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I NTRODUGÇÃO 

D'entre os numerosos assumptos practicos que se 
offereceram á nossa consideração impressionou-nos so
bremaneira aquelle de que vamos occupar-nos, não só 
pela sua importância, porque são frequentiss.imos os 
casos de metrite chronica mesmo fora dos grandes cen
tros ; mas ainda e principalmente porque sendo o trata
mento d'esta enfermidade uma das mais espinhosas ap-
plicações da therapeutica, nos parece d'uma certa utili
dade concorrer na medida das nossas forças para simpli
ficar e desenvolver os variados pontos d'esta importan
tíssima questão. Efectivamente innumeraveis como são 
os meios preconisados contra esta doença, muitas vezes 
refractária a qualquer tratamento, é de primeira ne
cessidade racionalisar tanto quanto ser possa a thera
peutica, precisando as indicações geraes e partícula-



II 

res, e agrupando methodicamente pela ordem crescente 
da sua importância os principaes agentes d'essas in
dicações ; d'esta forma não só se entrega ao clinico um 
pequeno numero de meios verdadeiramente aprovei
táveis, evitando assim hesitações e tentativas sempre 
inúteis e muitas vezes prejudiciaes, mas também 
se deixa margem a novas investigações, sem duvida 
mais profícuas, porque longe de se basear no empi
rismo se fundamentarão pelo contrario emi dados per
feitamente scienliíicos confirmados pela physio-patho-
logia e pela clinica. 

Foi dominado por estas ideas e pelo desejo de 
augmentar os nossos conhecimentos practices ao mesmo 
tempo que satisfazíamos á lei, que escolhemos para 
ponto da nossa dissertação inaugural o estudo da the-
rapeutica da metrite chronica. Antes, porém, de entrar 
n'este assumpto não podemos deixar de fazer muito em 
resumo algumas considerações sobre as lesões, causas 
e symptomas que caracterisam a doença de cujo trata
mento nos vamos oceupar, porque é sobre ellas que 
tem de assentar todas as indicações que formularmos 
e porque tem além d'isso a vantagem de recordar em 
poucas linhas os pontos mais importantes da historia 
da metrite. 

Será pois este o objecto da primeira parte do nos
so trabalho. 



PRIMEIRA PARTE 

Postoque seja hoje um facto perfeitamente assente 
que a evolução do processo mórbido inílammatorio é, 
nos seus phenomenos fundamentaes, perfeitamante 
idêntico qualquer que seja o tecido em que se mani
feste ; nem por isso deixamos de reconhecer também 
que a natureza do tecido, a estructura do órgão affe-
ctado e a sua importância physiologica imprimem um 
cunho especial á marcha do processo e á symptoma-
tologia porque se revelia, refiectindo-se finalmente nas 
indicações secundarias do tratamento. A prova incon
cussa d'esta asserção acha-se plenamente confirmada 
na evolução da phlegmasia uterina : centro anatómico 
do systema sexual, o utero pela estructura e disposi
ção das partes que o constituem, pelas suas relações 
de visinhanpa e pela importância das suas funcções, 
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offerece quando submettido á influencia do processo 
mórbido, modalidades différentes segundo a sede es
pecial da localisação. 

É por isso que designando-se pela palavra metrite 
a inflammação do órgão gestador se comprehende 
realmente debaixo d'esta denominação genérica um 
grupo de alterações que, embora ligadas por um fun
do mórbido commum, devem todavia ser consideradas 
debaixo de todos os pontos de vista, como formas cli
nicas distinctas ; assignalar portanto os limites de cada 
uma d'ellas, precisando com todo o cuidado os cara
cteres d'aquella que, pela sua frequência e importân
cia, nos mereceu uma especial attenção, é sem duvida 
uma condicção indispensável e de primeira necessida
de n'um trabalho d'esta ordem. 

Estudemol-as pois muito em resumo, abstraindo da 
metrite ligada ao estado puerperal, porque, como muito 
bem faz notar Gallard, lia entre esta e a metrite sim
ples uma distincção completa não só debaixo do ponto 
de vista symptomatico, como também e principalmente 
debaixo do ponto de vista da marcha e terminação 
habituaes. 

Recordando a largos traços a estructura anatómica 
do utero, vemos que elle é essencialmente constituído 
por um musculo ôco tapetado internamente por uma 
mucosa e externamente por tecidos de natureza dif
erente, que justificam a divisão do órgão em três 
segmentos distinctes : um segmento abdominal coberto 
pelo peritoneo que lhe está intimamente adhérente, ex
cepto ao nivel dos fundos de sacco anterior e poste
rior, um segmento vaginal pertencente ao collo e ta-
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petado pela mucosa propria da vagina e finalmente 
um segmento intermédio (porção supra-vaginal do 
collo) envolvido por um annel cellulo-íibroso que late
ralmente se continua com os tractus cellulosos da base 
dos ligamentos largos e que dá inserção a todos os li
gamentos suspensores da viscera. Comprehende-se em 
vista d'esta disposição que o trabalho phlegmasico pos
sa localisar-se de preferencia ou exclusivamente n'um ou 
n'outro d'estes elementos constituintes ou affectar si
multaneamente ou por simples propagação dois ou 
mais d'entre elles, o que necessariamente deverá in
fluir na marcha e caracteres clínicos do processo. Pondo 
de parte a inflammação isolada da camada peritoneal 
e cellulo-fibrosa, que mais directamente se prendem 
com as phlegmasias extensas do peritoneo, phlegmões 
ilíacos e per-interinos, resta-nos apenas precisar os ca
racteres das localisações na camada muscular e mu
cosa (m. parenchymatosa e m. mucosa) nas duas for
mas, aguda e chronica que ellas podem affectar. 

METRITE PARENCHYMATOSA, F. AGUDA.—>A inflam
mação isolada dos planos musculares do utero é uma 
das formas relativas raras da phlegmasia uterina; e 
no entanto como muito bem faz notar Gallard, se nos 
lembra-mos que esta doença é apenas um grau mais 
avançado da simples congestão porque não se nota 
differença sensivel entre os quadros symptomaticos 
d'estas duas doenças, é realmente para extranhar que 
ella não seja muito mais frequente attendendo a que 
as congestões periódicas da menstruação, algumas ve
zes violentas, devem concorrer poderosamente como 
causa predisponente no mecanismo da sua producção. 
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As lesões anatomo-pathologicas d'esta doença que 
podem ser verificadas durante a .vida fazendo por isso 
mesmo parte da symptomatologia, reduzem-se apenas 
a um augmento de volume com vascularisação do te
cido, raras vezes amollecimento e só excepcionalmente 
colleccão purulenta, o que facilmente se explica pela 
pouca tendência que tem para suppurar os tecidos d'uma 
organisação adiantada, achando-se muitas vezes em lo-
gar d'um foco purulento uma pequena porção de fi-
brina dissociada e enkistada. 

As tunicas peritoneal e mucosa acham-se perfeita
mente intactas na forma que acabamos de descrever. 

METRITE INTERNA, MUCOSA.—A inflammacão agu
da da mucosa uterina independentemente da do pa
renchyma principalmente fora do estado puerperal tem 
sido contestada por alguns autores como Courty, Hardy 
e Beheier, o que facilmente se explica se attendermos 
a que esta doença constitue em geral a primeira phase 
d'uma enfermidade mais extensa e duradoura, que em 
geral invade todos os elementos constituintes do utero. 
Mas se a curta duração d'esta lesão, que rapidamente 
se propaga aos tecidos subjacentes e a raridade da 
sancção anatomo-pathologica porque só excepcional
mente é mortal, pôde dar um certo valor a esta opinião 
nem por isso attendendo aos numerosos casos clínicos 
bem averiguados em que apenas existiam os sympto-
mas próprios da phlegmasia interna, deixaremos de 
admittir a sua existência, alias confirmada por nume
rosos e abalisados practicos. 

É pois fora de duvida que a metrite parenchyma-
tosa e a metrite mucosa nas suas formas agudas, em-
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bora em muitos casos se manifestem simultaneamente 
podem todavia desenvolver-se isoladamente com espe
cialidade a segunda pela difficuldade que encontra ás 
vezes o trabalho phlegmasico em se propagar ao te
cido denso do parenchyma. 

0 mesmo não acontece nas fóruns chronicas da 
doença, em que é raro encontrar isoados estes dois 
estados como facilmente se comprehende se attender-
mos á excessiva tendência do trabalho inflammatorio 
para se propagar aos tecidos visinhos apesar dos obs
táculos muitas vezes importantes que se oppõe a essa 
propagação. É por isso que debaixo da denominação 
de metrite chronica se comprehende a phlegmasia ute
rina, abrangendo as lesões da mucosa e do parenchy
ma qualquer que tenha sido a sede primitiva da lesão. 
Cumpre agora notar que havendo na metrite parenchy-
matosa uma distincção sensível debaixo do ponto de 
vista anatomo-pathologico entre as formas aguda e 
chronica, o mesmo não accontece na metrite interna 
em que as lesões são as mesmas, com as pequenas 
differenças que lhe imprime uma duração maior, tanto 
na forma aguda isolada como na forma chronica con-
junctamente com as lesões do parenchyma e do collo. 

Em vista d'isto descreveremos as lesões da metrite 
interna aguda com as da metrite chronica de que va
mos occupar-nos. 

