
y 

DO EMPREGO 

CRAVAGEM DO CENTEIO 
PRATICA DOS PARTOS 

w/ir.^enc 



. '#?%*?• 

DO EMPREGO 
DA 

CRAYAGEM DO CENTEIO 
KA 

PRATICA DOS PARTOS 

DISSERTAÇÃO INAUGURAL 
SEGUIDA DE SEIS PROPOSIÇÕES 

A P R E S E N T A D A 

Á 

ESCOLA MEDICO-CIRURGICA DO PORTO 
DEFENDIDA 

DEBAIXO DA PRESIDÊNCIA DO LENTE DA 6." CADEIHA 

O ILL.mo E EXC.n>° SNR. 

FIDALGO CAVALLEIRO DA CASA DE S. M. F. , CAVALLEIRO DA ORDEM DE N. S. DA CONCEIÇÃO 
DE VILLA VIÇOSA, E CIRURGIÃO HONORÁRIO DA REAL CAMARÁ, ETC., ETC. 

PELO ALUMNO DA MESMA ESCOLA 

LUIZ ANTONIO RIBEIRO DIAS 

PORTO 
TYPOGRAPHY DE ANTONIO JOSÉ DA SILVA TEIXEIRA 

Cancella Velha, 62 

1864 



1 

ESCOLA MEDICO-CIRURG1CA DO PORTO 

DIRECTOR 
Õ Exc m o Snr . Conselheiro Francisco d'Assis Sousa Vaz 

SECRETARIO 
O Ill.mo Snr. Agostinho Antonio do Souto 

»oí«ío° 

CORPO CATHEDRATICO 

LENTES PROPRIETÁRIOS 

Os m . " " é Exc.m0! Snrs. 
1." Cadeira—Anatomia Geral e 

Deseriptiva . . . . . Luiz Pereira da Fonseca. 
2.'Cadeira—Physiologia . . José d'Andrade Gramaxo. 
3 / Cadeira—Historia natural 

dos Medicamentos. Materia 
Medica . . . . . . José Pereira Reis. 

4.* Cadeira—PathologiaeThera s 
peutica externas . . . . Antonio Ferreira Braga. « .^^^ 

5.' Cadeira—Operações e Appa ^/^ 
relhos Caetano Pinto d'Azevedo. 

6." Cadeira.—Partos, Moléstias 
de puerperas, e recemnasci ^^ 
dos Manoel Maria da Costa Leite. ú?^a^^c-e^Z-^^^-

7." Cadeira—Pathologia e The
rapeutica internas . . . Francisco Velloso da Cruz. , 

8." Cadeira—Clinica medica. . Antonio Ferreira de Macedo P i n t o . , * ^ ^ ^ * ^ ^ ^ ! ^ 
9." Cadeira—Clinica cirúrgica . Antonio Bernardino dAlmeida. 

10." Cadeira—Pathologia Geral, 
Historia Medica, Anatomia 
Pathologica, e Philosophia 
medica José Alves Moreira de Barros. 

U," Cadeira — Medicina Legal, e 
hygiene publica e privada e 
Toxicologia geral . . . José Fructuoso Ayres de Gouvêa Osório. ■._. 



LENTES SUBSTITUTOS 

c ,. [ João Xavier d'Oliveira Barros. 
Secfaomedlca líósé Carlos Lopes Junior. 

c - ~ . (Agostinho Antonio do Souto., 
Secção cirurg.ca. . . . . • | J o | o Pereira Dias Lebre. 

LENTES DEMONSTRADORES 

Secção medica Pedro Augusto Dias. 
Secção cirúrgica. . .v . . . Miguel Augusto Cesar d'Andrade. 



A MEU EXTREMOSO PAI 

JOSÉ DA FONSECA DIAS 

EM TESTEMUNHO DE RESPEITO E GRATIDÃO 

OFFERECE 

C7 autâv*. 



AO I L L - SNR. 

SALVADOR JOSÉ TAVARES E CASTRO 

EM TESTEMUNHO DE RESPEITOSA AMIZADE 

OFFERECE 

(yau/Ao-i. 



DO EMPREGO 
DA 

CRAVAGEM DO CENTEIO 
NA 

PRATICA DOS PARTOS 

PRIMEIRA PARTE 

ARTIGO I 

Historia 
No decurso de muitos séculos, a cravagem do centeio foi conhe

cida só, e exclusivamente por sua funesta influencia sobre populações 
inteiras, que se alimentavam do pão fabricado com centeio, que conti
nha d'aquella substancia, uma quantidade considerável. 

Em 1688, apparece Cameriano, e é elle o primeiro, que dá conta, 
de que aquelle producto era de grande proveito em obstetrícia ; mas a 
idéa de Cameriano passou desapercebida para o mundo medico. 

Porém as parteiras alemãs receberam com grande satisfação as 
ideas d'aquelle escriptor, e começaram a empregal-a empiricamente, 
designando-a pela significativa expressão de — grão do utero—Balardi-
ni affirma, que desde longa data as parteiras italianas também faziam 
uso d'ella ; e não só ahi, mas até na China ella era empregada com o 
fim de facilitar o parto, segundo o assevera Stanislau Juliano, celebre 
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viajante. Ratlaw dizia ter um segredo d'abreviar o acto da parturição, e 
não era de certo outro, senão a applicação da cravagem do centeio. 

Seja como fôr: os medicos, a quem cabe a honra de enriquecer, 
com esta substancia o vasto campo da therapeutica; são Desgranges, 
Stearns, e Prescott. Em 1817 publicou Desgranges as observações, que 
colhera no período de quarenta annos d'emprego d'esta substancia, e 
foi isto, que deu lugar á sua introducçâo na medicina franceza. 

Mas as experiências de Chaussier, e do M.me Lachapelle fizeram-
na cahir no descrédito ; e a não ser pelo emprego d'um producto de 
má qualidade, não se podem explicar taes resultados. Vieram em segui
da os importantes trabalhos de Bigeschi e Goupil restituir-lhe uma re
putação bem merecida. Comtudo as idéas de Desgranges não foram re
cebidas sem grandes contestações ; houveram defensores exaltados, e 
detractores systematicos, entre os quaes figurou até á sua morte Ca-
puron ; e ainda hoje as opiniões se dividem em dous campos différentes 
acerca da opportunidade da cravagem do centeio em certos casos. 

ARTIGO II 

V a n t a g e n s e a b u s o s n o e m p r e g o 
d a c r a v a g e m d o c e n t e i o 

Seria verdadeiramente supérfluo « combater a obstinação rotineira 
d'alguns medicos, que negam á cravagem propriedades tão evidentes, 
como as da quina. » (Trousseau et Pidoux). Ha bem poucos medica
mentos d'um effeito mais certo. Se alguma vez, apesar d'um emprego 
judicioso da cravagem do centeio recente, e em bom estado, ella é inef-
ficaz, os casos são raros ; e devem attribuir-se a caprichos da natureza e 
a certas idiosyncrasias especiaes, em que falham agentes pharmacologi-
cos os mais heróicos. 

Mas serão as virtudes uterinas d'esté pó obstétrico, ocytocico, 
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contrariadas por perigos taes, que devamos receiar o seu emprego ? 
Será elle ás vezes pulvis ad partum, pulvis ad mortem? 

Os partidários da cravagem do centeio, entre os quaes se contam 
nomes de muita authoridade n'esta materia, não deixam d'apregoar a 
sua innocencia absoluta. A exageração é grande ; os felizes resultados 
obtidos por tantos homens eminentes, são precisamente devidos ao cui
dado, e boa intelligencia com que a applicam. O perigo é sempre im
minente para a vida do feto ; mas para a da mãi raríssimas vezes ; e 
desvanece-se immediatamente depois do parto, quando ella é acommet-
tida d'uma gravíssima hemorrhagia puerperal, em que este medicamento 
presta valiosos serviços á humanidade. 

Depaul, avaliando mui seriamente o perigo do emprego da crava
gem, diz que o interesse bem fundamentado da mãi e do filho, não 
soffria muito com a sua completa suppressão, salvo nos casos de certas 
hemorrhagias, ou d'alguns falsos partos. 

Este juizo é severo de mais ; mas o abuso no emprego da crava
gem do centeio para remediar a insufficiencia das contracções uteri
nas espontâneas é tão pernicioso, que haveria na realidade mais vanta
gens em supprimir o seu emprego, do que applical-a tão pouco a pro
pósito. Eu não digo, que seja possível, e nem mesmo justo, proscrevel-a 
indistinctamente em todos os casos de embaraço, e demora excessiva do 
trabalho, penso antes como Danyau « que os terríveis resultados do 
abuso hão se podem negar; mas que os bons effeitos d'uma adminis
tração moderada, e intelligente não se devem desconhecer. » 

Infelizmente são muitas as causas, que dão lugar ao abuso no em
prego da cravagem; a facilidade com que todo o mundo prescreve este 
medicamento; a impaciência, que faz tão facilmente ceder á tentação; e 
aos rogos das parturientes ; a grande facilidade com que é recebida a 
prescripção, que não demanda habilidade manual na pratica, mas que 
incontestavelmente exige muita intelligencia ; a sua grande simplicidade 
comparada com a idéa, e apparelho d'uma operação, que atemorisa a 
mulher, inquieta a familia, e que se não pôde muitas vezes (por falta de 
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capacidade legal) praticar, ou (por falta d'authoridade sufficiente), fazer 
aceitar, explicam evidentemente a razão do abuso. 

