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AO SAPIENTISSIMO JURY. 

siquit tamen olim 
Scripseris, in Melii descendat judieis aures. 
Et palris, et nostras, nonumque premalur in annum 
Membranis intus posilis ; delere licebit, 
Quod non edideris : nescit vox missa reverti. 

Hon., Poet. v. 386, et seg. 

Se é certo, que ainda no fim de longos annos, de continuados exercícios e meditações, a na
tureza, qual déspota absoluto, exige sempre do homem o infeliz tributo da imperfeição ; aquelle 
que accommette difficuldades, é inevitavelmente victima do erro. Cônscio d'estas ideias, venho 
comtudo, Senhores, apresentar-vos um trabalho, que não pode deixar de ser imperfeito; porém 
a culpa não é minha, mas da lei que a tal me obriga, e da necessidade que me impõe o meu es
tado precário de saúde, que me não permitte dilatar a ultima prova, por que tenho de passar; se 
não fora principalmente esta ultima razão, e eu podésse, conforme ao preceito, submettêl-o á 
chancella dos mestres e dos Mecenas, e fazèl-o dormir o tempo necessário, para d'elle fazer um 
maduro exame ; parece-me que mais desafrontado me apresentaria, sendo, como creio, os tra
balhos d'esta ordem antes superáveis pela assiduidade e pertinácia no trabalho diuturno, do que 
pela superioridade d'espirito. Resta-me somente, Senhores, pedir-vos, que levando em conta o 
tempo que tive de dividir pelas diversas obrigações escolares, desculpeis os erros e omissões que 
encontrardes; é, n'estas occasiões, que os ânimos generosos encontram materia bastante para 
exercitarem a sua benevolência, nem é acção digna d'animos bizarros o esgrimir a espada d'uma 
severa critica, contra quem confessa, na sua propria ignorância, o motivo dos seus defeitos. 

Sunt delicta tamen, quibus ignovisse velimus, 
Nam neque chorda sonum reddit, quem vult manus et meus, 
Nee semper feriet quod cumque minabitur areus. 

HOR., Poet. 

JÊL 



INTRODUCCÃO. 
o 

Propter solum uterum raulier est id quod est. 
VANHELMONT. 

Ha na mulher uns órgãos tão notáveis por sua importância, tão interessantes por suas rela
ções, finalmente, tão nobres pelo seu destino, ou fim, que ella não é o que é, senão em virtude 
d'elles, e só em virtude d'elles. Estes órgãos são os ovários. Na verdade, se o facto da reproduc-
ção a torna um individuo mui différente de todos os outros, isto é, a torna mulher, são os ovários, 
órgãos essenciaes áquella funcção, que lhe dão esse caracter, e são só elles quem lh'o dão, porque 
tirando os ovários a mulher já não é mulher, no resto da organisação é um individuo como os 
mais. Se tendo acompanhado os progressos da sciencia, Vanhelmont vivesse hoje, teria sem du
vida dito : —propter solum ovaria mulier est id quod est. Desajudado a todos os respeitos não se
rei eu quem desenvolva aquella proposição, estranha por outro lado ao meu assumpto ; enuncian-
do-a só quiz fazer sentir a importância physiologica ao papel que aquelles órgãos representam na 
reproducção da espécie humana. E' na puberdade, que essa importância se manifesta ; é então que 
elles se desenvolvem prompta e prodigiosamente, estabelecendo relações intimas, um commercio 
activo e sympathico com todos os órgãos da economia, por tal forma, que d'elle se ressentem 
muitos dos phenomenos, quer se considerem no estado physiologico, quer no pathologico. E de 
certo que de mudanças physicas e moraes se não manifestam n'aquella epocha na organisação da 
mulher?! Ella é o annuncio da vida sexual, d'uma vida nova, e até mesmo de todo um systema 
orgânico, que desenvolve novos estímulos, novas sympathias, novas relações, que imprime um 
caracter novo á vida inteira, tanto moral como physica, constituindo uma das mais importantes 
revoluções da vida orgânica ; n'esta epocha caracterisa-se o sexo, mudam-se os temperamentos 
e constituições; moléstias soffrem por vezes revoluções salutares; finalmente, o moral e o intelle
ctual revestem feições novas, quando os ovários tem tocado o apogeo do seu desenvolvimento. 

