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DISSERTAÇÃO I C f SIDEMÇlO 
SOBRE 

A INSERÇÃO ANORMAL DA PLACENTA 
E ACCIDENTES QUE PÔDE PRODUZIR 

IHSTTI^OIDXJOQÂO 

« . . DANS tout ce que ne tient pas au sexe, la femme est horn
et me, elle a les mêmes organes, les mêmes besoins, les mêmes facul-
« tés; la machine est construite da la même manière, le jeu d'une est 
« celui de l'autre, et ils ne different entr' eux que du plus au moins. » (4) 
Era assim que se exprimia Jean Jacques Rousseau quando no livro 
quinto do seu Emilio se referia á estruetura da mulher, e pretendia 
estabelecer parallelo entre ella e o homem. — E a não tomarmos as 
ideias do illustrado author do livro sobre a educação dos infantes, co
mo um dos muitos caprichos litterarios firmados pelo seu punho nas 
différentes obras que escreveu, devel-as-hemos attribuir á falta de co
nhecimentos precisos para bem se avaliar o plano seguido pela natu
reza na disposição, força e grandeza dos órgãos nos dous sexos. Mes
mo nos pontos que á primeira vista parecem ser communs a um e a 
outro, ao homem e á mulher; mesmo n'esses, digo eu, se descobrem, 
depois d'uma analyse attenta e minuciosa, differenças que perfeitamen
te os distinguem e distanceiam sem, comtudo, lhes roubarem a seme
lhança. Todavia, não era esta proposição tão geral e positiva, que fos
se ferir tão de perto os axiomas da velha sciencia, como o fizeram os 
terminantes protestos de Aristote, Paulo d'Egina e Albucasis, que, nem 
mesmo nos systemas genitaes, achavam linhas divisórias que os sepa-

(') Rousseau, Emile ou de 1'education. liv. 5. pag. I.1 
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rassem. Havia os mesmos órgãos, só a sede é que era différente; o 
que n'um sexo era exterior, no outro occupava as regiões internas do 
systema. Não viam differença absoluta de estructura e de funcção; en
contravam unicamente transposição. Modernamente reappareceram as 
ideias velhas enfeitadas e desfiguradas com a denominação pomposa de 
doutrina philosophica sobre as leis da semelhança e symetria na estru
ctura dos corpos organisaãos, mas o successo não o desejara eu para 
os pontos de mais provado interesse da nossa seiencia. A estructura da 
mulher é em geral mais expansiva e dilatavel; e por estas duas quali
dades é que o seu desenvolvimento se faz com mais rapidez e prom-
ptidão, e que ella chega mais cedo á epocha da puberdade; epocha que 
se não faz preceder dos choques tempestuosos, tumultuar de sensações, 
fermentações de humores, desordens de paixões, e febre ardente, que 
annunciam ao homem impúbere o momento decisivo do seu sexo, a 
occasião solemne em que a sua — natura — se vai revestir com as 
esplendidas e garbosas louçanias da virilidade. E ' por isto, que n'este 
movimento vital, n'esta revolução potente que faz despertar as mais 
sublimes e imperiosas necessidades, a impetuosidade e facilidade d'um 
sexo é moderada pela lentidão e reserva do outro. No sexo forte por 
toda a parte se vê força e energia; a construcção é mais solida, mais 
dura e compacta, e facilmente distincta do peregrino corpo da mulher 
que não patenteia senão frouxidão, fluidez e molleza. Os músculos teem 
mais cohesão, mais tenacidade e muita força no primeiro, e são mais 
fracos , mais delgados, e menos claramente desenhados no segundo. 
D'estas differenças resultam outras no systema vascular, que no homem 
participa da solidez e densidade da textura, e pôde por isso mais fa
cilmente regeitar, e transmittir do interior para o exterior todas as 
matérias nocivas, em quanto que, na mulher, os órgãos mais fracos e 
menos activos cançam mais depressa, e com pouco trabalho lhes falta 
a energia necessária para aquella expulsão. 