ARTIGO III 

A c ç ã o p h y s i o l o g i c a d a c r a v a g e m 
d o c e n t e i o 

A cravagem do centeio possue a propriedade de despertar quasi 
constantemente a contracção do utero, quando já tem começado o tra
balho espontâneo ; e por esse motivo não só réalisa a expulsão do feto, 
mas também pôde sustar certas hemorrhagias puerperaes. É sobre este 
facto fundamental, que se basea toda a sua utilidade em obstetrícia ; e 
esta virtude utero-motriz é muitas vezes a origem única do perigo. 

Estudarei pois como me fôr possível, posto que nem sempre se 
produzam, nem sejam bem apreciáveis os différentes effeitos dimanan
do d'esta única causa ; dores expulsivas, cessação de hemorrhagia, pe
rigos para a mãi e para o filho ; e depois passarei a examinar se a cra
vagem do centeio é abortiva ; discutirei, como couber nas minhas for
ças o receio exagerado d'accidentés tóxicos, emittido por alguns autjio-
res ; e terminarei esta primeira parte da dissertação, explicando a ma
neira porque a cravagem actua sobre o utero. 

ARTIGO IV 

Caracteres e effeitos da contracção 
ccergotica» 

A cravagem do centeio introduzida no tubo intestinal, faz sentir 
immediatamente a sua influencia no utero, e esta acção dura um pe
queno espaço de tempo. 

Prescott notou, que em vinte observações por elle colhidas, as con-
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tracções uterinas principiavam dez, quinze, e o máximo vinte minutos 
depois da administração d'aquella substancia, e que no fim d'uma hora 
tinham cessado; depois d'elle muitos outros parteiros verificaram a exa
ctidão dos resultados annunciados pelo parteiro americano. Em quanto 
aos caracteres da contracção produzida pela cravagem do centeio, são 
elles muito différentes dos da contracção natural. 

A principio a acção do utero é pouco enérgica, e a parturiente 
distingue-a por um signal particular de fadiga, e abatimento. As dores, 
que até alli eram mais intensas sobre os lombos, desapparecem, e co
meçam então as dores uterinas, muito activas, e eminentemente ex-
pulsivas, succedendo-se quasi sem intervallo. 

Collocando-se uma mão sobre as paredes abdominaes, não é pos
sível distinguir-se o instante de relaxação ; o utero está sempre duro e 
contrahido. O tacto faz reconhecer o orifício do utero tenso, a bolsa das 
aguas sempre renitente, e a parte fetal, que se apresenta, desce com 
movimento continuo, em lugar de subir de vez em quando. 

Finalmente, a contracção a principio passageira, torna-se perma
nente, tónica, e para assim dizer tetânica. Debaixo da influencia d'estas 
dores, a mulher inquieta-se, lamenta-se, e apresenta um humor irasci-
vel; então a face anima-se-lhe, os olhos tornam-se brilhantes, o pulso 
accelera-se, a pelle aquece-se, e todos estes symptomas revelam um es
tado d'excitaçâo excessiva. 

As contracções uterinas offerecem algumas variedades : umas ve
zes, ainda que raras, são intermittentes, como acontece no trabalho es
pontâneo ; outras vezes a intermittencia não é se não apparente, e re
sulta do apparecimento simultâneo das dores normaes, que reunindo-se 
em intervallos iguaes com a contracção ergotica produzem o typo ré
mittente. Depaul explica este phenomeno pela distincção, que estabele
ce entre as duas contractilidades uterinas, uma orgânica, outra de te
cido. 

Se observarmos a circulação utero-placentaria e fetal, durante a 
acção da cravagem, notamos, que soffre modificações de caracter inter-



_ 14 — 
mittente. O sopro uterino muda de timbre, enfraquece, e desapparece 
muitas vezes; em quanto que no parto natural se observa logo que as 
paredes uterinas ficam em repouso. Os sons do coração do feto sentem-
se primeiro accelerados, depois tornam-se morosos, e por fim deixam 
de perceber-se; e em lugar de retomarem no fim d'alguns segundos o 
rhythmo regular, como nas dores ordinárias, ficam n'este estado de de
pressão quasi permanente; e á irregularidade das pulsações cardíacas 
junta-se a sua fraqueza, e demora. Á vista d'isto, fácil é de comprehen-
der o risco, que corre o feto ainda mesmo que o trabalho do parto 
seja breve. 

As fibras do utero aproximadas, e endurecidas, assim como to
das as fibras musculares em acção, obliteram mais ou menos o calibre 
dos vasos, que as percorrem, e d'ahi resulta grande difficuldade na cir
culação utero-fetal. Vê-se pois, que a propriedade hemostatica da cra
vagem do centeio é uma consequência directa da compressão dos vasos 
uterinos, durante a contracção ; a qual se torna muito mais sensível de
pois da expulsão do feto, porque o utero vazio contrahe-se com a maior 
facilidade pela influencia da cravagem. 

A cravagem do centeio é abortiva? 
A propriedade, que possue a cravagem do centeio d'excitar as fi

bras uterinas, é necessariamente subordinada a um começo de trabalho 
espontâneo, ou pode ella só de per si, determinar a contracção no meio 
d'um repouso completo? 

Esta substancia é em todos ps períodos da gestação um abortivo 
muito incerto; logo no principio da prenhez parece capaz de favorecer 
o movimento, que tem lugar no utero, na occasião em que deveria ap-
parecer o fluxo menstrual, se não tivesse lugar a concepção: uma ob
servação de Valler e outra de Trousseau apoiam esta opinião: muitos 
abortos se occultam n'esta época debaixo da qualificação de desappare-
cimento, e volta dos menstruos. 

Pelo que diz respeito ao período medio, citarei a respeitável opi
nião de Danyau « a cravagem do centeio não pode sem trabalho come-



— 1 5 -
çado, sem manobra previa, sem impulsão estranha, per si só, pôr em jo
go as contracções do utero na primeira metade da prenhez, que é jus
tamente aquella, em que o aborto é a maior parte das vezes commetti-
do. » 

De facto, nessas grandes epidemias de ergotismo, não se tem no
tado maior frequência d'esté accidente ; e as experiências numerosas fei
tas em fêmeas de animaes prenhes, tem mostrado um resultado negati
vo ; o que muitas vezes acontece, é a morte dos fetos, tendo então lu
gar o aborto, mas indirectamente. 

Na segunda metade do tempo da prenhez, e principalmente no 
fim, a acção da ergotina é muito mais notável, porque o utero tem en
tão mais força contractil, que augmenta consideravelmente pela adminis
tração da cravagem do, centeio, ainda que o phenomeno não tem sem
pre lugar; muitos medicos tem lançado mão d'esté meio para provocar 
o parto prematuro, e muitas vezes conseguiram bom resultado ; mas 
quando ella tem um effeito mais certo e seguro, é combinada com ou
tros meios, e no começo do trabalho do parto ; e só deixaria de produ
zir bom resultado, quando em razão de má conformação da bacia fos
se necessário accelerar a parturição, porque á incerteza de sua acção 
juntavam-se os perigos ; que ella faria correr ao feto fraco, e incomple
tamente desenvolvido. 

ARTIGO Y 

Perigos para a mãi, e para o feto 
A principal, e talvez única causa de perigo, consiste na acção es

pecial da cravagem sobre o utero ; mas alguns authores admittem uma 
outra, devida aos seus effeitos tóxicos sobre toda a economia. Os effei-
tos geraes da ergotina, introduzida no estômago em dose conveniente, 
são pouco sensíveis na mãi, e o perigo, por este lado, é muito duvidoso ; 
mas sobre o feto exerce uma influencia mais funesta, em razão da fra-
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queza extrema de sua organisação; e a experiência vem em abono d'esta 
verdade, porque em milhares de casos d'administraçao d'esta substancia, 
excepcionalmente se notam phenomenos geraes produzidos na mãi por 
influencia da cravagem. 

Tem-se attribuido á ergotina as convulsões, que soffrem as partu
rientes quando se submettem ao uso d'esta substancia; mas era preciso 
demonstrar, que todas as circumstancias, que podem determinar a eclam
psia ordinariamente, não tinham influído, para que se podessem afou-
tamente imputar ao medicamento empregado. 

Citam-se observações muito importantes de gangrena, e a mais no
tável é aquella, que foi feita por Levrat-Perroton quando prestou soc-
corros a uma parturiente, a quem a parteira tinha administrado uma 
formidável dose de cravagem. 