M E T R I T E C H R O N I C A , L E S Õ E S A N A T O M O - P A T H O L O G I -

CAS: a) Do 'parenchyma — As lesões do parenchyma 
comprehendem dois períodos : 1.° o período de engor-
gitamento ou infiltração, que para assim dizer estabe
lece a transição entre a forma aguda e a forma chro-
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nica, é essencialmente caracterisado por uma dila
tação vascular principalmente venosa considerável, 
acompanhada da exsudação interfibrilar d'um liquido 
sero-sanguineo contendo granulações amorphas e que 
dá ao tecido os três seguintes caracteres macroscópi
cos bem apreciáveis : côr livida mais ou menos inten
sa e uniforme, amolecimento até á consistência ede-
matosa e augmento de volume dando ao corpo uma 
forma globulosa e augmentando-lhe as dimensões da 
cavidade, e ao collo uma forma cilíndrica ou cónica de 
base inferior com dilatação do orifício interno. 2.° pe
ríodo de endurecimento, atrophia vascular é caracteri-
sada pela formação de elementos fibro-plasticos e fi
bras de tecido conjunctivo, que por compressão ou 
substituição fazem desapparecer pouco e pouco os ele
mentos musculares, diminuem progressivamente o ca
libre dos vasos, e operando a realisação dos líquidos 
infiltrados dão ao tecido os seguintes caracteres oppos-
tos aos do 1.° período mas que se lhe seguem como 
consequência necessária : côr pallida primeiro circuns-
cripta em placas e que depois se estende pouco a 
pouco, e consistência dura e fibrosa mais ou menos 
acentuada segundo o período ; o volume conserva-se 
aihda augmentado como no periodo anterior pelo me
nos durante um lapso de tempo variável, porque em 
alguns casos se tem observado uma verdadeira atro
phia consecutiva pela reabsorpção ou condensação dos 
elementos conjunctivos e fibroplásticos. 

b) Da mucosa — A inflammação da mucosa uterina 
revella-se a principio por uma injecção vascular umas 
vezes uniformemente distribuída, outras (mais frequen-
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te) formando placas mais ou menos extensas accom-
panhadas de echymoses sub-epitheliaes, o epithelio des-
taca-se facilmente deixando ulcerações d'uma exten
são variável rodeadas por uma rede vascular conside
rável que igualmente se nota em roda das glândulas 
uterinas dilatadas e Mammadas. As ulcerações não 
chegam na maioria dos casos a affectar toda a espes
sura da mucosa em consequência do augmento que 
eila adquire ao mesmo tempo que se torna molle e 
adhere menos á superíicie sub-jacente. 

Estas lesões características da metrite interna agu
da appareccm na forma chronica conjunctamente com 
as granulações e fungosidades da mucosa mais espe
cialmente annexas á metrite chronica. Espécies de ve
getações da tunica interna são umas sesseis e outras 
pediculadas e distinguem-se histologicamente porque ao 
passo que as primeiras são excessivamente vasculares 
apresentando por isso uma côr avermelhada, intensa 
as segundas são mais ricas em elementos flbroplasti-
cos e conjunctivos tendo em geral por essa mesma 
rasão uma côr pallida e uma consistência mais consi
derável. Umas e outras se destacam facilmente pela 
raspagem deixando perfeitamente descoberto o tecido 
uterino subjacente. 

c) Lesões do coLío.—Posto que estas lesões acom
panhem algumas vezes as formas agudas da metrite, 
principalmente a variedade parenchymatosa, é todavia 
na forma chronica que de preferencia se manifestam e 
é por isso que Gallard, Churchill e muito outros as 
descrevem no capitulo d'esta ultima affecção. Já vimos 
as alterações que soífria a trama muscular, vejamos 
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agora as que se manifestara na mucosa da cavidade e 
da superficie externa do collo uterino. 

Na mucosa da cavidade do collo encontram-se le
sões análogas ás que foram observadas na mucosa do 
corpo: umas vezes simples vascularisação, outras ve
zes ulcerações idênticas ás que se desenvolvem na su
perficie externa com as quaes coexistem em geral, fi
nalmente em alguns casos pequenos kistos formados 
pela inflammacão das glândulas em cacho (kistos ute-
ro-folliculares de Hinquier) ou ainda polypos byglan-
dulares resultantes da formação d'um pedículo e con
tendo muitas vezes no seu interior pequenas cavida
des ou kistos folliculares isolados, simulando á pri
meira vista producções sarcomatosas. 

Na superficie externa duas ordens de lesões se of-
ferecem á nossa consideração : 

1.° Pequenas granulações de dimensões variáveis 
similhantes ás vesículas d'herpès pela sua côr ama-
rellada e resultantes da inflammacão dos follieulos mu
cosos com obliteração do orifício secretor. 

2.° Ulceraçães que alguns consideram resultantes 
da inflammacão das papillas; mas que realmente de
vem ser consideradas como uma phase mais adianta
da da lesão precedente, embora a phlegmasia do corpo 
papillar possa imprimir mais tarde um caracter espe
cial á ulceração. 

Esta opinião de Gallard x e Churchill 2, sem duvi-

1 Gallard, op. cit. 
2 Churchill, op. cit. 
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na a mais acceitavel, baseia-se não só na observação 
directa dos pbenomenos, porque muitas vezes assisti
mos á transformação operada pela ruptura da vesícu
la, mas ainda n'um facto d'importancia capital, como 
é o apparecimento das ulcerações precisamente n'aquel-
les pontos em que, os folliculos existem em maior nu
mero, deixando pelo contrario de se manifestar n'aquel-
les pontos em que sendo raros ou não existindo estes 
folliculos predominam pelo contrario os elementos pa-
pillares. 

Taes são, conjunctamente com alguns vestígios de 
trabalho inflammatorio na tunica peritoneal e órgãos 
visinhos que algumas vezes apparecem, as principaes 
lesões caracleristicas da metrite chronica. 

Vejamos agora também a largos traços os sympto-
mas dominantes que n'ellas se filiam. 

SYMPTOMAS: a) Symptomas locaes, directamente 
dependentes das lesões do apparelho genital. — Podem, 
ser subjectivos ou objectivos: 

1.° Subjectivos: Dôr—A dôr, a principio pouco 
intensa e localisada de preferencia na região lombar, 
augmenta depois propagando-se á região hypogastrica 
acompanhada por uma sensação de peso no perineo. 
Esta dôr hypogastrica umas vezes sobre a linha me
diana, outras ao nivel d'um dos ovários augmenta com 
os movimentos que a exploração ou a marcha, princi
palmente a descida, imprimem ao utero e pôde ser 
surda, contusiva ou aguda e irradiando-se pelo trajecto 
dos nervos ileo-lombares e lombo sagrados, algumas 
vezes a compressão do plexo sagrado dá logar á nevral
gia sciatica com os pontos característicos do Churchill. 
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Perturbações menstruem—Na metrite chronica ha 
duas ordens de perturbações menstruaes dependentes 
da sede principal da locahsação da phlegmasia : me
trorrhagia ou dysmenorhea membranosa se predomina 
a Mammaeão da mucosa ; amenorhea ou dysmenorhea 
nevrálgica, se pelo contrario avulta a lesão do paren
chyma; uma forma intermediaria deverá corresponder 
a ausência sensível de predomínio. 

Gomprehende-se em vista d'isto que n'um mesmo 
caso clinico possam observar-se suecessivamente n'uma 
ordem qualquer estas différentes perturbações que te
rão, attenta a sua pathogenia, uma importância capi
tal no tratamento. 

2.° Objectivos — Podem ser apreciados pelos dif
férentes meios de exploração de que dispomos. 

Palpação e pressão — Accusam um certo grau de 
tensão e calor na região hypogastrica, algumas vezes 
dor. 

Toque — Por este meio podemos apreciar o esta
do do collo, dos tecidos periuterinos e do corpo do 
utero. 

0 collo pode estar mais ou menos accessivel segun
do o menor ou maior grau de anteversão sob o eixo 
de suspensão; apresenta-se na immensa maioria dos 
casos mais saliente do que no estado normal, e com 
uma forma cónica de base inferior pelo augmento con
siderável de volume da extremidade livre. O orifício 
externo, em geral dilatado, permitte pela introducção 
do dedo apreciar o estado da mucosa da cavidade do 
collo, onde podem encontrar-se as saliências dos kis-
tos utero-folliculares. Percorrendo com o dedo a su-
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perfide externa encontra-se além das deformações do 
collo a rugosidade propria da inflamação folliculosa 
quando exista, ou as fungosidades da ulceração con
secutiva. 

A ausência de complicações periuterinas será re-
vellada pela flexibilidade normal do fundo do sacco 
vaginal. Finalmente, combinando o toque com a pal
pação facilmente apreciaremos no corpo do utero o 
augmenta de volume, sensibilidade e peso, signaes 
característicos da metrite chronica. 

A sondagem do utero pelo histerometro permitte 
avaliar a dilatação da cavidade e o grau de antever-
são. Convém notar que embora na generalidade dos 
casos de metrite a sondagem seja fácil pela dilatação 
considerável dos oriíicios, casos ha em que a passa
gem do histerometro é diflicil ou impossivel pela exis
tência de tidherencias viciosas nos orifícios ou dos 
kistos utero-folliculares da cavidade do collo. 

A- applieação do speculo permitte-nos apreciar o 
augmento de volume do collo, bem como as ulcera
ções da superfície exterior e da cavidade, principal
mente se empregarmos o speculo de Ricord; mostra-, 
nos além d'isso a coloração do collo, que pode ser 
violácea ou esbranquiçada ou um mixto das duas co
lorações apresentando o aspecto do mármore, segundo 
a metrite chronica está na phase de amolecimento ou 
endurecimeato, ou no período de transição. 

Finalmente, por meio do speculo podemos distin
guir a procedência do corrimento pelos caracteres e 
elementos que o constituem, porque é um facto ave
riguado que o liquido proveniente da cavidade do corpo 

UITK1TH CHKOHICA. 
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é fluente, muito pouco viscoso e contem glóbulos de 
pus, que lhe dão uma opacidade característica ao pas
so que o liquido proveniente do collo é viscoso alca
lino e d'uma transparência perfeita. 

b) Symptomas secundários—As perturbações sym-
ptomaticas que se manifestam desde o começo da 
doença, tem pela sua influencia sobre toda a economia 
uma importância capital, a diminuição e perversão do 
appetite, as nauseas e algumas vezes vómitos, acom
panhados de gastralgias e perturbações digestivas com 
meteorismo e alternativas de constipação e diarrhea 
concorrem poderosamente auxiliados pelas perdas hu-
moraes devidas aos corrimentos sanguíneos ou leuchor-
reicos para acentuar o estado chloro-anemico com todos 
os symptomas que lhe são próprios, nomeadamente as 
perturbações hystericas e nevrálgicas. O abalo.violento 
que a economia experimenta debaixo da influencia 
d'esta serie de perturbações reflecte-se na physiono-
mia e caracter do individuo, imprimindo-lhe o cunho 
d'um profundo abatimento physico e moral. 