N'este desenho mal traçado da estructura feminina claramente 
se vê o predomínio da lympha sobre todos os systemas orgânicos, e a 
sua influencia na saúde e na doença. E, effectivamente, quando o 
equilíbrio funccional e orgânico por qualquer motivo se desarranjou de 
tal modo e tão profundamente que a natureza de per si só não pôde 
em pouco tempo restabelecer a situação normal da vida; isto é, quan
do a mulher adoece, é muito mais difficil combater o estado mórbido, 
e provocar aquelles grandes movimentos vitaes que os Patriarchas da 
seiencia chamaram — crizes —, e que tanto influem no resultado das 
moléstias. Era debaixo d'esté ponto de vista que Baillou, fallando da 
pouca permeabilidade e perspirabilidade dos tecidos da mulher, que 
não permittiam a dissipação e expulsão dos humores, dizia — « Quoe 
compacto, coherentia, soiiditas non prohibet perspiratum, imó juvat, 
quod mseandri et spiracula non ita concidant, ut in fseminis, quarum 
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corpus rarum, laxum, fluidum que et molle propterea non difflatur. 
Corpus habent crassum, effeminatum, exuvise, que facile supprimun-
tur. » — (4) 

Com este predominio do systema lymphatico, que de modo al
gum quer dizer exclusivismo, e com a molíeza pronunciada dos teci
dos, coexiste no sexo frágil uma actividade excessiva do systema ner
voso, que faz com que mais fácil e vivamente se resinta de todas as 
impressões tanto externas, como interiores, e com que seja aífectada 
por uma multidão de moléstias, cujos perniciosos e afflictivos incom-
modos não são experimentados pelo homem que por uma vida desre
grada e devassa se não effimina a ponto de enervar todas as suas fa
culdades. 

Mas não são, por ora, estas as principaes origens d'onde dimanam 
os verdadeiros distinctivos feminis. Ha na mulher um órgão que lhe 
domina a vida com despóticos poderes, que muitas vezes chegam a ser 
mais insupportaveis que as tormentosas torturas da crueldade barbara. 

Este órgão é o utero, essa porção essencial, e característica da 
mulher que fez com que Vanhelmont n'uma das suas obras dissesse— 
« Propter solum uterum mulier est id quod est— » (2); com que Pla
ton o assemelhasse a um animal susceptível de paixão, de apetite e de 
gosto (3); e com que Hippocrates n'elle fizesse residir a causa de to
das as moléstias chamadas propriamente das mulheres, e a gravidade 
de todas as outras que não teem este nome. (4) E, effectivamente, eu 
não só dou credito ao aphorismo do philosopho allemâo, mas até o ado
pto como base das minhas ideias em relação á mulher. Está, ou seja 
durante a saúde ou durante a doença, nos momentos da alegria ou nos 
de tristeza, subjugada pela dor, ou embebida no prazer, embalada pela 
ventura, ou atormentada pela desgraça, fruindo os gozos da juventu
de, ou carpindo as amarguras da velhice, sente sempre a influencia 
d'aquelle órgão. No estado pathologico da mulher é que a sua influen
cia, d'elle (utero) melhor se patenteia; na doença é que a sua feição 
mais bem se vê gravada, ou dando um caracter différente ao caso mór
bido, confundindo-lhe e difficultando-lhe por isso o diagnostico, e con
sequentemente a therapeutica, ou creando doenças que não existiriam 
sem elle, e que mesmo só teem possibilidade de existência depois que 
elle se acha completamente desenvolvido e emancipado, e algumas até 
que não atormentam a mulher senão em certas e determinadas phases 
da funcção do órgão. D'estas, por exemplo, são as que não podem 
manifestar-se sem a condição — sine qua non — da gravidez ; estas 
ainda se subdividem, e umas escolhem de preferencia os primeiros 

(') Baillou, de Morb, mulier. 
(2) Vanhelmont, op. omn. pag. 215, n.° 45, in-fol. 
(3) Platon, op. omn. in ïimeo. 
(4) Hipp, de morb mui. 
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tempos, outras desenrolam a meada dos seus perniciosos effeitos só nos 
mezes mais adiantados da funcção uterina, e finalmente as mais gra
ves e desastrosas ou se juntam ao fatigante e melindroso trabalho do 
nascimento, ou então surgem com simulados e insidiosos passos no pe
ríodo nada menos susceptível — do puerperio. 