0 mysterio de taes mudanças, o como se executam, não é para nós o explical-o; o facto é: 
que na sua manifestação tem uma poderosíssima influencia o desenvolvimento dos ovários; a 
observação e experiência dão-se ás mãos para o comprovarem. 
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Se porém os ovários, pelo facto de terem chegado ao seu máximo gráo de desenvolvimento, 
influem grandemente sobre toda a economia, quanto maior não será essa influencia sobre o utero, 
e especialmente no tempo da prenhez? No tempo em que dentro existe o producto da concepção? 
E assim devia ser. N'esse periodo, o utero excitado adquire uma vida propria, e domina toda a 
economia, collocando-a n'um estado excepcional; parece que a natureza toda enlevada em seu 
empenho, concentra então n'elle todas as suas forças, esquecendo-se do resto do organismo ; é 
n'elle que se representa um dos actos mais importantes do magestoso drama da reproducção; é 
n'elle que o novo ser se desenvolve de todos os seus órgãos, e se põe em estado de viver vida pro
pria—independente. Porém á medida que isto se opéra, o órgão gestador — o utero — acompa
nhando no seu desenvolvimento o novo ser, modifica-se na sua forma, volume, situação, orga-
nisação e acção, tornando-se apto a realisar o parto, isto é, a sahida do producto da concepção 
atravez do canal utero-vaginal. 

São estas modificações que fazem objecto da presente dissertação, as quaes mui naturalmente se 
dividem em duas classes — anatómicas e physiologicas — ; e como o conhecimento do utero antes 
da prenhez é indispensável para melhor avaliar aquellas modificações, dividirei este trabalho em 
três partes: na primeira darei uma succinta descripção do utero; na segunda tratarei das modi
ficações anatómicas ; e na terceira das physiologicas; estas e aquellas por occasião da prenhez. 



PARTE PRIMEIRA. 

I t e r o n o e s t a d o d e v a c u i d a d e . 

Multiim in paucis. 

Viscera ôca, piriforme, o utero está situado na pelve, por cima da vagina, por baixo das cir-
cumvoluções dos intestinos delgados, entre a bexiga e o intestino recto. Está lançado na direcção 
do eixo do estreito superior, e faz com o da vagina um angulo quasi recto. 

Distingue-se no utero o fundo, o corpo e o collo. 
0 fundo é a sua parte superior, e comprehende a parte da viscera que fica acima d'uma li

nha, que se tirasse da inserção d'uma trompa para a do lado opposto. 0 corpo fica entre o fundo 
e o collo ; tendo duas faces, uma anterior, outra posterior; três margens, uma superior, que é o 
fundo, e duas lateraes correspondentes aos ligamentos largos; estas, reunidas com a superior, 
deixam formados dous ângulos por onde entram para o utero as tubas de Fallopio. 0 corpo tem 
na virgem adulta de largura externamente vinte linhas e nove a dez de espessura; de compri
mento tem todo o órgão vinte e sete linhas. Estas dimensões augmentam nas mulheres, que já 
tem tido filhos, e são d'ordinario : largura duas pollegadas, espessura quatorze linhas, compri
mento total três pollegadas. 

0 collo do utero é a sua parte inferior, quasi cylindrico; é abraçado superiormente pela va
gina, e inferiormente se estende na sua cavidade, onde se abre por uma fenda transversal, cha
mada os tincœ, ou oriíicio externo do utero ou utero-vaginal ; este orifício tem dous lábios, um 
anterior, maior, outro posterior, mais delgado, limitados por commissuras. 0 collo do utero tem 
na virgem adulta, de largura três linhas, e d'espessura seis; na mulher já mãe a largura é de 
dezoito linhas, a espessura de dez. 