Citaremos finalmente certas erupções cutâneas como 
o lentigo, o erythma, roseola, urticaria, acne e ecze
ma, que podem coincidir com os symptomas que ficam 
descriplos mas que manifeslando-se igualmente na 
convalescença de muitas outras doenças graves não 
devem ser considerados segundo Hardy. Churchill Gal-
lard e outros como symptomas próprios da metrite 
chronica. 

Expostos assim a largos traços os symptomas e 
lesões dominantes da metrite chronica passemos agora 
a occupar-nos do tratamento. 



SEGUNDA PARTE 

T R A T A M E N T O 

Encetando o capitulo do tratamento e antes de 
percorrer os différentes meios therapeuticos de que se 
tem lançado mão, é de primeira necessidade precisar, 
tanto quanto ser possa, as principaes indicações a que 
temos de satisfazer, baseando-nos para isso nos dados 
que nos fornecem as lesões e os symptomas que aca
bamos de estudar. 

São três essas indicações fundamentaes. 
l.° Modificar as lesões uterinas de maneira a res

tituir á viscera, pelo menos na maior parte, as suas 
condições novmaes. 

2.° Combater energicamente o estado chloro-ane-
mico e as perturbações sympathicas que acompanham 
a doença, accentuando-se nas phases adiantadas. 

3.° Jugular os symptomas dominantes e as com. 
* 
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plicações por uma medicação enérgica, embora tempo
rária. 

Percorrendo estas três ordens de indicações é fácil 
avaliar-lhe o alcance. A primeira seria sem duvida a 
mais importante, se tivéssemos meios seguros e prom-
ptamente efficazes de combater a phlegmasia uterina, 
com a qual desappareceriam todas as perturbações 
que a acompanham. Infelizmente, porém, a longa dura
ção d'esta doença e o seu caracter essencialmente de-
pauperador dá á segunda indicação uma importância 
capital; a decadência nutritiva, que acompanha as ma
nifestações locaes, tem de ser tão energicamente com
batida, como suas proprias manifestações, porque a in
fluencia reciproca d'estes dois estados, que mutuamen
te se aggravam, exigem, como base indispensável de 
qualquer intervenção profícua, um regimen essencial
mente tónico e reconstituinte. 

Finalmente, a terceira ordem de indicações tem a 
sua razão de ser na intensidade insólita que por ve
zes attingem certos symptomas, e que podem pôr em 
grave risco a vida do doente ou pelo menos exercer 
uma influencia perturbadora na evolução favorável da 
doença. 

Estudemos agora os agentes de cada um d'estes 
grupos d'indicaçôes ; e, invertendo um pouco a ordem 
que seguimos, começaremos pelos do segundo grupo, 
que sendo applicaveis a todas as formas e períodos da 
doença, devem por isso mesmo ser objecto das primei
ras prescripções. 



CAPITULO I 

Tratamento do estado geral 

A melhor maneira de combater favoravelmente a 
depauperação orgânica que acompanha as lesões da 
metrite chronica, seria indubitavelmente o emprego de 
uma alimentação reconstituinte e rica em princípios 
azotados. Infelizmente, porém, numerosos obstáculos 
se oppõe á realisação completa d'esté meio e a inter
venção therapeutica torna-se d'uma absoluta necessi
dade. 

Pondo mesmo de parte as condições sociaes do in
dividuo que na maioria dos casos lhe não permitte cos
tear as despezas d'uma alimentação conveniente, te
mos ainda e principalmente as perturbações digesti
vas, que não só tornam muitas vezes invencível a re
pugnância do doente para certa ordem de alimentos, 
como também torna esses mesmos alimentos improfí
cuos, attenta a irregularidade da sua elaboração. 
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E', portanto, necessário que a therapeutica interve
nha; 1.° procurando veneer a repugnância dos doen
tes para a ingestão dos alimentos e favorecendo o tra
balho digestivo; 2.° substituindo parcialmente os be
nefícios da alimentação pelos da medicação tónica e 
reconstituinte. 

Analysemos as primeiras indicações. 
A repugnância para os alimentos pôde depender de 

duas circumstancias différentes que na generalidade 
dos casos se associam, ou depende apenas da ausên
cia completa de appetite que torna desagradáveis as im
pressões gustativas ou é a consequência necessária dos 
soffrimentos que o doente experimenta durante o pe
ríodo digestivo pelos accessos gastralgicos e perturba
ções dyspeplicas que em geral o acompanham. No pri
meiro caso é de toda a utilidade o emprego de espé
cies aromáticas ou condimentos, como a pimenta, a 
canella, o cravo da India, etc., que, exaltando as im
pressões gustativas e augmentando as secreções do 
tubo digestivo, favorece a ingestão dos alimentos e o 
trabalho da digestão, principalmente se houver todo o 
cuidado em distanciar convenientemente as horas das 
différentes refeições de maneira a permittir intervallos 
sufficientes de repouso. E' tal a importância d'esta in
dicação que Gallard aconselha o emprego d'estes con
dimentos debaixo da forma medicamentosa, quando não 
possa vencer-se o preconceito d'alguns doentes, que 
consideram nocivo ao seu estado o uso quotidiano d'es-
tas substancias. No segundo caso, isto é, quando domi
nam as perturbações dyspepticas, épara ellas que deve 
voltar-se a attenção do clinico. Os benéficos resultados 
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obtidos em alguns casos pelo emprego da pepsina na 
occasião das refeições, prova claramente a possibilida
de d'uma modificação qualitativa dos suecos digestivos 
dabaixo da influencia das perturbações chloro-anemi-
cas da metrite. Em todos os casos o emprego das be
bidas fermentadas, tónicas e aromáticas, como os vi
nhos de quina e de canella, o café e os licores em 
pequena quantidade durante o período digestivo mo
dificam muito favoravelmente as perturbações dyspe-
pticas, favorecendo ao mesmo tempo o estado geral. 
Se existirem dores gastralgicas violentas devemos as
sociar a estes meios pequenas porções de chlorhydrate 
de morphina dez minutos antes das refeições, podendo 
n'estes casos aproveitar a formula de Gallard, onde a 
associação d'esté poderoso agente a um preparado ar
senical adjuvante da medicação tónica é d'uma incontes
tável vantagem. 

Arseniato de soda 10 centigr. 
Chlorydrato de morphina . . . IS centigr. 
Agua distillada 230 gram. 

Uma colher de chá d'esté preparado satisfaz ple
namente á indicação sem perturbar em nada o traba
lho digestivo. 

Os alimentos devem ser convenientemente esco
lhidos de maneira, que, debaixo d'um pequeno volume 
contenham uma proporção sufficiente de princípios 
azotados, compensando assim pela sua riquesa em prin
cípios nutritivos a insufficiencia quantitativa das doses 
toleradas pelas doentes. Preenchidas estas prescri-
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pções fundamentaes resta-nos ainda para completar o 
tratamento do estado geral, recorrer aos dois podero
sos agentes da medicação tónica reconstituinte e ne-
vrosthenica: os ferruginosos e os quinados. D'entre os 
preparados ferruginosos, que podem applicar-se com 
vantagem, cita Gallard de preferencia o proto-iodureto 
de ferro e o carbonato de ferro. Para o primeiro po
demos aproveitar a formula de Blancard; o segundo 
appliea-o Gallard conjunctamemente com outros medi
camentos, como são a quina, o rhuibarbo e a ergotina, 
que preenchem indicações especiaes, o primeiro como 
tónico, o segundo como laxante e o terceiro como he-
mostatico, quando no primeiro periodo da metrite haja 
tendência pronunciada para as hemorrhagias. 

A formula seguinte satisfaz ás três indicações 
desde o momento que se substitua o extracto da qui
na pelo de rhuibarbo ou pela ergotina, segundo os 
casos. 

ãã 5 gram. Carbonato de íerro . . . 
Extracto molle de quina . 
Extracto gommoso d'opio . . . 25 centigr. 

:} 

Misture e divida em 50 pillulas para tomar 4 por 
dia, duas antes de cada refeição. Nos casos, em que 
haja constipação de ventre, convém substituir o extra
cto d'opio pelo de belladona. 

Como adjuvante do regimen reconstituinte e da 
medicação tónica, a hydrotherapia representa um im
portante papel ; as douches e os banhos de mar, po
derosos agentes de reconstituição orgânica, convém em 
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todos os casos de metrite chronica, desde o momento 
que se tenham dissipado os phenomenos congesti
vos e dolorosos do primeiro período, e que poderiam 
exacerbar-se, já pelo choque directo da onda, já pela 
congestão súbita dos órgãos internos, consequência 
immediata da anemia peripherica. E' evidente que nos 
referimos aqui simplesmente aos effeitos da hydrothe-
rapia sobre o estado geral; porque da influencia que 
este meio therapeutico possa ter sobre as lesões do 
órgão affectado occupar-nos-hemos mais detidamente 
no capitulo, em que vamos entrar. 

Taes são a largos trapos as indicações fundamen-
taes, que o clinico deve ter sempre em vista, encetan
do o tratamento da metrite chronica, devendo por 
outro lado lembrar-se, que, dentro dos limites d'essas 
indicações, é d'uma imperiosa necessidade variar as 
formas alimentares e medicamentosas, satisfazendo, 
quanto ser possa, aos desejos e exigências dos doentes 
no longo e fastidioso decurso d'esta enfermidade. 



CAPITULO II 

Tratamento das lesões uterinas 

Longa e difficil seria a nossa tarefa se tentássemos 
percorrer os différentes meios, que têm sido preconi-
sados no tratamento das lesões uterinas da metrite 
chonica. Limitar-nos-hemos por conseguinte, basea
dos na opinião auctorisada de Gallard, a estudar 
aquelles, sobre que principalmente se tem insistido 
e que, por isso mesmo, devem merecer de preferen
cia a nossa attenção.. 