Pouco tempo depois do parto, começou a doente a sentir dores 
fortíssimas nas extremidades- dos dedos, formaram-se engorgitamentos 
lymphaticos na espessura dos tegumentos do braço, e durou este esta
do muito tempo, acompanhando-se d'uma gastro-enterite muito intensa, 
urinas sedimentosas, e terminando pela queda das pontas dos dedos; a 
doente restabeleceu-se, e gozou ainda depois optima saúde. 

Em casos d'esta ordem, é para admirar só a notável coincidência; 
pois que é de observação diária a frequência das phlébites, e arterites 
no puerperio. Finalmente podem citar-se observações em contrario, co
mo as de Ramsbolham e de Paterson; n'uma 36 grammas, n'outra um 
hectogramma da cravagem de centeio, não produziram symptoma al
gum gangrenoso. Millet aponta um caso d'esphacelo, depois d'um parto 
fácil e natural, sem que a doente se tivesse sujeitado ao uso da crava
gem. 

Os effeitos d'esté medicamento contra as bemorrhagias uterinas, 
mesmo fora do estado de puerperio, levaram os medicos a adminis-
tral-a em dose elevada, e por bastante tempo. Trousseau, que tem fei
to um estudo circumstanciado sobre as propriedades hemostaticas d'a-
quella substancia, não receia prescrevel-a em dose de 4 grammas e 
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por espaço de 5 dias consecutivos, sem que tenha tido a deplorar al
gum accidente notável. Desnecessário seria mencionar, que um grande 
numero de práticos se submetteram ao uso da cravagem em perfeita 
saúde, e que nenhum d'elles experimentou inconveniente. 

Os phenomenos geraes, que se tem observado nos indivíduos su
jeitos a esta medicação, partem todos do systema nervoso, e são os se
guintes-: Cephalalgia acompanhada de vertigens, e d'uma espécie d'em-
briaguez, dilatação moderada das pupillas, tendência para o somno, se
de e seccura de garganta, nauseas e vómitos sem dôr nem anorexia, 
torpor e fadiga nos membros ; ligeira depressão na circulação, pulso va
garoso, e muitas vezes augmenta na diurese. Estes symptomas não tem 
nada de assustador, e por elles poderemos collocar a cravagem do cen
teio na classe dos narcóticos, e principalmente na das solaneas. Na pra
tica dos partos não se tem observado a maior parte d'elles; os que 
mais facilmente apparecem, são o vomito e depressão de circulação, ve
rificada no pulso. 

Sobre o feto não podem também observar-se os efeitos geraes da 
cravagem, e por isso a apreciação do perigo torna-se muito difficil. 
Beatty observou em crianças nascidas n'um estado de morte apparente, 
symptomas convulsivos muito variados, e por isto attribuiu á ergotina 
propriedades toxicas. Hardy pretende1, que as perturbações da circula
ção fetal são devidas á acção contra-estimulante d'aquella substancia, 
absorvida pela mãi, e transmittida ao sangue do feto, porque muitas 
vezes observou a fraqueza e depressão de circulação do feto, quando a 
cravagem começava a actuar sobre o utero. 

Ora, se na mãi são tão sensíveis os effeitos d'esta substancia, é ló
gico admittil-os também no feto, e ainda com muita mais razão atten-
dendo á sua pouca idade. Não vemos nós frequentemente transmitti-
rem-se pelo leite princípios medicamentosos, que administrados á mãi, 
vão actuar energicamente sobre a criança em quanto que a mãi nada 
sentiu ? 

O perigo verdadeiro da cravagem, e a que deve cuidadosamente 
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attender-se tanto com relação á mãi, como ao feto, é devido á acção es
pecial, que tem esta substancia no utero; porque tal perigo augmenta 
na razão directa da energia das contracções, e do tempo decorrido en
tre a administração, e a terminação do parto. O perigo não ê pois o 
mesmo para a mãi e para o feto ; para este é sempre, se não mais gra
ve, ao menos mais frequente. De todos os accidentes graves para a mãi, 
aquelles, cuja consequência é sempre funesta, são o espasmo tónico, e a 
ruptura do utero ; mas felizmente estes casos são raríssimos. 

Desde longo tempo se tem observado esta lesão fatal, e para ella 
cóntra-indicar a administração da cravagem, seria preciso, que se pro
vasse evidentemente, que ella tem tido lugar mais vezes depois que a 
cravagem começou a ser usada na therapeutica. 

Confeccionar uma estatística n'este sentido, é que eu julgo difficil, 
se não impossível. Mas a razão leva-nos a esta conclusão; a contracção 
determinada pela cravagem auxilia as causas orgânicas predisponentes e 
contribue poderosamente para o mal. Na verdade, se as alterações das 
paredes do utero são pronunciadas, as contracções naturaes são suffi-
cientes para determinar a ruptura do órgão ; mas em algumas circums-
tancias o utero resiste ás forças ordinárias, em quanto que cede á vio
lência das contracções artificiaes. 

Se depois de se romper a bolsa d'aguas se propina a cravagem, 
ou tem lugar a expulsão do feto, ou o utero se despedaça ; porque as 
paredes do órgão gestador adelgaçando-se consideravelmente applicam-
se sobre as partes angulosas do feto, e estas lhe facilitam á ruptura. 

Igualmente se concebe, que a violência das contracções, quando 
se não tem completado o trabalho da parturição augmenta a pressão 
exercida pela cabeça do feto no orifício do utero e paredes vaginaes, e 
por conseguinte as lacerações do perineo são mais frequentes e mais 
extensas. 

Alguém tem attribuido á cravagem o grande numero de metrites 
e péritonites, que acommettem as puerperas; mas nada prova o funda-

. mento d'esta asserção. A cravagem prejudica, pelo esforço geral e pro-
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longado, que determina, e pelo estado d'exaltaçao, em que colloca a par
turiente; e é d'aqui, que resultam graves perigos para as mulheres'pre
dispostas para certas moléstias. 

O infante é as mais das vezes viclima da má e inopportuna admi
nistração da cravagem, que determina raras vezes na mãi accidentes 
mortaes. A energia e permanência das contracções causam na mulher 
esforços fatigantes, soffrimentos intoleráveis, mas que não affectam al
guma das origens da vida. O feto pelo contrario, que não pôde, como 
o adulto, exercer a funcção respiratória, a não ser por meio de trocas 
gazosas operadas incessantemente entre o sangue arterial da mãi e o 
d'elle, supprimindo-se-lhe a circulação utero-placentaria morre asphy-
xiado, como o adulto privado d'ar atmospherico. Quando as contracções 
uterinas são moderadas, e com intervallos sufficientes, o feto não sente 
senão um incommodo momentâneo, e não soffre perigo grave ; mas lo
go que a contracção se torna violenta e continua, a hematose deixa de 
fazer-se, e ainda mesmo que este soffrimento seja pouco duradouro, 
elle succumbe. 

ARTIGO VI 

Modo d'acçâo da cravagem 
, do centeio 

Hypotheses as mais singulares foram emittidas pelos escriptores 
antigos quando quizeram explicar a maneira, porque a cravagem actuava 
sobre o órgão gestador. Esta substancia absorvida no tubo digestivo 
passa á torrente da circulação, actua sobre os centros nervosos, e por 
seu intermédio sobre o utero. Um decocto de cravagem, injectado na 
jugular d'uma coelha prenhe, produz os mesmos effeitos, que a crava
gem ingerida no estômago. A sua acção sobre o cérebro torna-se ma
nifesta pelos symptomas geraes precedentemente enumerados ; mas esta 
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acção è muito demorada e depressiva, em quanto que os effeitos sobre 
o utero são rápidos, e excitantes. 

Poder-se-ia objectar, que existe contradicção da parte d'aquelles, 
que dizem, que a cravagem obra d'uma forma opposta sobre o cérebro 
e medulla espinal. Mas a esses responder-se-ia, que o chloroformio, 
que tem sobre o cérebro uma influencia bem manifesta, não destroe as 
contracções uterinas. Além d'isso tem sido experimentada, e com bom 
resultado, a influencia da cravagem sobre a medulla, como succedanea 
da strychnina nas paraplegias. Finalmente muitas experiências demons
tram, que as fibras uterinas estão debaixo da dependência da medulla. 
Brachet fez a secção d'esté cordão abaixo da ultima vertebra dorsal, e 
suspendeu n'uma coelha o trabalho de parturição incipiente, depois ex
citou por meio d'uma corrente galvânica a porção medullar inferior, ap-
plicando um dos pólos sobre a ferida, e o outro no utero; as contrac
ções reappareceram, e teve lugar a expulsão dos pequenos animaes. 

Se deixarmos d'admittir a intervenção da medulla, é preciso acre
ditar, que a cravagem misturada com o sangue, e levada ao utero, ex
cita as suas fibras por seu contacto immediato, opinião pouco verosímil. 

A cravagem possue propriedades hemostaticas independentes de 
sua influencia sobre a contractilidade do utero. Não só estanca as he-
morrhagias uterinas das mulheres, fora da prenhez e do puerperio, mas 
mesmo das virgens, e além d'isso é ella de grande proveito em todas as 
hemorrhagias : por exemplo epistaxis, hemoptyse, etc. 