Internamente tem o utero duas cavidades, uma triangular, é a do corpo, communicando nos 
dous ângulos superiores com as trompas, e no inferior com a cavidade do collo; esta é mais larga 
no sentido transversal do que no antero-posterior. 
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A abertura de com m uni cação entre as duas cavidades chama-se — orifício interno, cervico-
uterino, ou superior do utero. Em toda a extensão da cavidade uterina ha duas linhas longitudi-
naes, pouco salientes, uma na face anterior, outra na posterior, um pouco mais comprida, em 
que se notam algumas rugas transversaes, o que lhe vale o nome d'arbor vitœ, e dispersos por 
ellas uns corpúsculos, ou pequenas vesículas muciparas, a que Naboth chamou impropriamente 
ovos. 

Estructura.—0 utero é formado por um tecido próprio, e forrado por uma membrana se
rosa exteriormente, e por outra mucosa internamente. 

0 tecido próprio é formado de fibras mui resistentes, condensadas, acinzentadas, e tão in
trincadas, que é difficil conhecer a sua direcção. Em quanto á natureza d'esté tecido, muito se 
tem debatido para mostrar se tem ou não analogia com o muscular. Esta analogia, supposto não 
ser bem pronunciada no utero virgíneo, existe comtudo realmente. Ainda que destituído então da 
côr vermelha propria do tecido muscular, póde-se dizer que este existe no utero, mas no estado 
rudimentar; é á gestação, que trazendo-lhe um augmente de fibrina, pertence completar a ana
logia. 

0 utero recebe também grande quantidade de vasos sanguíneos, sendo-lhe ministradas as 
artérias uterinas pela aorta, e algumas pelas emulgentes ; as suas veias descarregam-se nas hy-
pogastricas ; os lymphaticos mui numerosos dirigem-se na maior parte para o plexo lymphatico 
hypoo-astrico, e finalmente o plexo nervoso do mesmo nome lhe ministra nervos, e além d'esté 
também os plexos sagrados e renaes. 



PARTE SEGUNDA. 

Modificações anatómicas. 

La nature, fidèle à son grand principe, semble se complaire 
a varier les formes, sans multiplier les moyens. 

VELPEAU. 

Volume. — Podendo apenas, no estado de vacuidade, conter o volume d'uma amêndoa, logo 
que o gérmen é recebido na sua cavidade, o corpo do utero começa a engrandecer-se progressi
vamente até ao fim da gestação, para conter o feto e suas dependências. 

Este augmente de volume, porém, não é uniforme ; e segundo a observação de Desormeaux, 
é mais vagaroso nos primeiros mezes, e mais rápido nos últimos: observa-se igualmente que o 
facto do augmente) de volume não tem lugar á custa da espessura de suas paredes, porque esta 
augmenta também um pouco em todos os pontos, ao mesmo tempo, até ao terceiro ou quarto 
mez da gestação ; depois ella parece ficar algumas vezes áquem dos seus limites primitivos, para 
os exceder de novo nos últimos tempos, excepto no collo, que se adelgaça, sobretudo então. Nos 
primeiros mezes, nas primiparas, o collo participa também da hypertrophia, de que as paredes 
do corpo são a sede ; mas segundo Cazeaux, o seu desenvolvimento é muito menos considerável, 
e persiste quasi intacto até a ultima quinzena do nono mez; ao contrario pensa M.me Boivin, di
zendo que elle se alonga nos dous primeiros mezes; Velpeau, Smellie, Desormeaux e outros, pre
tenderam determinar por fracções de números o quanto elle perdia em comprimento nos diffé
rentes mezes da prenhez. Esta diversidade de opiniões é fácil de comprehender, se attentarmos 
em que eram différentes os indivíduos sujeitos ás observações, e que também o modo de vêr de 
cada observador tem uma decidida influencia sobre as theorias adoptadas. 