Varias rasões nos levam a proceder assim: em 
primeiro logar a efflcacia muito duvidosa da maior 
parte d'esses meios, hoje justamente banidos pelos 
mais eminentes práticos ; em segundo logar a hesita
ção e incerteza que sem duvida devia despertar no 
animo do clinico a multiplicidade de medicamentos, de 
que podia dispor; em terceiro lugar, finalmente, o 
ser para nós de maior valor o estudo das indicações 
fundamentaes, para o que basta o conhecimento da 
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substancia ou substancias typicas d'ess.as indicações, 
deixando o emprego dos succedaneos ao arbítrio do 
clinico, de cujo tacto medico dependerá a escolha em 
harmonia com as variantes de cada caso particular. 

E' este realmente o único caminho que temos a se
guir, attenta a absoluta impossibilidade de submetter 
esta doença a um tratamento systematico, perfeitamen
te incompatível com a duração indeterminada d'uma 
enfermidade, em que a cada instante se apresentam 
novas indicações, preenchidas hoje com proveito por 
um medicamento, que amanhã se torna quasi comple
tamente ineficaz. Esta variabilidade de acção n'um 
mesmo individuo e com mais razão em indivíduos dif
férentes, justifica plenamente o nosso procedimento e 
é por isso que no limitado grupo de meios, de que nos 
vamos occupar, procuraremos relacionar, tanto quanto 
ser possa, a acção do medicamento com a lesão ou 
symptoma que elle é destinado a combater, de manei
ra a dar ao clinico meios therapeuticos, em cuja effi-
cacia possa confiar nas applicações successivas ou si
multâneas que d'elles fizer, insistindo ao mesmo tempo 
n'aquelles, que a auctorisada opinião de consummados 
práticos aponta como de maior confiança. 

Em dois grupos podemos dividir os meios des
tinados a combater as lesões proprias da metrite 
chronica. No primeiro comprehendem-se todos aquelles, 
que actuam sobre o utero á custa d'uma perturbação 
nutritiva ou functional mais ou menos diffundida por 
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toda a economia, embora alguns possam ter uma acção 
mais especial sobre os elementos constituintes da vis
cera; no segundo pelo contrario agrupam-se aquelles 
que são destinados a actuar exclusivamente sobre as 
lesões uterinas, embora alguns possam estender um 
pouco mais longe a sua acção. 

l.° Medicação Geral — Os variados agentes d'esté 
grupo, á excepção da cravagem e do seu principio 
activo, a ergotina, tem como vamos ver, uma impor
tância muito secundaria relativamente aos effeitos da 
medicação local, podendo mesmo dizer-se, que encarada 
no seu conjuncto, a medicação geral é mais prejudicial 
do que benéfica ; e facilmente se comprehende o valor 
d'esta asserção se attender-mos a que, desde a cwra 
famis de Valsalva, seguida por Aran no tratamento da 
metrite chronica, até aos simples derivativos cutâneos 
e intestinaes, todos os meios therapeuticos d'esta 
medicação exercem sobre as principaes funcções da 
economia uma acção perturbadora e debilitante, que 
não compensa pelos insignificantes benefícios, que 
pôde dar, as graves consequências que muitas vezes 
arrastam a aggravação do depauperamento orgânico, 
que a propria doença tende a accentuar cada vez 
mais. E senão vejamos. 

Começando pelas emissões sanguíneas, é fácil com-
prehender a ineííicacia d'esté meio, aliás confirmada 
pela observação diária d'aquelles, que ainda hoje o 
põem em pratica. 0 effeito que produz a subtracção 
d'uma certa quantidade de sangue pela abertura d'uma 
veia pôde ser, ou simplesmente derivativa, se a quan
tidade é pequena, ou modificadora da crase do sangue 
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pela diminuição considerável de glóbulos rubros, se a 
sangria fôr um pouco abundante ; no primeiro caso a 
massa sanguínea, immobilisada pelo trabalho phlegma
sia, pôde realmente entrar na torrente circulatória des
obstruindo os capillares e restituindo-lhe a contracti-
lidade propria, momentaneamente vencida pelo excesso 
da dilatação no período congestivo; mas, para que 
este resultado se consiga, é indispensável que a estru-
ctura dos tecidos permitia a prompta evacuação e que 
por outro lado os vasos conservem a sua tonicidade 
propria. Ora são justamente estas duas condições que 
faltam no primeiro período da metrite chronica, por
que, não só as congestões internas são sempre mais 
ou menos rebeldes e duradouras, mas ainda a dilata
ção vascular permanente, que caractérisa este período 
e a ausência da tonicidade da tunica muscular diffi-
culta ou imposssibilita mesmo o effeito d'esta deriva
ção a distancia. 

No segundo caso a diluição mais considerável do 
sangue pôde favorecer o restabelecimento das condi
ções normaes nas phlegmasias recentes ; nas inflam-
mações chronicas, porém, e nas do utero em particu
lar, que importa que a passagem do fluido sanguíneo 
seja mais fácil, se a dilatação e atonia vascular favo
recem constantemente a estagnação permanente de san
gue? 

E' pois fora de duvida, que as emissões sanguíneas 
geraes em nada beneficiam o estado local no primeiro 
período da metrite chronica; no segundo é evidente 
que a sua applicação seria mais irracional ainda; po
demos, portanto, concluir com Gallard, Churchill, Goss-
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lin 1 e muitos outros que a sangria deve ser hoje 
absolutamente banida do tratamento da metrite chro
nica. 

Os effeitos hyposthenisantes e altérantes do tártaro 
estibiado e dos preparados mercuriaes egualmente acon
selhados, não tem na realidade as vantagens que lhe 
quizeram attribuir; a reacção produzida pelo tártaro, 
realmente efficaz nas phlegmasias francas e intensas, 
não pôde ter uma influencia sensível na inflammação 
chronica do utero ; os effeitos altérantes dos prepara
dos mercuriaes, embora se lance mão do bichlorureto, 
cuja acção pôde prolongar-se por mais tempo, princi
palmente associado ao chlorato de potassa, não podem 
todavia exceder sem grandes perigos certos limites de 
tempo, na generalidade dos casos insufficientes para 
produzir uma modificação sensível no estado local. Os 
effeitos quasi nullos e algumas vezes nocivos d'estes 
medicamentos, devem influir poderosamente no animo 
do clinico, para qne a maior reserva e prudência acom
panhe a administração, de maneira que a crase do san
gue se ressinta o menos possível das consequências, que 
naturalmente se seguem ao uso prolongado dos pre
parados hydrargiricos. E' justamente, tendo em vista 
estas consequências, que Gallard rejeita o emprego 
d'estes preparados, aconselhando apenas que se use 
do unguento mercurial, associado ao ceroto, para o cu
rativo dos vesicatórios volantes applicados no decurso 
da metrite chronica; porque a pouca extensão da su-

I 

1 Gosslin — clinique cirurgicaie. 
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perfide absorvente e a curta duração da sua applica-
ção (4 a 5 dias) justifica plenamente o seu emprego. 

No mesmo grupo do tártaro emético e dos mercu-
riaes podemos collocar a cicuta e o seu principio acti
vo, a conicina, além de que as propriedades altéran
tes d'estas substancias não estando ainda sufficientemen-
te estabelecidas, devemos accrescentar, que na doença a 
que nos estamos referindo a experiência prova que os 
seus effeitos são absolutamente nullos. 

Eliminados assim os différentes meios therapeuti-
cos, que acabamos de percorrer, restam-nos ainda no 
grupo dos altérantes três ordens de medicamentos cu
jos effeitos podem realmente aproveitar-se com certa 
vantagem no tratamento da metrite chronica; são a 
cravagem e o seu principio activo, a ergotina, os al
calinos e os iodados. 

Comecemos pela cravagem. 
E' hoje um facto averiguado, que as fibras muscu

lares do utero se contrahem debaixo da influencia da 
cravagem, mesmo fora do estado puerperal; este phe-
nomeno devido á contracção da fibra lisa coincide por 
isso mesmo com a diminuição de.calibre dos vasos, em 
cujas paredes se encontram os mesmos elementos. Sem 
pretender discutir se se trata d'uma acção directa so
bre a fibra lisa ou d'uma influencia indirecta por in
termédio do systema nervoso, o que é certo é que a 
contracture dos planos musculares e a ischemia vas
cular concomitantes são dois phenomenos, que se ma
nifestam constantemente após a ingestão d'uma dose 
conveniente de cravagem ou de ergotina. 

Vejamos agora quaes os effeitos que estas pertur-
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bações podem produzir nas phlegmasias chronicas do 
utero e para isso distinguiremos com todo o rigor os 
dois períodos, em que dividimos as lesões anatomo-pa-
thologicas da metrite chronica. 

E' no primeiro período ou na transição do primeiro 
para o segundo que a cravagem tem a sua mais im
portante applicação ; a contracção vascular facilitando 
o curso do sangue estagnado nos capillares difficulta 
a formação dos exsudatos, que por outro lado compri
midos pelas fibras lisas contrahidas do parenchyma 
uterino, entram de novo na torrente circulatoi ia ; tor-
na-se assim impossível ou pelo menos d'uma grande 
dificuldade a formação do tecido conjunctivo exhube-
rante, característico do segundo período, e facilita-se 
além d'isso em extremo a reabsorpção dos que já exis
tem, comtanto que seja de formação recente ; ao mes
mo tempo a fibra lisa, influenciada pelo estimulo pró
prio, readquire a vitalidade, ameaçada pela transforma
ção regressiva emminente do segundo período, e con
serva inalteráveis as suas propriedades. Estes resul
tados, previstos em theoria, confirma-os a pratica diá
ria, onde o emprego systhematico d'esté meio tem 
sido coroado do melhor êxito, asseverando Gallard, que 
não é raro vêr a marcha da doença suspender-se no 
primeiro periodo, desde o momento, em que haja a suf-
flciente persistência na applicação do medicamento. Na 
phase adiantada da doença, que constitue o segundo 
periodo, o emprego da cravagem é absolutamente im
profícuo, porque os elementos musculares, atrophiados 
pela degenerescência gordurosa e pela invasão do te
cido conjunctivo e elementos fibroplasticos, estão com-

METBITK CHRONICA. 1 
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pletamente impossibilitados de readquirir as suas pro
priedades e portanto de responder ao estimulo que os 
solicita. Gallard aconselha o emprego da cravagem em 
papeis ou pillulas, contendo 25 centig. de cravagem 
associadas a iguaes doses de carbonato de ferro e de 
canella; administra um ou dous (Testes papeis por 
dia, durante oito a dez dias, suspendendo em seguida 
a applicação por um lapso de tempo igual, para depois 
continuar com o mesmo preparado ou substituil-o pe
las pillulas d'ergotina, contendo cada uma uma centig. 
de ergotina e outra de carbonato de ferro, associadas 
a cinco milligrammas de extracto aquoso d'opio e das 
quaes se administra 4 por dia durante um período de 
tempo variável, segundo os casos. 