Comtudo quer a sua acção seja hypostenisante, quer seja sobre o 
sangue tornando-o mais plástico, ou sobre os vasos excitando a contrac
ção de sua tunica media, esta influencia geral é ás vezes muito fraca, 
e muito lenta para dissipar as perdas abundantes de sangue nas mulhe
res de parto. 

O parteiro, que lança mão da cravagem do centeio, tem em vista 
ou favorecer a expulsão do feto e de seus annexos, ou estancar uma 
hemorrhagia. Até aqui temos visto, que ella preenche qualquer d'estes 
fins, pondo em acção uma só e única força — a contracção uterina. = 
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Entretanto parece-me vantajoso estudar em separado as indicações da 
cravagem do centeio nos dous casos, em virtude da differença extre
ma, que ellas apresentam. Toda a vez que ella fôr administrada como 
agente d'expulsao, deve a prescripção ser feita com a maior inlelligen-
cia e prudência ; em quanto que poderemos ser mais pródigos nos ca
sos de hemorrhagia. 

/ 
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SEGUNDA PARTE 

CAPITULO I 

Indicações, e contra-indicações da 
cravagem do centeio considerada 
como agente ocytocico. 

Não é só com vistas de favorecer a expulsão do feto no trabalho 
natural do parto, que os diversos escriptores tem recommendado o em
prego da cravagem do centeio ; as suas idéas eram mais extensivas, e 
abrangiam não só os casos, em que as secundinas ficavam retidas no ute
ro por bastante tempo, mas também quando era necessário provocar a 
sahida d'essas massas informes, chamadas molas hydaticas, consideradas 
por alguns authores como degenerações da placenta. 

ARTIGO I 

E x p u l s ã o d o fe to 

A administração da cravagem do centeio para abreviar só e exclu
sivamente a sahida do feto, é no maior numero dos casos um procedi-

i 
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mento eminentemente criminavel, e que não tem desculpa plausível. A 
maioria dos parteiros reprova tal conducta por irracional ; mas apesar 
d'isso não são raros os acontecimentos d'esta ordem. Consideremos pois 
os fundamentos, e razões d'um procedimento tão indiscreto, quanto la
mentável. 

Acontece ser n'alguns casos o trabalho do parto muito demorado, 
tendo isto lugar nas seguintes condições ; porque existe fraqueza do ór
gão gestador, contracção espasmódica, irregularidade nas dores expulsi-
vas, obstáculo mecbanico proveniente da mãi ou do feto, ou ainda fi
nalmente porque a apresentação e posição não são regulares. Ora n'es
tas circumstancias, não surge ao parteiro pouco amestrado, e que anhe-
la por livrar a parturiente de tanta afflicção como aquella em que se 
acha, outra idéa senão a de inércia uterina ; então recorre á cravagem 
do centeio, e propina á infeliz parturiente um medicamento, cuja acção 
a conduz á sepultura, levando em seu próprio seio o producto da con
cepção. 

Portanto deve o parteiro ser sempre muito judicioso no emprego 
de tal substancia ; e para isso é preciso, que elle saiba descriminar bem 
os casos, em que a cravagem convém, ou é prejudicial, para accelerar 
a expulsão do feto. E sendo meu intento fazer bem distinctas as con
dições favoráveis, ou desfavoráveis para a sua prescripção, direi que em 
regra geral a demora do trabalho não depende senão de duas ordens 
de causas : insufflciencia primitiva, ou consecutiva das dores que presi
dem á expulsão do feto, e excesso de resistência das partes. 

Á primeira ordem pertencem a inércia passiva, e activa do ulero, 
e irregularidade nas dores, a que Cazeaux chama tétano uterino : á se
gunda os obstáculos mechanicos, provenientes da mãi, ou do feto, e as 
apresentações, e posições viciosas. 

§. l.° CAUSAS DYNAMICAS. —Inércia activa epassiva do utero, té
tano uterino, e meios convenientes a oppôr-lhe. — Para empregarmos a 
cravagem do centeio por motivo d'inercia do utero, precisamos saber 
reconhecel-a. Não basta, para nos certificarmos da sua existência, que 
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as dores sejam primitivamente fracas e demoradas, ou tomem este ca
racter, e se suspendam inteiramente, depois de haverem começado com 
energia normal ; que o utero se não contraia de maneira apreciável ; que 
um dedo collocado no seu orifício deixe de sentir as contracções, nem 
que as membranas não projectem, e o trabalho d'expulsao do' feto não 
progrida. 

Estes phenomenos constituem muitas vezes um momento de repou
so passageiro, e indispensável a um órgão cançado para grangear novas 
forças. Ora se attendermos só á sua apparição, e não á sua duração, 
que é o, que caractérisa a verdadeira inércia, poderíamos como muito 
bem diz Gendrin, cançar o órgão gestador, empregando a cravagem. 

Ainda quando exista a inércia, e se prolongue, deveremos indagar 
a causa, que a produz ; porque existem certas formas d'inercia, que 
contra-indicam o emprego d'aquelle agente; e n'alguns casos esta subs
tancia, que a ignorância prodigalisa, é o ultimo meio a pôr em pratica. 

Encontram-se mulheres delicadas, ou extenuadas por uma doença, 
ou por abundantes perdas de sangue, nas quaes o utero tem pouca força, 
bem como todo o resto do organismo. Existem por outra parte úteros 
originariamente fracos, e incapazes d'um esforço um pouco enérgico, 
em indivíduos apparentemente bastante robustos. N'estes casos a crava
gem do centeio não forneceria á mulher, ou ao órgão uterino os ele
mentos da força que lhe falta ; mas se por acaso aproveitasse, desenvol
vendo esforços desproporcionados, daria lugar a gravíssimos perigos. 

São na verdade mui raros os casos de fraqueza do utero ; ordina
riamente existe a força, mas não se manifesta senão depois de haver 
desapparecido o obstáculo, que a paralysa. 

Muitas vezes basta uma simples perturbação d'innvervaçao, como 
nos casos de uma impressão moral, ainda que ligeira, uma contrarieda
de, a presença d'uma testemunha importuna, o desenvolvimento d'uma 
dôr forte n'algum ponto do corpo, uma caimbra, a necessidade de uri
nar, ou defecar, para se tornar demorado o acto da parturição. 

É também causa frequente da suspensão das contracções a disten-
4 
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são das paredes uterinas, por uma prenhez gemellar ou por uma hy-
dramnios. 

Em taes casos, depois de se ter reconhecido que a dilatação do ori
fício do utero é já bastantemente adiantada, e que a apresentação, e po
sição são boas, despertar-se-ha no utero a força conveniente, rompendo 
as membranas, e evacuando alguma agua. A resistência exagerada da 
bolsa das aguas, quando esta deixa de romper-se em tempo opportuno, 
é um obstáculo á manifestação da força uterina, que facilmente se re
move procedendo da maneira acima exposta. 

N'u'm grande numero de casos, o trabalho do parto torna-se langui
do e demorado em mulheres robustas, e d'uma constituição plethorica ; 
mas n'estas existe inércia activa, ou mais propriamente espasmo do ute
ro, e então a ausência ou inefficacia das dores, depende d'uma conges
tão sanguínea no utero, que facilmente se combate e debella por meio 
das depleções sanguíneas geraes, ou locaes. 

Nas mulheres plethoricas, e d'uma constituição robusta, em que 
não tem aproveitado as depleções sanguíneas geraes ou locaes para des
pertar as contracções uterinas, nunca devemos empregar a cravagem do 
centeio ; porque o esforço continuo, produzido por aquelle medicamento 
expol-as-ia ás congestões, e apoplexias tanto cerebraes, como pulmo
nares. 

Não são mui raros os casos, em que a contracção uterina existe, 
mas é irregular, e sem proveito para o delivramento. N'estes casos as 
dores são continuas, com paroxismos muito incommodos para a mãi; 
estendem-se á totalidade do utero, ou afectam só um dos pontos do 
seu corpo. Este estado d'aberraçâo de forças uterinas seria pois augmen-
tado, se se empregasse a cravagem do centeio ; porque quando as dores, 
muito fortes, são improductivas, esta circumstancia depende d'uma d'es-
tas três causas : Irregularidade espasmódica das contracções, congestão 
uterina, ou obstáculo mechanico ; e em taes condições é absolutamente 
contra-indicada a prescripção da cravagem do centeio. Porém se a inércia 
depender da fraqueza do órgão uterino, deveremos animar a parturiente ; 
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praticar ligeiras fricções no abdomen ; excitar e desafiar o utero a con-
trahir-se por meio de toques feitos no seu collo com as barbas d'uma 
penna, ou aconselhando á parturiente o passeio, e o uso da cravagem 
do centeio. Em casos porém d'inercia activa (espasmo uterino), convirá 
uma parca alimentação, as depleções sanguíneas, os banhos, a ruptura 
das membranas, os anti-spasmodicos, e principalmente o laudano em 
clysteres. 