Uma grave questão se ventila n'este lugar, e é: se a dilatação do collo se faz de cima para 
baixo, ou vice-versa ; é cerca do sexto mez que ella começa; e segundo Dugès e outros, opera-se 
gradualmente de cima para baixo ; pelo contrario, Cazeaux diz que principia em sentido inverso, 
de modo que somente dias antes do parto é que chega ao orifício interno, conservando-se este fe
chado até então; parece,ser este o facto, e a explicação que d'elle dá M. Mattiy, se não é verda
deira, ao menos tem o cunho do engenho; com efeito, as fibras mais externas do tecido próprio 
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do utero, apoiadas no perímetro do estreito superior, podem deixar escorregar as mais internas, 
que tendem a descer, em consequência do pêzo do feto e seus annexos, d'onde resulta que as fi
bras externas puxadas para cima e para fora, dilatam o corpo do collo, e as internas descendo 
para baixo e para dentro, fecham o orifício interno do mesmo, de modo que por este mechanismo 
o collo diminue de comprimento, a ponto de no fim do tempo se achar reduzido a uma espécie 
de sphincter. Todas estas questões perdem do seu interesse, quando se trata d'uma mulher, que já 
tem tido filhos, caso em que aehando-se o collo reduzido a um mamilão informe e curto, pôde o 
orifício externo achar-se aberto logo nas primeiras semanas. 

Tem o utero de termo, segundo M. Dugès, sete a nove pollegadas d'um lado a outro, três a 
quatro no sentido antero-posterior, e dez a doze d'altura. 

Forma. — A forma muda como o volume; a mudança porém de piriforme para ovóide é 
irregular. No principio somente o corpo do utero se arredonda, mas depois se alonga, conser
vando o collo a sua estreiteza, e tornaudo-se sobretudo mais cylindrico. E' só a datar do sexto 
mez que elle começa a desfazer-se pouco a pouco, para o engrandecimento do corpo do utero, o 
qual principia a adquirir então a forma d'uma oval um pouco achatada de diante para traz, e cuja 
mais grossa extremidade é representada pelo seu fundo, em consequência da sua maior dilatação. 
N'essa epocha o orifício vaginal perde também a sua proeminência, arredonda-se, apresentando 
nas primiparas uma pequena fossa, disposição que começava a tomar desde os primeiros mezes. 

Antes porém que o collo do utero faça um todo com o seu corpo, d'elle recebe na sua forma 
modificações, que variam nas primiparas, e nas que já tem tido filhos. 

Nas primeiras, segundo Cazeaux, elle é uniforme; e o orifício externo arredondado, e pouco 
dilatado ; nas segundas é largamente aberto, e a sua cavidade apresenta um funil, cuja base é in
ferior, e que se vai estreitando até o seu cume estar ao nivel do orifício interno, o qual na maioria 
dos casos está fechado até aos últimos dias da gestação. 

Consistência. — 0 corpo do utero começa a fazer-se mais brando e esponjoso logo desde o 
principio da impregnação. N'isto concordam todos os parteiros; e sendo ainda unanimes em dizer 
que o collo também amollece, divergem comtudo, quando pretendem marcar o ponto por onde 
este amollecimento começa, seguindo os seus progressos nos différentes mezes da prenhez, assim 
diz Cazeaux que: limitado á mucosa dos lábios do orifício vaginal no primeiro mez, se estende a 
toda a espessura d'elles no fim do terceiro; chega no sexto á ametade da porção vaginal, gas
tando os últimos três mezes em subir até ao orifício interno, seguindo em todo este tempo uma 
marcha ascendente. Jacquemier limita-se em apanhar Cazeaux no sexto mez, e seguil-o até ao 
nono; desde o primeiro até ao nono pouco ou nada observa; ao contrario d'estes, Moreau julga 
que o amollecimento começa ao sexto mez no orifício interno, e no nono toca o externo, seguindo 
uma marcha diametralmente opposta á indicada por Cazeaux ; M. Dugès nada diz a este respeito, 



talvez porque entende que o amollecimento coincide com a dilatação, dando assim a entender que 
é do parecer de Moreau. 

Direcção.— A direcção do utero é durante os primeiros mezes a do eixo do estreito supe
rior, mas pouco a pouco as paredes abdominaes cedem á sua pressão, e tanto mais, quanto tem 
precedido mais prenhezes; os músculos rectos affastam-se, a linha branca distende-se, do que 
resulta inclinar-se o utero para diante, obliquidade anterior; também é frequente outra espécie 
d'obliquidade —a lateral —mais frequente á direita. Na explicação d'essa frequência muito tem 
divergido os auctores. 

Levret entendia que as obliquidades eram devidas ao pèzo da placenta, que segundo se inse
ria para um ou outro lado, assim fazia inclinar a viscera. A observação porém está longe de con
firmar aquelle effeito, demonstrando frequentes vezes o contrario da asserção. 