0 emprego da cravagem ou da ergotina deve sus-
pender-se desde o momento, em que se manifestem 
dores intensas e persistentes provocadas pelas con
tracções uterinas e que denunciam claramente um es
tado phlegmasia) da membrana interna. 

N'estes casos, effectivamente, os effeitos da crava
gem podem ser prejudiciaes, augmentando a inflama
ção da mucosa uterina pelos atlritos, a que a expõem 
as contracções dos planos musculares subjacentes. Do 
que temos dito relativamente á applicação da crava
gem na metrite chronica se conclue : 

1.° Que a acção d'esté medicamento, inutil no se
gundo período da doença, é d'uma incontestável van
tagem no primeiro. 

2.° Que nos casos, em que a inflamação se localise de 
preferencia na mucosa, o seu emprego deve ser banido ou 
pelo menos cuidadosamente observado nos seus effeitos. 
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Pelo que respeita aos alcalinos e iodados, a sua 
influencia é realmente incontestável, os primeiros nas 
phases iniciaes da metrite chronica e no período de 
transição, e os segundos no período de endurecimento 
e anemia, quando a proliferação do tecido conjunctivo 
invadiu os elementos activos da víscera. 

A acção desassimiladora dos alcalinos devida, tal
vez, ás modificações que fazem soffrer a albumina e fi-
brina, base dos engorgitamentos chronicosJ, é realmente 
aproveitável e isenta de grandes perigos, desde o mo
mento, em que haja o máximo cuidado em não exce
der demasiadamente as doses necessárias para iniciar 
o trabalho desassimilador que em seguida, como muito 
bem faz notar Trousseau, a propria reacção orgânica se 
encarrega de continuar. 

E' realmente condemnavel e anti-scientifico o abu
so que diariamente se faz das aguas alcalinas, nomea
damente n'uma doença, em que, como a metrite chro
nica, ha uma tendência pronunciada para as perturba
ções chloro-anemicas, que muitas vezes arrastam con
sequências graves. 0 emprego de doses moderadas 
é d'uma incontestável vantagem e ainda mesmo que, 
como faz notar Gallard, a acção altérante e fundente 
seja quasi nulla, ficando apenas os effeitos benéficos 
sobre as perturbações digestivas, ainda assim este pe
queno alcance do medicamento é largamente compen
sado pela ausência dos perigos inhérentes ao abuso 
dos alcalinos. 

1 Trousseau et Pidoux—Traité de therap. 
* 
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Os compostos iodados tem, embora em menor 
grau, os mesmos inconvenientes; no entanto, Gallard 
généralisa o seu emprego em todos os casos de me-
trite chronica desde o momento em que a exuberân
cia do tecido conjunctivo e o endurecimento do paren
chyma reclame urgentemente a sua intervenção. De
baixo da influencia d'esté meio e precisamente em con
sequência das modificações favoráveis que introduz no 
parenchyma da viscera, modiíieam-se sensivelmente os 
symptomas amenorrheicos e dysmenorrheicos caracte
rísticos da forma parenchymatosa da metrite chro
nica. 

Os preparados iodados principalmente empregados 
são o iodureto de potássio e o iodureto de ferro, admi
nistrados na dose diária de 5 decig. a 2 grammas, du
rante 15 a 20 dias, aos quaes devem seguir-se 10 a 
15 dias de descanço para continuar em seguida du
rante outros 15 a 20 dias, e assim successivamente 
por espaço de muitos mezes; tempo indispensável para 
obter resultados favoráveis e duradouros. No caso em 
que os phenomenos amenorrheicos, coincidindo com um 
endurecimento notável do parenchyma, exijam uma in
tervenção mais enérgica, devemos recorrer á tintura 
alcoólica de iodo, cujos effeitos mais promptamente 
efflcazes, são altamente preconisados por Gallard, que 
a administra na dose de 6 a 12 gottas n'um julepo 
gommoso, repetindo-se a sua administração durante 8 
a 10 dias cada mez, e escolhendo de preferencia o 
período menstrual, ou nos casos de amenorheia, a epo-
cha supposta do seu apparecimento. 

Gomo intermédio, entre a medicação geral e a me-
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dicapão local, encontramos os derivativos intestinaes 
ou purgantes e os derivativos ou revulsivos cutâneos. 

Os purgantes podem actuar por três maneiras dif
férentes : pela acção simplesmente évacuante e leve
mente derivativa, como acontece com os purgantes sa
linos, pela acção revulsiva intestinal, como acontece 
com os drásticos e finalmente pela acção altérante, de
vida á sua acção parcial, como acontece com os ca-
lomelanos administrados em dose purgativa. 

A acção derivativa embora possa, pela expoliação 
de líquidos que produz, concorrer para desengorgitar o 
parenchyma uterino no primeiro período da doença, 
actua principalmente como agente da medicação sym
ptomatica, combatendo a constipação de ventre, que 
tão frequentes vezes acompanha esta doença. 

A acção revulsiva, provocada pelos drásticos, pre-
conisada em tempo no tratamento das formas paren-
chymatosa e interna, deve ser hoje absolutamente ba
nida da pratica em todos os casos de metrite chronica. 
Effectivamente, se attendermos a que a acção d'estes 
medicamentos se traduz por uma congestão mais ou 
menos violenta do tubo intestina], e em geral dos ór
gãos contidos na pequena bacia, não se comprehende 
realmente bem, como possa um órgão tão intimamente 
relacionado com os precedentes pelas condicções ana
tómicas d'irrigaçao sanguínea e visinhança, eximir-
se aos effeitos d'essa congestão e muito menos, por 
conseguinte, ser beneficiada por ella. E', pois, com 
justa rasão, que Gallard proscreve absolutamente o 
emprego d'estes meios, bem como a acção altérante 
que elles possam 1er, e apenas utilisa em alguns casos 
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a propriedade dos calomelanos, quando, além dos ef-
feitos purgativos ou laxantes, se obtém simultanea
mente uma leve acção purgante e altérante. 

Pelo que diz respeito aos revulsivos cutâneos ape
nas nos referiremos aqui á tintura de iodo, por ser jus
tamente aquelle, que pôde produzir effeitos geraes mais 
apreciáveis, attenta a absorpção d'uma pequena porção 
de iodo que contem e que a analyse revelia nas ouri-
nas pouco tempo depois da sua applicação; é precisa
mente esta circumstancia e o facto da maior duração 
possível do seu emprego, que faz d'esté preparado um 
dos mais aproveitáveis agentes da medicação revul-
siva n'estes casos. 

Tratando da medicação local, em que vamos entrar, 
nos occuparemos dos outros agentes revulsivos, cuja 
acção é mais especialmente limitada a um grupo d'or-
gãos e tecidos mais próximos do ponto d'applicacao, 
embora possam em alguns casos produzir effeitos mais 
ou menos generalisados e a distancia. 

Medicação local 

E' no estudo da medicação local que a divisão, que 
fizemos das lesões uterinas da metrite chronica, attinge 
o seu máximo valor; a acção mais restricta d'estes 
meios, que por assim dizer, se limitam á região ou te
cido sob que exercem directamente a sua influencia, 
exige, como condicção indispensável, o conhecimento 
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preciso da sede e natureza da lesão sem o qual fica
rão muitas vezes improfícuos os esforços da clinica. 

E' por isso que, no estudo que vae seguir-se, divi
diremos os agentes therapeuticos de que podemos 
lançar mão em três grupos distinctes, comprehendendo 
no primeiro os meios destinados a combater as lesões 
do parenchyma, no segundo os que se dirigem espe
cialmente ás lesões da mucosa do corpo e finalmente 
no terceiro incluiremos aquelles que tem como fim 
principal modificar as lesões da mucosa, que tapeta a 
cavidade cervical e a superfície vaginal do focinho de 
tença. 

Em face d'esta divisão poderá parecer á primeira 
vista que o emprego simultâneo d'estas três ordens 
de indicações seja indispensável no tratamento da 
metrite chronica; não é isto, porém, o que acontece, 
porque não só ha casos em que existem lesões evi
dentes do parenchyma sem alteração notável na mu
cosa da cavidade ou do collo, como também n'aquel-
les, em que estas lesões se encontram reunidas, é tal 
a supremacia das modificações do parenchyma de que 
todas as outras dependem em muitos casos, que a in
dicação dirigida contra essas modificações é suííiciente 
para dissipar algumas vezes as lesões concomitantes 
da mucosa. É, pois, a intensidade relativa d'essas diffé
rentes manifestações nas variadas phases da doença 
e o grau de eíficacia dos meios successivamente em
pregados que guiará o clinico na escolha e applicação 
dos différentes agentes d'estas indicações. 
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I I 

MEIOS EMPREGADOS CONTRA AS LESÕES 
DO PARENCHYMA 

Estes meios variam necessariamente, segundo o 
período da doença. No primeiro, caracterisado pelo 
engorgitamento e atonia vascular com tendência á for
mação de exsudâtes, ponto de partida do endurecimen
to consecutivo, é aos depletivos, emolientes e deriva
tivos que devemos recorrer; no segundo, pelo con
trario, caracterisado pela anemia'e invasão do tecido 
conjunctivo, é aos excitantes e revulsivos que devemos 
dar a preferencia. Comecemos pelo primeiro período. 