E quem, porventura, desconhece a gravidade de qualquer mo
léstia que eventualmente se intermeie no período posterior ao parto, 
no período do remate? 

Ninguém de certo; porque todos teem visto mais, que ainda mal 
tinham tido tempo de beijar o fructo das suas entranhas, succumbirem 
a um incommodo que em outro tempo nem as obrigaria a ir á cama. 

Isto é do dominio de todos, e não é mister invocar a sciencia 
para com a sua observação e experiência nos esclarecer no caminho 
que seguimos. A luz, se precisamos d'ella é para chegarmos até ao 
âmago, até ao coração dos factos, isto é, até á sua essência. 

Ahi sim; porque ahi, se não é tudo trevas, pelo menos perde-se 
a vista na profundidade devastissimos e impenetráveis meandros, on
de nem sequer ha a permissão de interrogar os objectos com os olhos. 
Com estas dificuldades tenho eu de me ver a braços n'um dos capítu
los do meu trabalho, quando tentar extrahir do Dédalo de opiniões 
dos différentes authores materia sufficiente e rasoavel para encher o 
paragrapho que diz respeito á— Pathogenia — do — cazus morbi — 
que constitue o assumpto da minha proposição desenvolvida, Todavia, 
não será isso bastante para fazer desanimar logo a principio; acontece 
muitas vezes que a dificuldade das cousas é que as torna mais fáceis. 
E se não foi esta circumstancia que me guiou na escolha do thema, é 
então á importância do objecto que se deve attribuir a temeridade do 
meu commettimento. 

Quando digo importância do objecto refiro-me ao bem que re
sultaria para a sciencia e para a humanidade se o medico chamado jun
to ao leito da maternidade podesse ligar com relações firmes e indisso
lúveis os symptomas assustadores que ao seu exame se descobrem, e 
assentar em bases solidas e determinadas o diagnostico do caso que 
se lhe offerece para bem lhe contrapor a energia de indicações racio-
naes o profícuas. 

D'esté modo roubar-se-iam muitas cabeças ao golpe inexorável 
da morte, obstar-se-ia á orphandade de muitos filhos, e não se deixa
riam derramar immensas e preciosas lagrimas com que famílias intei
ras collocadas entre o berço da innocencia e o leito da morte procu
ram deitar bálsamo nas feridas de saudade perdurável. 

Mas que d'isto acima expendido se não infira erradamente que 
é meu intento n'este trabalho dar solução ao problema, e satisfazer o 
— desideratum — que tanto se anhela. 

O meu propósito é apenas lembrar a utilidade e urgência de es-
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tudar o ponto, e incitar para a empreza os braços potentes que a pos
sam levar a cabo. 

Não se pense também, que julgo ser este o único ponto que de
va ser estudado; não, porque muitos são elles que reclamam a atten-
ção dos génios da sciencia; mas este captou-me a preferencia pela im
pressão que causa o saber que muitas vezes a anomalia de inserção do 
órgão que estabelece a ligação entre a mai e o feto, no meio de outros 
accidentes de que pôde ser causa, tem sido e ha-de ser a origem da 
morte de muitas mulheres que—antes — durante — eem seguida ao 
parto succumbiram ao effeito lethifero d'uma — metrorrhagia — ! ! . . 