A' existência do S do colon, e do recto á esquerda, attribuia Desormeaux a obliquidade di
reita; porém, quando a existência do intestino cego á direita não compensasse a do S do colon e 
do recto á esquerda, basta o acharem-se obliquidades esquerdas para ter em pouco semelhante 
explicação. 

Ao uso mais frequente, que as mulheres fazem do braço direito, ao decúbito sobre o mesmo 
lado attribue Velpeau e outros o phenomeno. 

M.™ Boivin opina que sendo o ligamento redondo do lado direito mais curto e mais forte, que 
o do lado esquerdo, é á sua acção mais poderosa que é devida a inclinação. 

Apesar de contrabalançada pela auctoridade de Cruvelhier, que julga a obliquidade causa e 
não effeito da menor extensão do ligamento redondo, a opinião de M.™ Boivin parece gosar de 
melhores créditos entre os parteiros, e, em quanto a mim, satisfaria, se tanto n'esta, como em to
das as outras hypotheses, se não achassem obliquidades esquerdas sem causa conhecida, que as 
motive. 

Situação. — E' evidente que o utero não pode mudar de forma, e de volume, sem que a sua 
situação mude também. 

Nos três primeiros mezes, o utero mettido na escavação, parece mais afundado, e o seu collo 
mais proximo da vulva, o que segundo M.me Boivin é devido ao seu crescimento. 

M. Cazeaux explica o abaixamento do órgão, porque tornando-se mais pezado obedece ás 
leis da gravidade; mas, como dizia alguém, não será antes a saliência da base do sacro, do que o 
augmento de pêzo, o que conserva o utero abaixado? A razão é plausível, porque n'um tempo 
mais adiantado da prenhez o pêzo é maior, e comtudo o utero não só não desce, mas eleva-se. 

0 fundo do utero encontra-se aos três mezes ao nivel do plano do estreito superior- ao 
quarto na região hypogastrica ; ao quinto entra na região umbetical; no sexto está ao nivel d'ella 
e excede-a ; ao sétimo por cima ; no oitavo invade a região epigastrica ; no nono estaciona, ou desce 
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alguma cousa, por causa da penetração da cabeça do feto na escavação pélvica, vedada até esta 
epocha por alguma constricção, que ainda offerece o collo uterino. 

A respeito da situação e direcção do collo até ao sexto mez pouco temos a dizer; elle segue 
forçadamente a ascensão do corpo, elevase e dirigese o mais das vezes para traz, e para a es

querda, no entanto que o fundo se inclina para diante e para a direita. 
Ha comtudo uma disposição especial do collo, que se encontra muitas vezes no fim da pre

nhez, que é digna de notarse. 
No ultimo mez a cabeça, se é ella, que se apresenta, introduzse muitas vezes na escavação, 

trazendo adiante de si a. parte anterior e inferior do corpo do utero. Resulta d'aqui, que o collo 
é levado para traz do tumor, que enche então a pequena hacia; o plano do seu orifício externo 
olha para a parede anterior do sacro; de sorte que para levar o dedo até á sua cavidade, é neces

sário curvalo, introduzindoo directamente de traz para diante. 
D'estas mudanças, por que passa o utero, na sua direcção se vê, que deve contrahir relações 

novas; o peritonéo é distendido, as trompas e os ovários applicamselhe lateralmente ; os intes

tinos são deslocados e comprimidos, assim como o recto e a bexiga, d'onde muitas vezes resulta 
a constipação de ventre, incontinência d'ourinas, e outros tenesmos, e retensões. Finalmente 
todas as visceras do baixo ventre são mais ou menos incommodadas no exercício de suas funccões 
no maior numero de prenhezes, e algumas vezes o diaphragma é repellido, estorvando assim o 
coração e os pulmões. 

Organisação.— As modificações, que o utero soffre na sua organisação, são das mais notá

veis; a sua estructura, que no estado de vacuidade não parecia estar mais do que delineada, é 
durante a prenhez que se desenvolve e aperfeiçoa. Já dissemos, que augmentando de volume, 
fazendose mais molle e esponjoso, o seu desenvolvimento não tinha lugar á custa de suas pa

redes, phenomenos estes, que demonstram haver, por assim dizer, uma addição de nova substan

cia. Examinemos pois os différentes elementos, que entram na organisação do utero. 