Emissões sanguíneas locaes—-As emissões sanguí
neas locaes que podem ser praticadas pelas sangue-
sugas ou pelas escarificações applicadas sobre o collo, 
são d'uma incontestável vantagem no primeiro período 
da doença; a depleção sanguínea operada por este 
meio produz com uma perda insignificante de sangue um 
beneficio notável, attendendo a que a sua acção se 
exerce directamente sobre a viscera congestionada e 
attendendo ainda a que podem sem inconveniente re-
petir-se todas as vezes que existam exacerbações con
gestivas, sem prejuízo sensível para o estado geral 
pela expoliação insignificante que produzem. BI justa
mente porque não tem aqui as mesmas razões que le
varam os práticos a rejeitar a sangria geral que este 
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clínicos. 

As sanguesugas devem ser applicadas sobre o 
collo, convenientemente abraçado pelo fundo do es
peculo, em numero de quatro a seis, quando o collo 
tumefacto e violáceo indica uma congestão evidente, o 
que principalmente acontece nas proximidades do pe
ríodo menstrual e algumas vezes immediatamente 
depois d'elle. N'estes casos a applicação deve ser re
petida durante quatro a cinco mezes em idênticos pe
ríodos, se os symptomas da dysmenorheia'congestiva 
se manifestarem. D'esta forma conseguem-se melhores 
resultados do que pela applicação das sanguesugas nos 
grandes lábios ou na região hypogastrica porque, além 
de ser por esta forma mais indirecta a derivação, é 
por isso mesmo indispensável augmentar o numero das 
sanguesugas, elevando-o a 8 ou 10, ou substituil-as 
por 6 a 8 ventosas, o que necessariamente se torna 
mais prejudicial á doente. 

As emissões sanguíneas locaes podem igualmente 
praticar-se por meio do sarjador do collo ou da san-
guesuga artificial de Gollin. No caso em que se queira 
applicar o instrumento cortante o que deve preferir-se, 
segundo Gallard, quando a emissão sanguinea não te
nha de ser muito abundante e em que por conseguinte 
pôde evitar-se a distenção demorada da vagina pelo 
especulo, como acontece com a applicação das san
guesugas, deveremos escolher de preferencia um sim
ples bisturi convexo, com o qual praticaremos 4 a 6 
incisões em cada um dos lábios do focinho de tença, 
de maneira a não exceder um a dois millimetres em. 
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profundidade. D'esta forma consegue-se o resultado 
desejado com facilidade e rapidez, condicção muilo 
para attender em operações d'esta ordem. 

Banhos gemes, injecções e irrigações vaginaes. Estes 
meios d'uma grande utilidade, combinados com as 
emissões sanguíneas, actuam pela temperatura e pelos 
princípios medicamentosos que encerram. No período 
da doença, a que nos estamos referindo, é a agua té
pida simples ou contendo princípios emolientes ou nar
cóticos que deve empregar-se de preferencia. A inje
cção pôde ser praticada com instrumentos variados 
como a seringa de Ricord, a de Higginson, o irrigador 
de Eguisier, devendo no entanto preferir-se sempre 
as cânulas rectas como a de Delioux de Sevignac, por
que, como muilo bem faz notar Leblond,' as curvas tem 
o inconveniente de não penetrar suífleientemente, indo 
a extremidade de encontro á parede anterior da vagi
na, o que não permitte em geral uma irrigação sufli-
ciente. E' indispensável ainda projectar o liquido com 
pequena força e sempre contra o fundo do sacco pos
terior da vagina, onde deve chegar a extremidade da 
cânula collocada a mulher na posição conveniente. Esta 
precaução é necessária, porque a projecção do liquido 
com violência e d'encontro ao collo, como acontece 
com as seringas ordinárias, tem por vezes produzido 
graves accidentes. As injecções podem ser substituídas 
ou alternadas com as irrigações vaginaes feitas por 

1 Leblond—Traité élémentaire de eirurgie Gymnecologi 
que. 
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meio dos irrigadores de Aran ou Maisonneuve. Quando 
julgarmos conveniente as injecções ou irrigações va-
ginaes com os banhos geraes ou de semicupio pode
mos fazel-o, usando do spectdo de banho, destinado a 
conservar affastadas as paredes da vagina, permittindo 
assim a entrada do liquido e a sua livre circulação na 
cavidade vaginal. Seguidamente a estes meios temos 
ainda os saccos ou cataplasmas vaginaes, contendo 
princípios medicamentosos que, diluindo-se ao contacto 
das mucosidades, se transformam afinal em verdadei
ras cataplasmas emolientes, que actuam como anti-
phlogisticos, acalmando ao mesmo tempo os symptomas 
dolorosos, que muitas vezes existem. Estas cataplasmas 
podem applicar-se simplesmente com os dedos ou com 
os porta-tampão de Dilisle ou de Barnes, segundo as 
regras apontadas por Leblond. 1 

Cauterisação do collo. — As cauterisações revulsi-
vas do collo teem como principal fim n'este primeiro 
período da metrite chronica, produzir, além d'uma deri
vação violenta sobre o collo, um effeito até certo ponto 
mecânico á. custa do trabalho cicatricial, consecutivo á 
queda da escara, e em virtude do qual se consegue 
a reabsorção dos exsudatos intersticiaes por uma ver
dadeira pressão exercida pela cicatriz, que, no seu 
trabalho de retracção constante, arrastará comsigo os 
tecidos visinhos. Comprehende-se em vista d'esté me
canismo a necessidade d'uma cauterisação profunda, 
abrangendo uma espessura considerável de tecidos e 

i L. cit. 
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deixando uma escara secca e consistente, o que não 
só pode conseguir-se pela cauterisacão actual, porque 
os cáusticos potenciaes além de serem difflceis de li
mitar na sua acção, tem ainda como principal incon
veniente não dar á escara a consistência indispensá
vel para o fim que se deseja attingir e favorecem 
portanto ás hemorrhagias consecutivas á sua elimina
ção. 

0 ferro em brasa, cuja forma é variável e cuja 
temperatura deve ser o mais elevada possível para 
evitar adherencias e lacerações, deve ser applicado 
com o máximo cuidado, de maneira que não compre-
henda na cauterisacão nenhuma prega vaginal, nem. 
que, por outro lado, o calor transmittido atravez das 
paredes do especulo possa lesar sensivelmente as pa
redes d'esté canal porque as consequências immedia-
tas (péritonite, propagação) e remotas (retracções ci-
catriciaes d) podem ter gravíssimas consequências. 
Para evitar o primeiro inconveniente temos a applica-
ção conveniente e cuidadosa do especulo, de maneira 
a abranger apenas o collo uterino na abertura cor
respondente do instrumento; o segundo evita-se facil
mente empregando os especulos de madeira ou mar
fim, cujas paredes são más conductoras e tendo além 
d'isso a precaução, quando na mesma sessão tenham 

i A producção d'estas cicatrizes não seria muito para re-
ceiar, segundo Leblond, attendendo a que as experiências de 
Courty parecem demonstrar que a reparação da mucosa depois 
da cauterisacão com o ferro em brasa é tal, que não deixa ves
tígios alguns na sua influencia. 
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de fazer-se cauterisações repetidas, de refrescar nos 
intervallos por meio d'uma injecção d'agua fria as 
paredes aquecidas do especulo. Estas consequências 
da cauterisação são principalmente para receiar quan
do haja um estado phlegmasico (ainda que leve) dos 
ovários, trompas ou tecido cellular peri-uterino, de
vendo mesmo, segundo Gallard, ser estas perturbações 
uma contraindicacão formal ao emprego do cautério 
que pôde ser seguido das mais graves e promptas 
consequências. 

Leblond considera airída a cystite, que acompanha 
frequentes vezes a me tri te chronica, como uma cir-
cumstancia de grande valor para que o pratico se 
abstenha de empregar qualquer cauterisação. 

Os instrumentos de que nos devemos servir de 
preferencia nas cauterisações profundas do collo são, 
além do ferro em brasa, o termo-cauterio de Paquelin 
e o galvano cautério, segundo alguns, posto que nos 
pareç a mais acceitavel a opinião de Gallard e Leblond 
que consideram este ultimo meio como inutil, porque 
não compensa por nenhuma vantagem real os incon
venientes da difficuldade e apparato da sua applicação. 

Além da cauterisação a que nos temos referido, 
chamada em superfície, ha ainda a ignipunctura ou a 
cauterisação em profundidade feita por cautérios fili
formes que penetram no tecido uterino do focinho de 
tença na espessura de 4 a 8 millimetros e que em 
numero de 6 nos casos de volume excessivo do collo 
e de 5 nas de dimensões medianas, repetidas um nu
mero sufliciente de vezes com intervallos de 12 a 15 
dias, tem produzido os mais benéficos resultado, res-



40 

tituindo o tecido uterino, congestionado e amollecido, 
ás condicções normaes. Finalmente accrescentaremos 
para terminar o estudo das cauterisações revulsivas 
que estas não devem ser appiicadas senão 8 dias an
tes ou depois do periodo menstrual, embora seja fre
quente encontrar doentes a quem a cauterisação pra
ticada no mesmo dia ou na véspera da erupção mens
trual não foi seguida damais insignificante perturbação. 

No segundo periodo da metrite chronica são prin
cipalmente os tópicos fundentes, as cauterisações su-
perficiaes, a electricidade e as douches que convém 
empregar. 

Os medicamentos mais geralmente empregados co
mo fundentes são, principalmente o iodureto de chum
bo e o de potássio, já debaixo da forma de poma
da, que a propria doente pôde applicar com o porta-
topico vaginal de Delisle, já debaixo da forma pulve
rulenta, envolvida n'uni tampão de algodão, como Gal-
lard aconselha, para o iodureto de potássio que dis-
solvendo-se pouco a pouco ao contacto das mucosida-
des vaginaes exerce uma influencia extremamente fa
vorável sobre as lesões do parenchyma ainda mes
mo quando pela sua acção irritante local chega a pro
duzir uma ulceração limitada que actuará como adju
vante pela sua acção revulsiva. 

