40 annos de eda
de, casada, lavadeira. Soffria de endometrite 
fungosa. Fez-se a raspagem seguida de caute
risação e sahiu curada em 9 de março. 

Fevereiro 6. Magdalena Rosa, 39 annos de 
edade, casada, vendedeira. Soffria d 'uma endo
metrite catarrhal. Foi feita a raspagem seguida 
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de cauterisação, depois de dilatação e a doente 
sahiu curada em n de março. 

Março 16. Maria de Jesus . 20 annos de 
edade, solteira, serviçal. Soffria de endometrite 
e retro-flexão. Fez-se a raspagem seguida de 
cauterisação e sahiu curada da endometri te, em 
21 de abril. 

19. Maria de Jesus , 36 annos de edade, ca
sada, cosinheira. Temperamento mixto e cons
tituição regular. Menstruada aos 14 annos e 
sempre regularmente. Nunca abortara e parira 
duas vezes, correndo tudo perfeitamente da pri
meira vez. Havia dois mezes que tivera logar um 
parto (2.0) depois do qual ficara de cama 18 
dias, com febre attribuivel, talvez, a parametri te . 
Ent re tanto amamentou o filho até ao dia 12 do 
corrente, desde quando não poude mais. Depois 
do parto soffrera sempre do ventre, mas agora 
com mais intensidade. Ha metrorrhagias pouco 
abundantes , ao menor esforço e nos intervallos 
leucorrheia. 

Queixa-se sobretudo de dores que passam 
do ventre e pregas inguinaes para os rins e co
xas. 

Ao toque recto-vaginal, encontra-se o ute
ro volumoso e immovel em retroflexão, no fun
do de sacco posterior, laceração do collo. A ca
vidade uterina é de 7 Va ao hysterometro. E m 
30 do mesmo mez faz-se a raspagem seguida de 

5 



66 

cauterisação com acido pyrolenhoso. Depois 
d'isto a doente soffre menos do ventre, mas 
ainda dos rins; não ha já metrorrhagias mas 
leucorrheia. 

No dia 5 de abril apparece-lhe uma febre 
typhoide pelo que foi transferida para a enfer
maria geral, sahiu curada do hospital. 

Abril 23. Margarida Rosa Ferraz 27 annos, 
de edade, casada, jornaleira. Soffria de endome-
trite catarrhal. 

Fez-se a raspagem seguida de cauterisa
ção com acido pyrolenhoso, depois da dilatação 
progressiva do collo do utero, com esponjas pre
paradas. Sahiu curada no dia 14 de maio. 

Maio 1. Anna Rodrigues de Souza, 28 an
nos de edade, casada, tecelã. Soffria de endo-
metrite. 

Fez-se a raspagem seguida de cauterisação, 
depois de dilatação e sahiu curada em 16 de 
maio. 

14. Libania Pinto, 21 annos de edade. Sof
fria de endometrite catarrhal. Fez-se a raspa
gem da cavidade uterina, seguida de cauterisa
ção com acido pyrolinhoso depois de obtida di
latação progressiva, com esponjas preparadas, 
do canal cervical. Sahiu curada no dia 17 de 
junho. 

29. Maria José, 44 annos de edade, casada, 
serviçal. Soffria de endometrite végétante. Fez-
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se a raspagem seguida de cauterisação e sahiu 
curada em 16 de junho. 

Junho 12. Maria dos Prazeres, 48 annos de 
edade, viuva, jornaleira. Temperamento mixto, 
constituição regular. Soffria de endometrite 
puerperal. Fez-se a raspagem seguida de cau
terisação com acido pyrolenhoso, depois da dila
tação progressiva com esponjas preparadas. 
Sahiu curada no dia 3 de julho. 

E m todos estes casos que acabamos de ci
tar se fizeram irrigações vaginaes anteriores á 
operação e se teve em grande conta tudo o que 
dissesse respeito á antisepsia. 

O assistente e operador foi o nosso illustre 
mestre dr. Antonio de Azevedo Maia. 



PROPOSIÇÕES 

Anatomia.— Um canal de Havers com o seu 
systems de canaliculus primitivos e corpúsculos 
ósseos, representa o osso no estado embryonnario. 

Physiologia.—A reacção acida do sueco gás
trico é devida aos ácidos láctico, clorhydrico e 
phosphoricos. 

Therapeutica.— A medicação refrigerante é o 
anti-thermico por excellencia. 

Anatomia Pathologica.—A marcha dos tumo
res é tanto mais rápida quanto mais a sua estru-
ctura se approxima dos tecidos embryonnanos. 

Pathologia Geral.—0 frio, por si só, não é um 
elemento etiológico capaz de nenhuma doença. 

Pathologia Externa.—Preferimos, como trata
mento curativo das endometrites, a raspagem se
guida de cauterisação. 

Operações.—Uma lesão cardiaca não contra-
indica o emprego do anhestesico, toda a vez que 
a intervenção cirúrgica esteja indicada. 

Pathologia Interna.—A tuberculose evolucio
na differentemente conforme o estado dialhesico 
do doente. 

Medicina Legal.—-Condemnamos a obrigação 
que o clinico tem, de prestar auxilio á auetorida-
de sem que seja convenientemente retribuído. 

Partos.—O exaggero dos diâmetros do estrei
to superior é uma causa de dystocia. 

Visto Pode imprimir-se 
O PRESIDENTE, O ' D I R E C T O R , 

Maximiano de Lemos. Visconde d'Oliveira. 
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