Tunica serosa. — 0 peritonéo, que constitue a membrana externa do utero, estendese em 
todos os sentidos, desfazendose assim as numerosas pregas, que antes tem ; este desdobramento 
porém é ainda insufficiente para explicar a extensão, que elle toma ; é pois de necessidade, que 
conservando no tempo da prenhez a mesma espessura, que no estado ordinário, uma nutrição 
mais activa impeça o seu adelgaçamento. 

■ 

Tunica mucosa. — Esta membrana, que na prenhez não admilte contestação, tem sido negada 
ao utero, fora d'ella, por alguns auctores ; porém quando mais não fosse, bastaria a analogia, 
para fazer crêr, que esta mucosa existe antes da prenhez; por quanto o muco fornecido pela su

perficie interna do utero no estado são ; as mucosidades purulentas, que d'elle correm no estado 
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pathologico; os polypos e as exhalações sanguíneas, de que podem ser a sede as mucosas; tudo 
isto estabelece uma intima analogia entre a membrana, que internamente forra o utero, e as mu
cosas, em que phenomenos análogos apparecem. Sendo innegavel a existência d'esta membrana 
na prenhez, é certo que augmentando a sua secreção, deve também com o peritonéo participar 
de maior nutrição; e é esta a razão por que não colhe a objecção, que se põe para negar a sua 
existência fora do tempo da prenhez, dizendo-se, que se por ventura então existisse, não poderia 
sem romper-se prestar-se á ampliação, que demanda o pregressivo desenvolvimento do feto.. Fi
nalmente insistem alguns auctores em negar a sua existência, por não poderem conceber, como 
com taes condições anatómicas pode o utero obliterar-se nas idades avançadas, esquecendo de 
certo a lei physiologica, que diz — todo o canal se aperta ou oblitera, uma vez que deixe de ser 
atravessado pelos fluidos ou líquidos, que naturalmente o percorrem —e aqui que as funcções 
uterinas se extinguem, verifica-se a lei do mesmo modo que na porção do intestino inferior no 
lugar onde se abre o anus anormal, sendo a differença.unicamente de tempo. 

Tunica muscular. — E' durante a prenhez que se resolvem as grandes questões, que se tem 
ventilado a respeito da natureza do tecido próprio do utero; é então que o tecido fibroso de 
M.me Boivin, o fibroso amarello de M. Velpeau desapparecem, para manifestar-se em toda a sua 
clareza o tecido muscular, o qual se antes da prenhez se não conhece, comtudo também não 
pode negar-se, porque a côr mais ou menos branca, não é incompatível com a existência d'esté 
tecido, pois ha músculos brancos; a ausência de fibras musculares apparentes também não 
bastante para negar a existência d'esté tecido, porque lá vem uma doença, em que elle se mostra 
pelos seus cffeitos — contracções — expulsando coágulos sanguíneos, polypos etc. ; e demais a 
analogia mostrando no estado pathologico d'outros órgãos, como hypertrophias da vesícula felea, 
seminaes, etc., fibras musculares, que antes se não viam, vem em auxilio para fazer crer que 
mesmo fora da prenhez o tecido próprio do utero é no seu fundo de natureza muscular. 

Como disse, é durante a prenhez que o tecido próprio do utero se caractérisa bem ; fazem-se 
mais densas as suas fibras vermelhas, e formam numerosos fascículos, que por sua contracção 
estreitam o utero em todas as direcções. Em quanto á direcção d'esles fascículos, sobre o que, por 
assim dizer, tem havido tot sententia, quot, capita, é ponto ainda não completamente resolvido. 
Com a opinião de M.me Boivin, (que passava pela melhor emittida sobre o assumpto) considerando 
no utero dous planos musculares, um externo composto de fibras, que partindo da linha mediana 
partiam para baixo e para fora; outro interno composto de fibras circulares, não estão d'accôrdo 
as observações mais recentemente feitas de M. Deville, que nota no utero duas ordens de fibras, 
umas transversaes, outras longitudinaes; as primeiras nascidas do ligamento do ovário, da trompa 
e do ligamento redondo, dirigem-se, irradiando-se sobre a superficie do utero, sendo cortadas na 
sua direcção pelas fibras longitudinaes, com as quaes se continuam por meio d'um entrelaçamento 
regular. 