As cauterisações super/iciaes tem em vista despertar 
a vitalidade e nutrição do órgão, activando a circulação 
quasi extincta; é por isso que a sua acção deve ser 
leve e pouco demorada (1 a 2 segundos) e repetida 
muitas vezes com 8 a 10 dias d'intervallo. Os cautérios 
empregados nas cauterisações profundas podem ainda 
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utilisar aqui ; mas n'estes casos é em geral sufficiente 
um meio mais enérgico e é por isso qne o cautério 
de gaz de Nelaton e os cylindros de carvão de Bonna-
fond e Getchel tem n'estas circumstancias a sua ver
dadeira, applicação, bem como a tintura de iodo e a 
solução de nitrato de prata ao 1/3) sendo estas ultimas 
empregadas de preferencia nos casos mais simples, 
quando a tumefacção do collo seja pouco pronunciada e 
as ulcerações não sejam exuberantes nem sangrem ao 
menor contacto. 

A electricidade debaixo da forma de correntes con
tinuas está actualmente sendo o objecto de estudo im
portante e o próprio Gallard a considera como um meio 
que convém ensaiar no segundo período da metrite chro
nica pela benéfica influencia que a estimulação por ella 
produzida deve ter sobre a circulação uterina e nutrição 
intima dos tecidos, comprehendendo-se perfeitamente 
que n'aquelles casos, em que existam ainda elemen
tos musculares, estes possam readquirir pouco e pouco 
os seus domínios á custa d'uma reabsorpção lenta e pro
gressiva dos elementos conjunctivos exuberantes. Ape
sar d'estas previsões da theoria não pode ainda con
sidérasse como uma nova acquisicão, porque lhe falta 
como condição indispensável a sancção da experiên
cia e dos factos. 

A applicação d'esté meio é extremamente simples : 
o reophoro positivo d'um ou dois elementos de Callaud 
ou Leblanchi previamente coberto d'uma substancia 
isoladora em toda a extensão que deverá corresponder 
ao canal vaginal, será collocado em contacto do collo, 
e o polo negativo formado por um disco de carvão 
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bom conductor, applicado sobre a região hypogastrica 
da qual era apenas separada por uma compressa em
bebida em agua acidulada. Estabelecida assim a cor
rente deveremos, segundo Ghurchil, demorar a sua acção 
durante uma hora diariamente por espaço de. tempo 
sufíiciente, para que possam obter-se resultados sensí
veis. 

Douches e irrigações frias. — Estes meios que actuam 
pela estimulação e reacção consecutiva á influencia do 
frio, são muito preconisados por Gallard principalmente 
combinados com o emprego de substancias vesicantes 
ou simplesmente irritantes sobre o collo. Devemos po
rém notar, que, conjunctamente com a reacção pelo frio, 
pode haver uma exacerbação dos symptomas inflama
tórios, cuja intensidade e extensão não será fácil limi
tar depois. E' justamente por isso que Gallard as acon-
selhan'aquelles casos, em que é bem evidente o des-
apparecimento dos symptomas agudos do primeiro pe-
riodo e em que por consequência é pouco para receiar 
uma reacção exagerada : esta precaução deve appli-
car-se de preferencia ás douches, onde á influencia do 
frio vem addicionar-se o abalo produzido pelo choque 
directo da columna liquida, sendo indispensável, como 
diz Leblond, a maxima circumspecção e vigilância no 
emprego d'esté meio. As douches podem ser applica-
das por meio do irrigador de Eguisier ou simplesmente 
aproveitando-se o pezo da agua devido á differença de 
nivel, collocando-se um reservatório a 2 ou 3 metros 
de altura e ligado á cânula d'um irrigada por um tubo 
de caoutchouc ; nas simples irrigações podem-se appli-
car os apparelhos a que já nos referimos. 
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A vesicação do collo, de que falíamos, citando a 
opinião de Gallard, pôde obter-se pelo processo de 
Rob Jonhs, misturando uma solução etherea de canta-
ridina com uma solução de gutta-percha em chlorofor-
mio, d'onde resulta uma espécie de verniz, com o qual 
se deve pincelar o collo do utero, de seis em seis dias 
para se obter o resultado desejado. 

Esta vesicação enérgica é, porém, dispensável na 
maioria dos casos, em que basta a esfoliação produ
zida pelo iodo ou pelo acido phenico; o primeiro de
baixo da forma de tintura alcoólica no caso em que 
haja ulceração e o segundo dissolvido em glycerina (1 
parte d'acido phenico para 19 de glycerina), quando 
se manifesta apenas um estado congestivo sem ulce
ração apreciável. Para que o oedema e tumefacção de-
sappareçam em alguns dias deve applicar-se um tam
pão d'algodao embebido no acido phenico assim pre
parado e conserval-o em contacto do collo 24 horas, 
renovando-o depois diariamente nos dias subsequentes. 

Meios empregados contra as lesões da mucosa 

A—MUCOSA DA CAVIDADE DO CORPO. 

Ainda que na generalidade dos casos as lesões da 
metrite chronica attinjam a sua maior importância no 
parenchyma e que as alterações da mucosa, embora 
existam não reclamem uma intervenção especial, por-

M E T B I T E CHRONICA. 5 
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que são beneficamente modificadas pelos mesmos meios 
empregados contra as lesões do parenchyma, ha no 
entanto alguns casos, em que o grau avançado d'essas 
alterações, origem constante de hemorrhagias, que de
pauperam consideravelmente o doente, exigem impe
riosamente uma intervenção directa e immediata. 

Pondo de parte a destruição da mucosa pelo pro
cesso de Recamier, porque não compensa pelos bene
fícios, que pôde produzir, os graves riscos que faz cor
rer á doente, attendendo por outro lado a que os me
dicamentos internos, adstringintes, tem uma acção pou
co enérgica, embora devam administrar-se conjuncta-
mente, restam-nos apenas dois meios verdadeiramente 
aproveitáveis; a agua fria e as injecções intra-uterinas. 

A agua fria applicada localmente debaixo da forma 
de semicupio de corrente continua ou, nos casos de 
enfraquecimento considerável da doente, em irrigações 
vaginaes, para o que deve preferir-se a qualquer ou
tro, segundo Gallard, o apparelho de Glaure d'Angou-
lême tem uma acção incontestável e rápida sobre o 
symptoma hemorrhagia, desde o momento, em que haja 
o cuidado de prolongar a sua acção por um espaço de 
tempo suíFicientemente longo para evitar os perigos da 
reacção consecutiva. Mas este meio d'uma incontestá
vel vantagem no tratamento da metrorrhagia é insuf-
flciente para combater as alterações anatomo-patholo-
gica, que lhe dão origem, ora é precisamente contra 
estas alterações que as injecções intra-uterinas tem 
sido preconisadas. Alguns práticos, porem, se tem in
surgido contra este methodo de tratamento, allegando 
como principal objecção a possibilidade da penetração 
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dos liquidos nas trompas e os acidentes gravíssimos 
que d'ahi se podiam seguir. Será esta uma rasão suf-
ficiente para excluir da therapeutica gymnecologica as 
injecções intra-terinas ? Se attender-mos a que a maior 
parte dos accidentes, devidos a este meio, tem sido a 
consequência do modus faciendi, (projecção violenta 
do liquido, distensão da cavidade uterina) ou de não 
se ter dado o devido valor a uma das principaes in
dicações, existência d'uma phlegmasia periuterina agu
da e mesmo chronica fphlegmão periuterino, ovarite, 
salpingite, cystite etc.) facilmente se comprehenderá 
como a pratica diária dos mais eminentes clínicos, é 
favorável ás injecções intra-ulerinas o que facilmente 
se deprehende das observações de Gallard e da esta
tística apresentada por Leblond. 1 

W pois fora de duvida que as injecções intra-uteri-
nas, são extremamente vantajosas no tratamento da 
endometrite desde o momento, em que o clinico tenha 
sempre em vista as condições mais favoráveis da sua 
applicação. Verificada a não existência de contraindi-
cação o processo operatório é extremamente simples : 
escolhida uma sonda de gomma elástica de dois e meio 
millimetres de diâmetro adopta-se á extremidade de 
uma seringa de injecções uterinas, graduada e semi-
lhante á de Pravaz, mas de dimensões maiores e cheia 
d'agua á temperatuaa de 36°: propele-se em seguida 
o embolo até que a agua appareça na extremidade da 
sonda, o que immediatamente nos dará conhecimento 

1 Leblond olc. eit. pg. 222. 
* 
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da capacidade d'ellas, attenta a graduação da seringa, 
introduzida em seguida a sonda atravez do collo ute
rino previamente descoberto por meio do especulo bi-
valvo de Ricord ou Bouveret, até que chegue ao fundo 
do utero, propelle-se de novo o embolo, e quando a 
agua sahir pelo orifício do collo, teremos a capacidade 
da cavidade uterina pela simples inspecção das divi
sões da seringa, continuando em seguida a injectar 
para lavar a superficie interna da mucosa e procede-
se depois com todo o cuidado á injecção medicamen
tosa sem violência, e permitttindo sempre o refluxo 
atravez do collo. D'esta forma evita-se toda a compli
cação instrumental d'apparelhos mais ou menos aper
feiçoados e que, segundo Gallard, não offerece uti
lidade alguma ; a propria seringa de jactos récurren
tes continuos de Pajot é perfeitamente dispensável. 

B—MUCOSA DA CAVIDADE DO COLLO. 