A cravagem n'estes casos è inteiramente desvantajosa ; e no pensar 
de Dubois só poderá applicar-se quando « a inércia fôr procedida do es
gotamento d'influxo nervoso » e n'esta condição deve ella ser preferida 
aos estimulantes usados antes d'ella. 

§. 2.° Obstáculos mechanicosprovenientes da mãi e do feto, e das 
apresentações e posições viciosas. — As causas materiaes de dystocia pro
vêm umas vezes do volume excessivo do feto, outras da resistência anor
mal, que o producto da concepção encontra na sua passagem ao sahir 
do ventre materno. 

Estas dificuldades da parte da mãi, dependem de lesões orgânicas 
da bacia, do utero, dos órgãos visinhos, ou ainda finalmente do estado 
de rigidez dos tecidos, que constituem o pavimento da bacia. 

As alterações orgânicas do utero, e da vagina, tornam o parto dif-
ficil, mas não impossível ; como acontece quando existem vicios de con
formação dos ossos, e tumores duros, contidos na cavidade pélvica; 
porque a cabeça do feto a não ser muito pouco desenvolvida, e capaz 
de soffrer uma grande diminuição de volume, não pôde transpor aquelle 
pequeno orifício. 

N'estes casos, o utero esgotado de forças expulsivas, cahe em inér
cia ; e se então se administra a cravagem do centeio, e consegue a ex
pulsão do feto (o que raríssimas vezes acontece) a quam graves conse
quências fica exposta a parturiente e o feto! 
> Em virtude do muito tempo e das violentas e continuas contracções, 

que aquelle medicamento desperta no utero para vencer o obstáculo, o 
feto está sujeito a uma asphyxia, e a mãi exposta á ruptura do utero. 
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Por tanto todas as vezes que a causa cie dystocia fôr tal, que permitta 
a sabida do feto vivo, é pelo forceps, ou pela versão podalica, ou ce-
phalica, que devemos supprir a insufficiencia das contracções naturaes. 
Estes meios são mais efficazes, e menos perigosos, que o emprego da 
cravagem. Quando porém se verificar a morte do feto por signáes ne
gativos (Tauscultaçào muito minuciosa, é preciso desembaraçar o utero 
d'esse corpo estranho por meio d'operaçôes apropriadas. 

Quando o parteiro conhecer a necessidade d'intervençao cirúrgica, 
deve rejeitar o emprego da cravagem do centeio, É uma regra sem 
excepção. Porque depois da administração d'aquelle medicamento 6 utero 
retrahe-se com uma força incalculável, e se forem necessários procedi
mentos operatórios sentem-se grandes difficuldades na introducçâo da 
mão ou dos instrumentos, quando a tentativa não é infructuosa ; e en
tão eis perdida a única esperança de salvação. 

Os tumores das partes molles constituem um obstáculo geralmente 
menos funesto para o parto, do que os apertos e producções ósseas da 
bacia; e supposto serem mais frequentes e volumosos, cedem sempre 
um pouco, e permitlem a perfuração, se contém liquido, ou a excisão, 
se são sólidos. 

Em casos de dystocia por este motivo, não devemos recorrer á 
administração da cravagem do centeio, porque o seu emprego seria ine
vitavelmente seguido de graves consequências. Entre as causas de dys
tocia, que tem a sua origem fora do utero, devemos mencionar também 
o estado de plenitude da bexiga e do recto, que muitas vezes produz 
uma difficuldade, que pqde comparar-se á que é determinada por tumo
res pathologicos d'estes mesmos órgãos; mas desnecessário é indicar o 
remédio. Delmas, de Montpellier, conta um caso por elle observado, 
quando visitou uma parturiente, á qual tinha sido administrada a crava
gem do centeio, sendo a demora do parto proveniente de distensão da 
bexiga pela urina : a acção da cravagem determinou a ruptura do utero, 
e a morte da mulher e do feto, que foi extrahido com o forceps. 

É no utero muitas vezes, que está a origem da dystocia ; e pode 
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esta depender .de um desvio considerável do eixo d'aquelle órgão, do 
estado de rigidez, e d'alteraçoes orgânicas do seu orifício. Era quanto 
á primeira causa devemos saber, que o fundo de utero se pôde inclinar 
já para a direita, já para a esquerda, já para a parte anterior, ou poste
rior, em virtude do que o collo pode apoiar sobre a circumferencia do 
estreito abdominal, em quanto que uma porção do segmento inferior se 
introduz na excavação da bacia. N'estas condições para activar-as do
res, basta mandar sentar a doente, deitar-se de costas, sustentar o ute
ro com uma ligadura de tronco, e com os dedos da mão esquerda in
troduzidos no seu orifício, conserval-o n'uma posição conveniente, exer
cendo com a mão direita leves compressões no abdomen. 

Quando o collo do utero é acommettido de rigidez, quer anatómica, 
quer espasmódica, está contra-indicado o uso da cravagem do centeio ; 
no primeiro caso prescreveremos os banhos geraes e parciaes, a sangria, 
e as incisões múltiplas em toda a circumferencia do collo; no segundo os 
anti-spasmodicos, e os clysteres laudanisados etc. D'estes meios o par
teiro escolherá segundo os casos. 

Pelo que diz respeito ás alterações orgânicas, taes como o cancro 
incipiente, será preciso esperar por muito tempo até que a dilatação 
do orifício se faça á custa das partes não affectadas, quando o collo não 
é todo compromettido, porque no caso contrario deveremos immediata-
mente praticar as incisões, e em grande extensão. 

A dilatação, ou pelo menos a dilatabilidade total do orifício é tam
bém uma condição necessária, para que o parto seja fácil, e breve, e 
para que a cravagem do centeio produza bons resultados se houvermos 
de a empregar. 

Muitos medicos no emprego da cravagem, não aceitam, como ri
goroso, o preceito de esperar a dilatação completa; e não receiam pres
crever aquelle medicamento logo que haja alguma pequena distensão 
do orifício. A este respeito citarei as observações de West, que em 
sessenta e nove partos, nos quaes empregou a cravagem do centeio, só 
obteve resultado feliz e prompto n'um caso, em que a dilatação era já 
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bastante adiantada ; tendo lugar a expulsão do feto passados vinte minu
tos. Em todos os outros em que a dilatação era incipiente, as conse
quências foram desastrosas não só para o filho, mas além d'isso para 
a mái. 

Á vista d'isto convence-se todo o pratico de que deve esperar-se 
pela dilatação e bem adiantada do collo uterino, para poder empregar 
sem risco a cravagem do centeio, porque praticando d'outro modo, ha 
tudo a perder e nada a lucrar. 

A vagina raras vezes offerece obstáculo á passagem do feto, e o 
ultimo obstáculo a vencer encontra-se nos planos carnosos e aponevroti-
cos, que fecham a cavidade da bacia ; a rigidez do perineo nas primipa-
ras, e principalmente nas que tem idade avançada, a grande espessura 
d'esses planos n'aquellas, que são muito gordas, são condições muito 
desfavoráveis á applicação da cravagem do centeio; e todas as vezes, 
que a cabeça do feto ahi ficar demorada, devemos recorrer ao emprego 
do forceps. 

Os obstáculos mechanicos da parte do feto, dependem d'um au
gmenta de volume, em virtude ou do seu grande desenvolvimento 
(apesar de bem conformado), ou em razão d'uma moléstia, d'uma mons
truosidade, ou d'uma apresentação e posição irregular ; e em casos d'esta 
natureza deve proscrever-se a administração da cravagem, porque o 
seu emprego acarretaria graves riscos tanto á mâi como ao feto. Das 
causas pathologicas (com relação ao feto) que podem difficultar o traba
lho do parto, as mais communs são o hydrothorax, a ascite, o emphy
sema pulmonar, e o hydrocéphale 

De todas as apresentações, em que pôde apparecer o feto, as de 
vértice são incontestavelmente as mais favoráveis ao emprego da crava
gem, exceptuando aquellas em que a posição é occipito-posterior ; por
que n'este caso o occiput forçado a percorrer toda a curvatura do sacro, 
augmentada pela extensão do perineo, exerce sobre elle uma forte pres
são, distende-o muito, e lacera-o as mais das vezes. 

As apresentações de face, de pelve, e d'espadoa, offerecem menos 



vantagens, para o emprego da cravagem que as de vértice; e impõe 
ao parteiro grande prudência na prescripção d'aquelle agente expulsivo. 

Além de todas as condições até aqui mencionadas, outras ha ainda, 
a que o pratico deve attender para administrar a cravagem do centeio, 
sem que tenha a lamentar alguma funesta consequência, taessão: o 
perfeito estado de saúde da mãi, e o do feto. Estas circumstancias são 
muito para respeitar, porque a parturiente, que tivesse soffrido uma 
moléstia grave durante a prenhez, não poderia supportar a acção vio
lenta, que aquelle medicamento determina no utero. No mesmo caso 
está o feto, a cujo desenvolvimento presidiram condições muito desfavo
ráveis ; como por exemplo, o estado mais ou menos cachetico dos 
pães, etc. 