D'uma — metrorrhagia — que se faria cessar, se porventura po-
dessemos fazer o seu diagnostico com segurança, e se depois de feito 
pozessemos em pratica as indicações a que elle nos levou. 

E, se não é a vontade que me cega, então parece-me que, estu-
dando-se a questão conforme o seu melindre exige, deixarão de appa-
recer nas estatísticas tantos casos de — metrorrhagias — mortaes. 

E ' pois no sentido que acima enunciei que ha-de ser elaborado o 
trabalho que encetei. O programma facilmente se deduz do modo co
mo está lançada a épigraphe; mas apezar d'isso não me eximirei de o 
traçar aqui, acompanhando-lhe as différentes partes com as considera
ções que se me suggerirem. 

Constará o trabalho de três partes ou capitulos perfeitamente dis
tinctes em quanto ao objecto, mas estreitamente ligados em quanto ao 
fim pela cadêa que une tudo em Medicina. 

Perfeitamente distinctos, disse eu, porque no primeiro tratarei 
da vida da placenta considerada normalmente — Biologia da placen
ta— ; no segundo olhal-a-hei debaixo do ponto de vista das anoma
lias (de inserção) — Paihologia da placenta — ; e no terceiro enume
rarei os meios de que a sciencia pode dispor para neutralisar ou pre
venir os resultados d'aquellas — Therapeutica das anomalias de inser
ção da placenta. 

O primeiro capitulo comprehenderá duas partes em que se des
creverá o órgão anatómica e physiologicamente, conforme aos tdtimos 
estudos sobre o assumpto; no segundo procurarei em dous paragraphos 
estabelecer, primeiro a relação entre o effeito e a causa da anomalia, 
fazendo sobresahir as ultimas opiniões sobre a sua causalidade, e em 
segundo lugar a feição dos accidentes que d'ella podem resultar, in
sistindo nos principaes; e finalmente no ultimo capitulo, quando fizer 
a exposição das indicações, marcarei a differença entre os indicados ci
rúrgicos, e os indicados pharmacologicos, em duas secções separadas. 

Ahi, pois, fica delineado o quadro, e oxalá que eu o podéra en
cher com as cores que reclama. Isso já eu sei que não é para mim le
var a effeito; porque não sinto na mão a firmeza que os traços exi
gem; comtudo, não pouparei esforços para chegar onde poder. 



CAPITULO PRIMEIRO 

B i o l o g i a dLa p l a c e n t a 

§ I-

Descripção anatómica. — A palavra placenta deriva do vocábu
lo latino — placenta — que significa « bolo », e serve para designar uma 
massa molle, esponjosa e essencialmente vascular, que une o ovo ao 
utero, e estabelece a circulação entre a mài e o feto. 

A placenta é, como acabo de dizer, um órgão esponjoso e cellu
lar, composto principalmente pelas ramificações duma infinidade de 
vasos sanguíneos que se entrelaçam, e formam uma têa labyrinthosa e 
inextricável. Affecta uma forma circular e achatada de maneira que 
se lhe notam duas faces, uma convexa que adhere á face interna do 
utero, e por isso se chama — uterina—, e outra concava que está vol
tada para o lado do feto, e tem o nome de—fetal —. A sua grande
za e espessura variam conforme a disposição do ovóide fetal, e o tem
po da gravidez. Nos últimos mezes, no termo da prenhez, mede no 
seu maior diâmetro a extensão de seis pollegadas pouco mais ou me
nos, e a espessura que vai augmentando da peripheria para o centro, 
tem ahi aproximadamente a medida duma pollegada. 

Sobre a superficie concava ou fetal descobre-se um grande nume
ro de artérias e veias que, unindo-se, formam três troncos distinctos; 
um venoso denominado — veia ombilical —, e dous arteriosos com o 
nome de — artérias ombilicaes —. Estes três troncos reunidos por in
termédio do tecido connectivo, e envolvidos por um prolongamento da 
membrana que reveste o feto, formam o cordão ombilical. 