e 
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Esta disposição das fibras musculares do utero colloca-o completamente na classe de todos os 
órgãos musculares oucos, cuja estructura é regida por esta grande lei do — encruzamento mus
cular.— Seja, porém, qual fôr a verdadeira direcção das fibras musculares uterinas, o facto im
portante, que se deve reconhecer, é, que a sua disposição é tal, que durante a contracção todos os 
pontos periféricos do órgão tendem a approximar-se do centro. 

A influencia, que o augmente de nutrição exerce no desenvolvimento dos elementos, que 
compõem o utero, faz-se sobre modo notar no tecido muscular; parece que n'elle se faz uma de
posição de nova substancia, principalmente de fibrina. 

Apparelho vascular. — E' também á mesma causa, de que depende a modificação operada 
no tecido muscular, que se deve attribuir a ampliação do apparelho vascular, o qual se desen
volve em proporção d'aquelle. 

As artérias recebem muito mais sangue, e de flexuosas, que eram antes, (tanto, que alguns 
auctores assemelham a sua disposição á do tecido cavernoso) tornam-se rectas. As veias, que já 
eram maiores, que as suas artérias correspondentes, dilatam-se ainda mais, não só fora do órgão, 
mas dentro mesmo das suas paredes formam tão consideráveis dilatações, que mereceram o nome 
de — seios uterinos. — 

Como as veias são flexuosas no seu estado natural, conservam a mesma flexuosidade no 
tempo da gestação, e por isso os seios uterinos parecem ter repartimentos intermédios. 

E' falso, segundo o Snr. Soares Franco, que as artérias venham acabar n'elles immediata-
mente, ou que sejam reservatório para a nutrição do féto, e que d'elles nasce uma ordem parti
cular de vasos, como julgou Astruc, que venham terminar na placenta. Seja como fôr, as arté
rias uterinas são as que levam á placenta a nutrição do féto. 

As veias, tendo em grande parte a sua origem nas artérias uterinas, e talvez na mesma su
perficie da placenta, vão-se unindo successivamente em ramos maiores, formam os seios, e ulti
mamente descarregam-se nos troncos hypogastricos. 

Os vasos lympathicos, mui numerosos também, desenvolvem-se excessivamente no tempo 
da gestação. 

Nervos.—Os nervos uterinos, ainda que nãó pareçam muito mais desenvolvidos, augmen-
tam comtudo de volume, segundo Hunter. A sua actividade toma com a prenhez um incremento 
sensível, o que provam as sympathias com toda a economia, vindo os nervos, uns dos plexos sa
grados, outros dos plexos renaes e hypogastricos ; estes, pertencentes ao systema ganglionar des
tinado á vida vegetativa, distribuindo-se no corpo do utero; aquelles, destinados ávida de rela
ção distribuindo-se especialmente no collo; dá isto azo a explicar não só os numerosos phenome-
nos, que se manifestam durante a prenhez, mas até talvez as dores, que acompanham o parto, e 
que augmentam sempre na passagem do féto atravez do orifício uterino. 



PARTE TERCEIRA. 

M u d a n ç a s p h y s i o l o g i c a s . 

Tão notáveis mudanças na organisação do utero deviam necessariamente andar ligadas ás da 
sua acção. Inerte, por assim dizer, e quasi insensível antes de receber o producto da concepção, 
quando esta tem lugar, o utero aperfeiçoa uma, e adquire outras propriedades inteiramente no

vas ; a sua sensibilidade exaltase sobremaneira, o que provam as dores que acompanham a con

tracção. 
■ ■ ' ' " ' 

Tendo adquirido uma estructura evidentemente muscular, n'elle se manifesta a contractili

dade propria d'aquelle tecido, mas além d'esta contractilidade orgânica sensível, em virtude da 
qual elle se contrahe sobre o corpo, que encerra, para o expulsar, gosa então d'uma contractili

dade de tecido, que lhe é peculiar, pela qual depois de vazia a sua cavidade, torna pouco a pouco 
sobre si reduzindoa, e diminuindo assim o calibre dos vasos, que se abrem na sua superfície. 