Igualmente é contra-indicado o emprego da cravagem do centeio 
quando a parturiente tiver um utero irritável, quando costumar soffrer 
dores uterinas habituaes, quando fôr muito nervosa, ou muito débil ; e 
finalmente quando soffrer ou tiver soffrido metrites ; porque pôde a in-
flammação ter produzido alterações de tal ordem, que a ruptura do 
utero seja imminente. 

Em casos d'eclampsia, tem sido aconselhado por alguns authores 
o emprego da cravagem do centeio ; e de todos elles aquelle, que mais 
vantagens lhe attribuiu, foi Stearns, author da seguinte theoria = « as 
convulsões puerperaes são uma métastase do poder contractil, que em 
lugar de se exercer no utero, vai manifestar-se nos músculos voluntá
rios ; basta desafiar a acção do utero para terminar esta desordem. » 
E dominado por estas idéas Stearns combina o pó da cravagem do cen
teio com o ópio. As idéas de Stearns são erróneas, mas engenhosas. 
Porém a cegueira d'alguns escriptores modernos, que aceitam, não a 
hypothèse precedente, mas sim o emprego d'aquella substancia em taes 
casos, é digna da mais reprehensivel e severa censura. 

Em relação ao feto, deve o pratico attender a que o seu pouco 
desenvolvimento, a sua idade, o estado de fraqueza, a irregularidade 
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das pulsações do coração, são condições que contra-indicam a prescri-
pção d'aquella substancia. 

ARTIGO II 

Expulsão da placenta 
São mui diversas as causas, que podem oppôr-se ao delivramento 

rápido e natural, e que reclamara por isso a intervenção da arte; taes 
são : a inércia consecutiva do utero, volume exagerado da placenta, fra
queza do cordão umbilical, contracção espasmódica do utero, e adhe-
rencias anormaes da placenta. 

§. 1." Inércia uterina. — Depois que o utero expulsa o producto da 
concepção, começa a retrahir-se consideravelmente, formando na região 
hypogastrica um tumor volumoso, duro, e resistente. Porém n'alguns 
casos excepcionaes a contractilidade do tecido do órgão não se exerce, 
ou seja em virtude da fraqueza geral da parturiente, ou d'atonia parti
cular do utero ; e então a viscera permanece depois n'um estado inerte 
mais ou menos completo, conservando dentro em si a placenta, que se 
não fôr extrahida por meios d'arte, exporá a puerpera a gravíssimos 
accidentes. 

É por tanto d'absolula necessidade, que o parteiro proceda a um 
exame minucioso, que o certifique, de que existe inércia ; e para elle 
chegar a este conhecimento, deverá mandar collocar a puerpera no de
cúbito dorsal, com as coxas em flexão sobre a bacia, e applicando as 
mãos sobre o abdomen, e exercendo compressões ligeiras no hypogas
tric, reconhecerá por meio da palpação o corpo^o utero ainda muito 
desenvolvido, molle, e muito aproximado das paredes do ventre. Com
binando estes dados com a demora d'expulsao das secundinas faz elle o 
diagnostico d'inércia uterina ; e então reconhece a necessidade do em
prego dos meios d'arte. Mas além d'isso precisa ainda determinar se a 
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inércia é completa ou incompleta, e se a placenta está adhérente ou 
descollada, porque as indicações n'estes dous casos differem. 

Verificada a inércia completa, e o descollamento da placenta, que 
se annuncia por meio da hemorrhagia ; deverá o parteiro prescrever a 
cravagem do centeio, que n'estas circumstancias preenche dous fins 
úteis, excitando o utero a contrahir-se, e sustando por isso mesmo a 
perda sanguínea. 

No caso porém de haver inércia com adherenia da placenta, então 
a indicação é diversa, e limita-se ao emprego das fricções ligeiras sobre 
o abdomen, titillação no rebordo do collo, introduzindo um ou dous de
dos pela vagina, e á applicação de compressas molhadas em agua fria, 
na região hypogastrica, ou na parte interna e superior das coxas. 

Em casos porém d'inercia incompleta, recommendam alguns au-
thores, e entre outros Murphy, a applicação d'uma ligadura compressiva 
em volta do ventre, ou a pressão feita sobre o utero collocando as 
mãos aos lados do órgão. Guillemot aconselha não só para desafiar, 
mas também para sustentar as contracções uterinas, mergulhar a extre
midade do cordão umbilical n'um copo d'agua fria. 

§. 2.° Volume exagerado da placenta. — A placenta pôde em certos 
casos, ser origem da sua propria retenção no utero, e tem isto lugar ou 
pela sua excessiva grandeza, ou porque á sua propria massa estão agglo-
merados alguns coalhos volumosos, depositados n'uma espécie de bolsa 
formada pelo ovulo ao cahir sobre o collo do utero. 

Este obstáculo proveniente da placenta, reconhece-se na maioria 
dos casos pelo desenvolvimento, que apresenta o órgão gestador, ele-
vando-se acima do pubis mais do que no estado ordinário. N'este caso 
se houver sufíiciente dilatação do collo do utero, prescrever-se-ha a 
cravagem do centeio, e sem receiar muito de sua acção ; no caso porém 
d'existirem aproximados os lábios do collo, então limitar-se-ha o par
teiro a exercer leves tracções no cordão, a rasgar as membranas (se 
poder chegar-lhe com a mão), para dar sabida a esses coalhos, e dimi
nuindo assim o volume do órgão, facilitar a sua expulsão, ou extracção. 

5 
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§. 3.° Fraqueza do cordão umbilical.—É esta uma das causas, 
que podem tornar a expulsão da placenta demorada, e arriscada ; por
que em consequência do pouco desenvolvimento, que teve o feto (como 
se nota nos casos de parto prematuro), ou em virtude da distribuição 
particular dos vasos umbilicaes na superfície da placenta, está exposto 
a quebrar, estabelecendo-se então uma grave hemorrhagia, que pode 
comprometter a vida da puerpera. N'estas circumstancias está o par
teiro impedido d'exercer tracções, para accelerar a expulsão da pla
centa, e a conducta então deverá ser ou propinar a cravagem do cen
teio, (que é o meio mais seguro aqui), ou fazer a extracção manual, o 
que é n'este caso algum tanto arriscado ; não só porque pode ter lugar 
a sua ruptura na occasião, em que se introduz a mão guiando-se por 
elle até á placenta, mas ainda além d'isso, porque pode exercer sobre 
as paredes do utero alguma violência aliás convencido, de que está des-
collando aquelle órgão das paredes uterinas ; apesar de que ha meios, 
com cujo auxilio o parteiro evita este funesto accidente ; taes são : a appli-
cação da mão sobre a face fetal da placenta para reconhecer a elevação, 
formada pelos numerosos vasos, que se distribuem na sua massa, a ac-
cusaçâo da puerpera quando se comprime a parede do utero, e o co
nhecimento da forma arredondada d'aquelle corpo. 

§. 4.° Contracção espasmódica do utero. — Não são concordes os 
authores acerca dos différentes resultados, e das diversas formas, que o 
utero soffre, provenientes das contracções irregulares no acto d'expul-
são das secundinas. Guillemot admitte duas : á primeira chama contrac
ção espasmódica do orifício interno do collo ; e á segunda contracções 
irregulares do corpo do utero. 

Stoltz divide o espasmo uterino em 4 variedades: 1.° contracção 
espasmódica do orifício externo do collo ; 2.° espasmo do orifício inter
no ; 3.° contracção espasmódica d'um ou muitos pontos do corpo do 
utero ; 4.° espasmo da totalidade da viscera. 

Não discutindo agora os fundamentos de qualquer das classifica
ções acima apontadas (porque nem o tempo chega, nem o, trabalho se 
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presta, nem as minhas débeis forças o permittem) ; fallarei do objecto, 
que resolvi tratar n'esta dissertação, e que deveria pertencer a quem 
melhor podesse desenvolvel-o. 

Em casos pois de contracção espasmódica do utero, quer ella se 
limite a um ou mais pontos do seu corpo, quer se estenda ao todo do 
órgão, é necessário ainda averiguar se com ella existe ou não hemor-
rhagia, que algumas vezes tem lugar na cavidade do órgão, sem que o 
pratico seja d'isso advertido por algum signal certo, e seguro, apesar 
de que na maioria dos casos ha symptomas precursores, que o levam 
ao conhecimento d'esté accidente, aliás importante, porque traz indica
ções différentes. 

Se existe simplesmente espasmo, então a conducta do parteiro 
n'este caso é a seguinte : titillar o collo do utero ; exercer fricções sobre 
o ventre, ou seccas, ou com substancias narcóticas ; administrar inter
namente a belladona, ou em pó, ou em tintura para debellar o espas
mo ; a sangria geral, e os banhos geraes, ou locaes. 

Porém se ao espasmo se juntar a hemorrhagia, então deveremos 
introduzir a mão no utero, mas lenta, gradual, e uniformemente, e fa
zer a extracção da placenta. Em taes circumstancias, é absolutamente 
contra-indicada a administração da cravagem do centeio, porque a acção, 
que ella exerce no utero, augmentaria o perigo. 