" As modificações favoráveis, que as lesões capitães 
da metrite chronica experimentam debaixo da influen
cia d'um tratamento convenientemente dirigido, são 
na generalidade dos casos sufíicientes para dissipar as 
ulcerações folliculares superficiaes no seu começo. Ha, 
no entanto, casos em que uma intervenção directa é 
indispensável para evitar que o trabalho ulcerativo 
progrida em extensão e proffundidade. Nas ulcerações 
pouco extensas as injecções adstringentes com o co-
simento de folhas de nogueira ou melhor ainda, se-
segundo Gallard, com o de casca de carvalho, ou com 
agua, contendo uma pequena quantidade de alúmen, 
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sulphato de zinco ou tannino são em geral sufflcientes 
principalmente se houver a precaução de lavar repe
tidas vezes o collo por miúdas injecções detersivas, 
que obstem á accumulacão dos productos irritantes 
das secreções da mucosa. As applicacões do collodio 
simples, como aconselhava Mitchell, ou addicionado 
d'uma pequena quantidade de iodo ou perchlorureto de 
ferro segundo a pratica de Aran, são hoje completa
mente abandonadas pela pouca efficacia da sua acção. 
O mesmo não acontece com os pós absorventes, acon
selhados por Gallard e que sendo compostos de amido 
misturados em uma pequena quantidade de bismutho, 
sulphato de zinco, alúmen ou tannino actuam não só 
pelas propriedades absorventes, em virtude das quaes 
neutralisam a acção irritante dos productos segre
gados sobre as partes visinhas, como também pela 
acção propria da substancia que se lhe addiciona e 
que actua no mesmo sentido das injecções. Quando 
as ulcerações, em vez de serem superficiaes e pouco 
extensas, tem pelo contrario invadido uma extensão 
considerável de tecidos em extensão e profundidade, 
é indispensável recorrer a meios d'uma energia maior, 
que, destruindo mais ou menos profundamente as partes 
ulceradas, lhes restitua a vitalidade indispensável para 
a completa e prompta cicatrisação. E' então que con
vém recorrer ás substancias cáusticas, cuja energia deve 
ser graduada segundo as necessidades da occasião. Ci
taremos apenas d'entre o avultado numero das que 
aponta Gallard, aquellas que merecendo a preferencia 
do eminente clinico devem por isso mesmo ser acceites 
sem a minima reserva. 
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Começaremos pela tintura d'iodo, porque sendo 
esta substancia, no dizer de Gallard, isenta do mais 
leve inconveniente, deve ser sempre ensaiada, ainda 
mesmo n'aquelles casos que pareçam reclamar uma 
intervenção mais enérgica, que mais tarde em caso de 
necessidade poderemos applicar. A acção do iodo não 
se limita á superfície ulcerada, estende mais longe a 
sua acção, modificando favoravelmente os engorgita-
mentos do collo, que acompanham quasi constante
mente a metrite chronica e que em alguns casos apre
sentam um predomínio excepcional e perigoso ; é, pois, 
n'estes casos e sobretudo, quando exista uma certa tu-
mefacção dos tecidos periuterinos, que ella tem a sua 
principal applicação. 

0 nitrato de prata, apesar das objecções contradi-
ctorias de Scanzoni e de West, é ultimamente aprovei
tável e pôde ser applicado debaixo da forma solida ou 
em solução concentrada (V4) por meio d'um pincel, re
novando em todos os casos as cauterisações de 5 em 
5 dias até á completa cicatrisação. 

Quando as ulcerações se estendem á cavidade do 
collo, aconselha Gallard a introducção do lapis até ao 
ponto mais retrahido e que indica o limite da ulcera
ção ; nos casos em que as pregas da arvore da vida 
difflcultem a acção do cáustico solido sobre alguns 
pontos da superfície ulcerada, coberta por essas pre
gas, podemos com vantagem substituir o lapis pela 
solução concentrada, que attinge mais facilmente as 
superfícies ulceradas. No caso em que um certo nu
mero de applicações não seja sufflciente para modificar 
sensivelmente o estado da ulceração, devemos então 
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lançar mão do nitrato acido de mercúrio, que esten
dendo mais profundamente a sua acção, nos dá me
lhores garantias de bom êxito, principalmente se hou
ver todo o cuidado, em que a caulerisação não se es
tenda muito longe, e em evitar, tanto quanto ser possa, 
a sua absorpção, o que facilmente se consegue não 
embebendo demasiadamente o pincel e lavando em 
seguida com irrigações abundantes d'agua toda a su
perficie tocada pelo nitrato. 

Em seguida ao nitrato acido de mercúrio temos 
pela ordem crescente da energia o acido pyrolinhoso 
preconisado por Mayer e Scanzoni e que sobretudo 
convém na forma végétante das ulcerações. N'estes 
casos, ainda assim Gallard dá a preferencia ao acido 
acético crystallisavel ou á solução alcoólica d'acido 
phenico. Finalmente o acido chromico e o ferro em 
braza, cuja acção é muito análoga, deverão empregar-
se, quando as ulcerações, tendo resistido aos meios 
mais brandos acima mencionados, necessitem de uma 
reacção intensa. A acção d'estes meios não tem real
mente grandes perigos, se houver o cuidado de se
guir á risca as prescripções exigidas emcasos d'esta 
ordem. 

Citaremos, para terminar, um meio que, embora 
não tenha recebido ainda a sancção completa dos fa
ctos, porque é ainda objecto das experiências do dr. Le-
blond, ainda assim parece ter dado já alguns resulta
dos satisfatórios ; referimo-nos ao emprego do iodofor-
mio em cylindros ou em pó, para combater as ulcera
ções, por uma acção intermediaria em energia á do 
tannino e do nitrato de prata. 
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As applicações d'esté medicamento, cada uma das 
quaes deve durar 24 horas, o que facilmente se con
segue pela introducção d'um tampão que mantém a 
substancia em contacto com o collo, devem repetir-se 
de cinco em cinco dias para que, segundo o auctor, 
se consiga o resultado desejado e ao qual se deve, 
muitas vezes, o evitarem-se meios mais enérgicos e 
por isso mesmo mais nocivos. 

Taes são os principaes meios, de que devemos lan
çar mão no tratamento da metrite chronica e mediante 
os quaes veremos, senão dissipar-se, pelo menos dimi
nuir sensivelmente o grupo de symptomas que cara-
cterisam esta doença. Ha casos,, porém, em que a per
sistência ou predomínio d'algum d'esses symptomas 
exige uma intervenção enérgica, embora temporária, 
e sobre a qual não podemos deixar de dizer algumas 
palavras. Pondo de parte a iuflammação excessiva do 
recto e da bexiga, que constituem verdadeiras com
plicações, e cujo tratamento não diffère d'aquelle, que 
geralmente se emprega fora de casos da metrite, lem
braremos apenas a metrorrhagia, a leucorrheia excessi
va, a nevralgia lombar ou sagrada e o prurido vulvar. 
Pelo que respeita á hemorrhagia, a que já tivemos oc-
casião de nos referir, quando tratamos das irrigações 
frias contínuas, das injecções intra-uterinas e da cra
vagem, apenas accrescentaremos o emprego da digi
talis e do sulphato de quinino ; a digitalis, preconisada 
por Gallard, n'aquelles casos sem duvida frequentes, 
em que a endo-metrite intensa contraindica o emprego 
da cravagem. 

Este precioso medicamento parece actuar mais 
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pela sedação circulatória que produz, do que por uma 
acção especial sobre os elementos contracteis do ute
ro, e que até hoje não tem podido demonstrar-se. 0 
sulphato de quinino aconselhado por Bartherez e Chur
chill tem pela sua acção análoga á da cravagem, con
traindo os vasos e as fibras musculares do utero, uma 
incontestável vantagem, e deve por isso mesmo ser 
aconselhado n'estes casos. 

Os corrimentos leucorrheicos excessivos e rebel
des aos meios empregados contra as ulcerações, de
vem ser combatidos já pelas injecções intra-uterinas, 
quando exista lesão da mucosa que justifique estas 
applicações, já no caso contrario pelas injecções for
temente adstringentes e pelos pós absorventes e ads
tringentes, a que já nos referimos. 

As nevralgias podem combater-se pelas injecções 
subcutâneas de morphina ou atropina, combinadas com 
0 emprego de narcóticos internamente, principalmente 
quando se deseja uma acção mais generálisada. Nos 
casos mais rebeldes podemos empregar os visicatorios 
volantes e repetidos. 

Finalmente o prurido vulvar, quer seja devido a 
uma irritação local, quer dependa d'um fluxo nervoso 
reflexo, deve ser energicamente combatido pelas con
sequências desagradáveis, que pôde ter. 

Os banhos repetidos frios, contendo princípios 
adstringentes e seguidos da applicação dos pós de ar
roz ou amido simples ou addicionado na proporção de 
1 para 10, de subnitrato de bismutho ou precipitado 
branco devem merecer a preferencia. Ainda assim Gal-
lard recommenda como muito aproveitável pelos seus 
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effeitos a solução de Gowland composta de 200 gram
mas de emulsão de amêndoas (pôde substituir-se pela 
agua destillada) contendo chloridrato de morphina e 
bichlorureto de mercúrio na proporção de 10 centi-
grammas de cada um. 

As lavagens com este liquido devem ser feitas duas 
vezes por dia, cobrindo-se no intervallo toda a vulva 
com pós d'amido ou arroz, exactamente da mesma 
forma como se faz, quando se empregam as lavagens 
simplesmente adstringentes. 

FIM. 



PROPOSIÇÕES 

Anatomia — 0 coração e o utero são anatomicamente ana-
logos. 

Anatomia pathologica — As granulações e ulcerações do 
collo do utero são dois graus différentes da mesma lesão. 

Physiologia — Na physiologia renal admittimos como mais 
acceitavel a theoria de Ktiss. 

Materia medica—A ipecuanha tem, além da sua acção 
vomitiva, uma acção hemostatica incontestável. 

Pathologia interna—A ampelotherapia está racionalmen
te indicada no tratamento da lethiase renal. 

Pathologia externa — No tratamento do anthrax rejeita
mos as incisões. 

Partos — Na extracção do feto por meio da versão preferi
mos a apresentação incompleta dos pés. 

Medicina legal — A investigação das doenças simuladas 
auctorisa o uso dos anestheticos. 

Operações — Nas fracturas do corpo do femur preferimos 
a qualquer outro o apparelho de Bonnet. 

Pathologia geral — Devemos sempre preferir a ausculta
ção immediata á que se pratica por meio do stetoscopio. 

Approvada. Pôde imprimir-se. 
O PRESIDEKTE O CONSRLHBIRO DIRECTOR 

Pereira Pimenta. Costa Leite, 
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