Visa aqui a natureza a obstar á hemorrhagia, que se seguiria ao parto., se não fora aquella 
acção especial do utero. Porém quão sabia e previdente não é ella em seus effeitos!!! E' junto da 
inserção habitual da placenta, aonde o apparelho vascular se acha mais desenvolvido, que aquella 
propriedade existe em mais alto gráo, segundo refere Dewees. Isto é tão verdade, diz M. Cazeaux, 
que depois do parto é fácil sentir na região subumbilical o fundo do utero retrahido debaixo da 
forma d'uni tumor duro, no entanto que o toque vaginal faz vèr o collo molle, flexível e sem 
estar retrahido, de maneira que, se anormalmente a placenta se insere sobre elle, deve muito ser 
para recear a hemorrhagia, não só antes do trabalho, e n'elle, mas ainda durante e após a de

quitação. 
Agora que tenho examinado as numerosas modificações, quer anatómicas, quer physiologi

cas, que a prenhez imprime ao utero, sejame licito perguntar, qual é pois a influencia d'ella? 
Como obra a prenhez em produzilas? E' este um ponto tão intimamente ligado com o processo 
da geração, que forçosamente se deve ressentir do mysterio que o envolve. 

A maior parte dos physiologistas concordam hoje, que o utero é activo nas mudanças que 
experimenta, e que o seu desenvolvimento não é devido, como queriam os antigos, a uma força 
dilatante imprimida pelo ovo. Porém, ainda assim, como explicar essa actividade? 

Observações de prenhezes anormaes, em que a cavidade uterina completamente vazia se di

lata, como na gestação ordinária, mostram que se pode dispensar a sua presença, e que a força de 
dilatação existe no próprio órgão gestador. Eis como a este respeito se exprime Velpeau. Para ex

plicar esta dilatação é inutil invocar com Malpighi um principio fermentiscivel contido na se



— 16 — 

mente, ou com Blusnejjbake uma acção vital particular. A turgencia determinada pela fecunda
ção, e entretida pelo ovo, dá mui bem a razão. A congestão de que o utero é a sede, chama para 
ahi um excesso de nutrição ; as molleculas novas, que sem cessar ahi se depositam, alongam ne
cessariamente as suas fibras; os canaes vasculares se desdobram, e engrossam ao mesmo tempo. 
Este desdobramento e alongamento não se podendo fazer sem augmentar a extensão dos círculos 
ou das curvas representadas pelas diversas fibras e vasos, resulta d'aqui, que a ampliação da cavi
dade uterina, seja uma consequência da nutrição augmentada das suas paredes. 

Discorrendo por este modo, Velpeau quasi que vem a cahir no mesmo defeito, que censura 
nos diversos auctores, exprimir o facto, sem indicar a causa. 

E' verdade que o augmento de nutrição explica até certo ponto as modificações operadas no 
utero; mas quem opera esse augmento de nutrição? E' o facto da concepção, responde-se. 
Quando esta se dá, as propriedades vitaes do utero exaltam-se, e n'elle começa a ter lugar uma 
irritação congestiva necessária para o desenvolvimento do feto. 

Mas d'esté modo plausivel, na apparencia, d'explicar o phenomeno á verdade vai talvez 
muito. Ha aqui uma causa occulta, que foge aos nossos sentidos; a physiologia ainda a não ensi
nou, e quiçá jamais a ensinará. 

PROPOSIÇÕES. 

i.' 

0 agente da blenuorrhagia é différente do do cancro. 

2." 

Às doses homœopathicas não tem effeito apreciável sobre a economia. 

3.' 

De todos os pelvimetros, o que dá resultados mais exactos, é o de Van-Huevel. 

4 / 

Nas operações cirúrgicas não pôde haver lugar d'eleiçao. 

S.a 

Os agentes anesthesicos convenientemente administrados, não perturbam a marcha regular 
das contracções uterinas. 

6.* 
Não ha signal infallivel de virgindade. 
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