§. 5." Adherencias anormaes da placenta. — De différente mo
do tem os authores explicado a razão das adherencias da placenta, di
zendo uns, que ellas dependem da transformação fibrosa dos ligamentos 
cellulosos, que a unem ao utero, outros attribuem este accidente a de
generações, e concreções ósseas e calcareas do seu próprio tecido ; e 
alguns finalmente á formação de camadas fibrinosas interpostas á face 
uterina da placenta, e á parede do utero. 

Pondo de parte a veracidade de cada uma d'estas maneiras d'expli-
car, diremos, que a adhérencia pode dar-se em toda a superficie da 
placenta, ou n'alguns pontos somente ; quando ella é parcial, pode a 
adhérencia limitar-se á circumferencia do órgão, achando-se o seu cen-
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tro todo descollado, ou existir adhérente só por um pequeno ponto de 
sua superfície. 

Quando a adherencia é parcial, complica-se este estado d'hemorrha-
gia muitas vezes abundante, e em alguns casos mortal ; por isso deve o 
parteiro respeitar muito esta gravíssima complicação ; e logo que tenha 
reconhecido, que existe a adherencia, empregar todos os meios ante
riormente apontados, para excitar o utero a contrahir-se ; proscrevendo o 
emprego da cravagem do centeio, que n'este caso seria prejudicial. O 
meio mais seguro, e que dará sempre óptimos resultados em taes ca
sos, é a extracção manual das membranas. 

Alguns parteiros, que tem estudado bem as vantagens da crava
gem do centeio, são d'opiniao, que o delivramento natural é sempre 
mais rápido, quando este medicamento fôr empregado para favorecer o 
trabalho natural d'expulsao do feto ; mas não é tão absoluta e verdadei
ra esta asserção, pois se algumas vezes o delivramento foi rápido, e bem 
succedido, é porque não existiam complicações, como aquellas, de que 

i acabamos de fallar. 

ARTIGO III 

E x p u l s ã o d a s m o l a s 

Com a palavra mola quizeram os authores designar todas as pro-
ducções anormaes, independentes d'alteraçao manifesta da cavidade do 
utero ; e por tanto deram este nome aos coalhos sanguíneos degenera
dos ; ás falsas membranas ; aos restos do feto ou da placenta ; e ainda 
finalmente ás diversas transformações, que o ovo pôde sofrer na cavi
dade uterina. 

Guillemeau dividia as molas em verdadeiras, ou carnosas, e em 
falsas ou membranosas. Depois d'elle muitos outros admittiram 5 varie
dades de molas, taes são : as polyposas, sanguíneas, embryonarias, não 
embryonarias, e hydaticas. D'isto se deprehende a grande confusão, que 
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reina na sciencia a respeito d'esté producto mórbido. Uns consideram-
no sempre o resultado da concepção ; outros suppõem, que elle pôde 
apparecer sem que tenha havido fecundação. Hippocrates falia já das 
concreções membranosas, que apparecem no utero d'algumas mulheres, 
na occasião da menstruação, e chama-lhes molas carnosas, dizendo que 
ellas podem originar-se independentemente da fecundação ; posto que 
seja esta a sua causa ordinária. As bydatides, e todos os corpos, que 
expulsos do utero apresentam uma verdadeira textura, tem sido pelo 
contrario considerados productos degenerados de prenhezes reaes. 

Entre o vulgo tem essas massas informes sido objecto de longas e 
disparatadas considerações, em resultado das quaes conclue, que a Pro
videncia Divina para castigo e punição dos seus crimes determinara a 
transformação do feto, substituindo-o por um macaco, um sapo, emfim 
por um animal, cuja presença seja o mais asquerosa possível. Wiel fal
ia de Elisa Bombay ter expulsado do utero um pequeno cão sem pello ; 
e além d'esté exemplo ha muitos outros, cuja narração provoca o riso. 

A primeira espécie de molas, que tem sido olhada como indepen
dente da concepção, é raríssima, e distingue-se facilmente pela sua or-
ganisação. É constituída por coalhos sanguíneos, ou por uma exsudação 
plástica; e conservando adherencias com as paredes do utero. A se
gunda espécie é muito mais frequente, e podem observar-se n'ella, de
pois da sua expulsão, alguns restos dos tecidos naturaes do feto, ou das 
membranas; é por tanto esta espécie de molas considerada como uma 
degeneração mais ou menos completa do embryão, ou da placenta. Es
tes productos homœomorphos podem permanecer no utero por muito 
tempo, causando á mulher soffrimentos variadíssimos, sem que o me
dico possa saber a sua origem. Riveux falia d'uma mulher, que tinha 
77 annos d'idade, e que soffria ha muitos annos, sem que elle podesse 
adivinhar a razão do soffrimento. Victima d'uma febre pútrida, foi por 
elle autopsiada, e encontrou no utero uma mola d'uma côr avermelha
da exteriormente, e interiormente esbranquiçada, e de consistência car-
tilaginea ; o seu peso excedia a vinte onças. 
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Pareu diz ter observado uma mulher, que dizia estar gravida ; e 
na verdade (diz Ambrósio Pareu), o ventre apresentava um tão grande* 
desenvolvimento, que fazia acreditar a existência de prenhez ; passaram-
se 17 annos sem que o parto se effectuasse; o que causava a admira
ção d'ella mesma, e dos que acreditavam, que ella na realidade estava 
prenhe; mas passado algum tempo mais expulsou dos órgãos genitaes 
uma volumosa mola hydatica, que continha algumas cartilagens, e res
tos do embryão. 

Na verdade é muito difficil distinguir uma mola, qualquer que se
ja a sua natureza, d'uma prenhez verdadeira, ou d'uma doença do ute
ro, antes do trabalho d'expulsao. 

Porém no caso de se ter diagnosticado a existência da mola, é pre
ciso determinar as contracções uterinas para favorecer a sua sahida; e 
para isso ó de grande recurso o emprego da cravagem do centeio, que 
de todos os meios, que a arte possue, é n'estas circumstancias o que 
mais aproveitará ; sendo com tudo contra-indicado o seu emprego todas 
as vezes, que a grandeza da mola fôr tão considerável, que seja impos
sível a sua passagem através do canal' utero-vulvar, sem que previa
mente se reduza o seu volume por meio doperações convenientes. 

CAPITULO II 
Indicações e contra-indicações da 

cravagem do centeio nas hemor-
rhaglas puerperaes. 

Chegamos agora ao ponto, em que a cravagem do centeio presta 
mais relevantes serviços ao parteiro. A hemorrhagia é um dos acciden
tes mais frequentes, e mais respeitáveis na pratica obstétrica, e que 
apesar dos muitos e variados meios de que o parteiro pode lançar mão, 
merece com tudo sérios cuidados. 

Algumas hemorrhagias apparecem com uma rapidez e abundância 

i 



admiráveis ; outras podem parecer a principio muito ligeiras, e não são 
com tudo menos assustadoras pela sua incessante repetição; variando 
até o seu perigo, segundo a causa que as produziu, e a época, em que 
acommettem.; 

No principio da prenhez uma perda sanguínea abundante é signal 
evidente do aborto; no fim do tempo da prenhez e próxima ao começo 
do trabalho dá idéa, de que a inserção da placenta é viciosa; e depois 
do parto prova, que existe inércia uterina. 

A maior ou menor extensão da ruptura dos vasos utero-placenta-
rios, é uma condição mecânica ordinária d'uma perda sanguínea abun
dante durante a gestação, e no acto da parturição; ha porém casos de 
hemorrhagias devidas também á dilaceração dos vasos utéro-placentarios, 
sem que com tudo a sua abundância seja considerável; n'este caso as 
hemorrhagias, apparecem nos dous primeiros mezes da gestação. 

Em todos os casos é necessário, que o parteiro promova a oblite
ração dos vasos dilacerados, os quaes ás vezes apresentam um formidá
vel calibre; para elle conseguir este resultado, deverá provocar a re
tracção uterina, que não pôde executar-se vantajosamente sem o utero 
estar completamente vazio. Isto equivale a dizer-se, que o mais profícuo 
hemostatico n'estas condições, é a expulsão do feto. 

A gravidade d'uma hemorrhagia não se avalia só pela sua abun
dância; é preciso attender também á época em que ella se dá. O peri
go é quasi igual para a mãi, ou para o feto. No entanto é só o sar/gue 
da mãi, que se derrama, salvo nos casos duma lesão do cordão, ou da 
placenta; mas ainda mesmo, que não existam estas ultimas condições, 
pôde o feto succumbir a uma asphyxia lenta, em virtude ou do empo
brecimento do sangue materno, ou de sua diminuição. 

Apesar da cravagem do centeio ser de muita vantagem n'estes casos, 
não pôde o seu emprego ter sempre lugar. Quando o producto da con
cepção occupa ainda o utero, e está vivo, não devemos usar d'esté me
dicamento se não com muita circumspecção ; e já anteriormente ponde
ramos as razões de tal conducta. Mas logo que a dequitadura tiver lu-

: 
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gar, torna-se a cravagem do centeio (permitta-se dizel-o) um especifico. 
Vê-se pois que as indicações d'aquella substancia variam essencial

mente segundo o feto occupar ou não o ventre materno; e estas cir-
cumstancias obrigam a fazer as seguintes divisões: hemorrbagias duran
te a prenhez, durante o trabalho da parturição, e hemorrhagias puerpe-
raes propriamente ditas. 