Na face convexa, uterina ou externa não se vê mais do que um te
cido molle e esponjoso, euma membrana extremamente-fina que a co
bre, e atravez da qual se percebem muitos lóbulos fáceis em separar-
se uns dos outros até ao lado opposto, em que são sustentados por uma 
porção do chorion e do amnios. 

Estes pequenos lóbulos, a que pela sua forma se deu a denomi-
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nação de — Cotyledones —, não assentam immediatamente sobre a face 
interna do utero, mas existe ahi de per meio uma membrana fina e te
nue, que não é senão a continuação da — caduca —, e que os envolve 

. e acompanha nas anfractuosidades, passando d'uns aos outros sem se 
interromper. Algunsanatómicos, dando uma explicação toda especial 
sobre a membrana caduca reflectida, são de opinião que esta não for
ra a face convexa da placenta senão nos últimos tempos da gravidez. 

Esta opinião não é a mais geral, e os últimos trabalhos tenden
tes a elucidar o ponto duvidoso, decidiram a questão a favor dos que 
afiançaram a existência da membrana desde o momento da formação 
do órgão placentar. 

Além d'isto que fica apontado, notase mais ainda n'esta face 
uma quantidade innumeravel de vasos extremamente finos, dobrados 
sobre si mesmos á maneira de espiral alongada, partindo da superficie 
interna do utero, e indo implantarse na espessura dos lóbulos. 

A disseção mostra que até certo ponto os lóbulos de que se aca
ba de fallar, simplesmente unidos fracamente pelos prolongamentos da 
membrana caduca, parecem confundirse n'um todo único e continuo; 
mas ultimamente os trabalhos aperfeiçoados de Wrisberg, injectando e 
dissecando attentamente a placenta, demonstraram que estes pequenos 
corpos lobulares estão completamente isolados, e que os vasos de uns 
não penetram nos outros, e se perdem no tecido cellular laxo que lhes 
serve de substratum. 

A cor do tecido d'esté órgão é sempre a — vermelho-escura — 
semelhante á dos músculos, e que á primeira vista parece depender do 
sangue contido nas infinitas ramificações vasculares que o formam, mas 
que na realidade d'ahi não tira origem; porque preparandose o órgão 
de maneira a despojalo de todo o sangue, não se lhe altera sensivel
mente a côr. 

A consistência é a propria de todos os órgãos muito cellulosos e 
vasculares, tenue, e cedendo facilmente a qualquer força. 

O seu peso considerável é que não está em relação com a pouca 
consistência que apresenta, mas explicase facilmente pela sua grande 
vascularidade, que, tornandoo susceptível de augmento de volume e 
de capacidade, aloja grande quantidade de sangue. 

— A propósito da existência de vasos lymphaticos na placenta 
ainda a disseção não pôde determinarlhe a evidencia. Com tudo tem 
havido quem a affiance. (d) E' possível que alguém os tenha ahi en
contrado, por ora julgo que ninguém os demonstrou praticamente, não 
sei se pela delicadeza da preparação, se pela impossibilidade de os achar. 

Essa myriade de filamentos brancos, que são tanto mais nume
rosos e distinguiveis quanto mais proximo está o termo da vida intra

(!) Schréger e Lithe. 

J 
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uterina, e que pela sua apparencia chegaram a illudir os anatómicos, 
fazendoos persuadir de que eram os canaes do systema lymphatico, 
não são mais do que vasos obliterados. As operações mais delicadas 
de anatomia é que o teem demonstrado, porque as injecções mais fi
nas, e dirigidas pelas mãos mais hábeis n'este género de trabalhos, não 
puderam ainda passar n'estes pretendidos canaes. Mas d'uni modo ou 
d'outro, ou sejam vasos lymphaticos, ou vasos sanguineus obliterados, 
creio que para o nosso fim não é urgente decidirse a pendência. Por 
isso, na duvida, iremos com a opinião mais mederna e mais seguida. 