ARTIGO I 

H e m o r r h a g i a s d u r a n t e a p r e n h e z 

As perdas sanguíneas, que apparecem nos primeiros mezes da 
gestação acompanham-se d'uma imminencia d'aborto; porque o utero 
começando em contracções antes do tempo, compromette sempre a vida 
do feto, ainda que a hemorrhagia seja pouco intensa ; e por isso deve o 
parteiro antes fazer parar o começo do trabalho do parto, do que obs
tar á perda sanguínea, e para conseguir tal resultado aconselhará á mu
lher a posição horisontal, o completo socego de espirito, as applicações 
frias sobre o abdomen, o laudano internamente, e a sangria se houver 
plethora. 

Estes meios poderão algumas vezes restabelecer a marcha regular 
da prenhez ; porém se o pratico conhecer, que o aborto é inevitável, 
deverá recorrer ao emprego da cravagem do centeio, de que tirará n'es
te caso óptimos resultados. 

Nos últimos mezes da gestação as perdas sanguíneas são sempre 
muito abundantes, e por isso mesmo mais perigosas ; e resultam na 
maioria dos casos da inserção anormal da placenta no segmento inferior 
do utero, tendo por caracter distinctivo começarem sem motivo appa
rente, e no gozo do mais perfeito socego, e muitas vezes durante o 
somno. 

N'este caso se se verificar, que o feto ainda vive, deverá o partei
ro lançar mão de todos os meios, que a sciencia recommenda, taes são: 
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as applicações frias no abdomen, a sangria, fricções calmantes no ven
tre, os antispasmodics, e o ópio internamente ; e se todos estes meios 
forem infructiferos, recorrerá ao tampão, porque assim obsta á sahida 
do sangue, e promove a dilatação das partes para que o parto se abre
vie. 

Porém se o feto estiver morto, a conducta melhor, e mais racio
nal, é a administração da cravagem do centeio ; porque com ella se po
derão obter dous fins, sustar o corrimento do sangue, e provocar as 
contracções do utero para expulsar o seu conteúdo. 

Alguns authores, e entre elles Dubois, é d'esta opinião, e refere 
muitas observações, em que o emprego da cravagem foi de muito pro
veito. 

ARTIGO II 

H e m o r r h a g i a s d u r a n t e o p a r t o 

Quando a perda sanguínea principiar com o primeiro período do 
trabalho da parturição, e que o collo do utero estiver pouco, ou nada 
dilatado, deve o parteiro sem perda de tempo recorrer â applicação do 
tampão, porque d'esté modo obsta á perda de sangue, e accéléra as con
tracções uterinas ; mas o emprego d'esté exige muito cuidado, e appli
cações repetidas. 

Porém se a dilatação estiver já adiantada, colhe-se grande provei
to do emprego da cravagem do centeio, combinando-a com a ruptura 
artificial das membranas, e -evacuação d'algum liquido amniótico. A ca
beça do feto applicando-se na circumferencia do orifício do utero, sus
pende a hemorrhagia, e o trabalho d'expulsao prosegue, com actividade, 
sob a influencia da cravagem, e da diminuição de volume da viscera. 

Puzos, que não empregava ainda o agente utero-motriz, de quê  
hoje fazemos uso, desafiava as contracções uterinas, fazendo titillações no 
seu collo, e rompendo a bolsa das aguas. Mas com o emprego da era-
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vagem, que é d'um effeito mais certo, e seguro, tornase o methodo de 
Puzos muito precioso. 

A inserção viciosa da placenta, que é muitas vezes a causa das 
perdas abundantes durante o primeiro período do trabalho, não contra

indica o methodo de Puzos simples ou modificado. É preciso sim estar 
precavido para não perforar as membranas perto da placenta, porque 
n'esse caso provocaríamos uma hemorrhagia mortal para o feto. 

Em casos d'apresentaçoes transversaes, deverá o parteiro fazer a 
applicação do tampão, e não perforar as membranas sem haver sufficien

te dilatação do collo do utero para proceder á versão podalica, se o ca

so exigir. 

ARTIGO III 
H e m o r r h a g i a s d e p o i s d o p a r t o 

As perdas sanguíneas consecutivas á expulsão do feto, são as mais 
frequentes, mais abundantes, e mais rapidamente mortaes, que se dão 
nas. mulheres por occasião do parto; na maioria dos casos reconhecem 
por causa a inércia consecutiva do utero ; o qual em vez de se retrahir 
tomando a forma ordinária, e dureza propria, conservase molle, fláci

do, e fluctuante na cavidade abdominal, distinguindose difficilmente das 
paredes do ventre. A inércia pôde darse em todo o órgão gestador, ou • 
affectar só um dos seus pontos, manifeslarse logo depois da expulsão 
do feto, ou em seguida á dequitadura. 

Quando a hemorrhagia apparece antes da expulsão das secundinas, 
devemos receiar do emprego da cravagem do centeio, a retracção espas

módica do utero ; e será por tanto mais conveniente proceder á extrac

ção manual da placenta, porque com essa operação poderemos suspenr 
der a hemorrhagia, mas senão forem bem succedidas as nossas esperan

ças por meio da Operação, prescreveremos então ■ a. cravagem do centeio,, 
que é n'estas circumstancias um medicamento verdadeiramente heróico, 
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e de que se deve usar, quer o sangue mane para o exterior, quer se 
derrame na cavidade uterina, constituindo volumosos coágulos, os quaes 
se não forem expulsos sob a influencia d'aquella substancia, tem de ser 
extrahidos pela mão do parteiro. 

Apesar das muitas vantagens, que se podem obter pela adminis
tração da cravagem do centeio, seria grande imprudência confiar só na 
acção d'estas substancias em todos os casos d'hemorrhagia ; porque as 
ha tão abundantes e perigosas, que victimariam a doente antes de dez, 
quinze, ou vinte minutos necessários para que a cravagem manifeste a 
sua acção no utero. É pois necessário o concurso d'outros meios, por
que n'um d'estes casos acima apontados o parteiro tem não só de reter 
a hemorrhagia, mas também a vida da puerpera, e para conseguir, tal 
fim, exercerá a compressão na aorta abdominal, fará applicações frias 
sobre o hypogastrio, e nas coxas, introduzirá na cavidade do utero a 
mão só, ou conduzindo substancias acidas, e adstringentes ; ou fará a 
applicação do tampão, servindo-se de fios seccos, ou embebidos d'algum 
liquido hemostatico. 

Porém alguns casos ha (felizmente raros), em que a hemorrhagia 
continua apesar de haver a retracção uterina ; porque sendo o sangue 
pobre, falta-lhe a plasticidade sufficiente. Casos d'estes são infinitamente 
perigosos, e obrigam o parteiro a lançar mão de meios, que modifiquem 
a crase do sangue, auxiliando-se também do emprego da cravagem. 
Emfim encontram-se mulheres tão depauperadas, em razão de terem 
sofrido perdas sanguíneas anteriores ao parto, que succumbem ao cor
rimento natural dos lochios. E por isso deve o parteiro attender muito 
ao estado da puerpera, para combater qualquer accidente funesto, que 
por ventura haja, ou possa ter lugar em casos taes. 

Hemorrhagias secundarias' 
Depois da expulsão da placenta, começa o corrimento dos lochios 

cruentos, e em quantidade moderada e conveniente ; porém ás vezes 



— 44 — 

passados 6, 7, e mais dias apparece uma hemorrhagia tão intensa, que 
põe em risco a vida da puerpera; este phenomeno é dependente d'iner-
cia uterina secundaria (como lhe chamam os authores). Levrat-Perroton 
observou este facto cinco vezes, e n'uma d'ellas foi a hemorrhagia tão 
abundante e duradoura, que só cessou no fim de 25 dias, deixando a 
mulher n'uma prostração tal, que parecia não lhe poder resistir. 

N'estes casos é de tanto valor o emprego da cravagem do centeio, 
como nas hemorrhagias immediatas ao delivramento ; só com esta única 
difference, que o seu uso deve ser muito mais prolongado. 



r»r8.or»osiçîOEis 

i.a 

A tracheotomia vale bem pouco contra o croup. 

2." 

Não ha combustão humana espontânea. 

3." 

A eclampsia contra-indica o emprego da cravagem do centeio du
rante o trabalho do parto. 

4.a 

Ha ulceras, que não devem curar-se. 

5.a 

O augmento de fibrina no sangue não é signal evidente d'inflam-
mação. 

6 - a 

No parto espontâneo, e regular, não se deve administrar o chlo-
roformio. 

Pode imprímir-se. — Porto l de Julho de 1864. Visto. 

Antonio Ferreira Braga, Costa Leite. 
servindo de Director. 
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