- § 2." 

Descripção physiologica. — Até ao anno de 1754 conheciase a 
placenta apenas como uma parte dos annexos do feto que constituíam 
o todo denominado então, e ainda hoje indistinctamente pelas palavras 
—páreas —e secundinas. — Da sua estructura, funcção e união com 
o utero pouco ou nada se sabia. 

Foi o célebre dr. Mac Kenzie, que no mez de maio d'aquelleanno, 
fazendo uma injecção, tanto nas veias, como nas artérias do cadaver 
d'uma mulher que tinha morrido nos últimos dias da prenhez, desco
briu por um feliz acaso a estructura do órgão que nos occupa. 

Começaramse desde então a multiplicar os estudos; os trabalhos 
que Mac Kenzie praticara com fim diverso, e que deram aquelle re
sultado, foram repetidos debaixo do propósito de tornar mais positiva 
a descoberta, e de fazer mais viva e clara a luz do facto. 

E, effectivamente, em pouco tempo foi a placenta conhecida e 
estudada tanto anatómica, como physiologicamente. 

' Não quer isto, porém, dizer que sobre um e outro ponto não ha
jam ainda hoje duvidas; haas, e algumas já foram mencionadas no pa
ragrapho precedente, e outras serão falladas n'este que se vai traçando. 

— Da estructura essencialmente vascular d'esté órgão fácil era 
de suppor que a sua funcção consistia n'um certo e determinado mo
vimento do liquido sanguineo. O que faltava, pois, era determinar esse 
movimento, interpretalo na disposição e natureza dos vasos que o 
constituíam, exprimilo por palavras e assignarlhe um fim. 

Assim foi. Encontraramse duas espécies de vasos, uma que par
tia do ovo, e outra que nascia na parede do utero onde adheria o órgão. 

D'isto se induziu que o sangue, bebido nas paredes do utero pe
los vasos utero placentares, era levado por elles ao interior do órgão 
e conduzido depois pela veia ombilical. Mas n'isto, no modo como o 
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liquido passava de uns para outros vasos, dos vasos utero placentares 
para o systema da veia ombilical, havia duvida, e ahi se levantaram 
novas disputas, surgindo em breve uma multidão de opiniões diversas 
e contrarias, que se podiam reduzir a duas principaes. 

Uns diziam que o sangue passava directamente de uns para ou
tros vasos, porque estes se achavam em communicaçào immediata, por 
intermédio dos dous systemas capillares que eram a continuação um 
do outro. 

Outros negavam esta passagem directa, e baseados sobre a ana
tomia do órgão diziam, que o sangue atravessando da espessura do 
utero por meio dos vasos, de que acima falíamos, para o interior da 
placenta, se derramava nos seus seios, onde de novo era bebido pelas 
tenuíssimas radiculas da veia ombilical. Estes, como se vê, fundavam-
se em melhores alicerces anatómicos, porque tinham chegado a verifi
car por meio de injecções delicadas a solução de continuidade entre 
os dous systemas capillares da placenta. 

Mas não era tão somente dos conhecimentos anatómicos que de
pendia a resolução do problema; as duvidas que haviam sobre o modo 
de nutrição do feto reflectiam-se também sobre este ponto. 

Eram muitas as opiniões; n'uma fazia-se engulir e degerir o li
quido amniótico que envolve o feto, e que era o seu único alimento. 
('*) N'outra eram as vesiculas ombilical e allantoidea que forneciam a 
substancia alimentícia. Havia também uma que fazia consistir a nutri
ção do feto no liquido gelatinoso do cordão; e finalmente outras pro
clamavam o sangue da mâi, ou um imaginado humor branco absor
vido pelos pretendidos vasos lymphaticos na espessura das paredes do 
utero. 

Os que optavam pela nutrição do feto á custa do sangue da mãi, 
ainda se dividiam em dous grupos. Um que o queria em substancia, 
tal qual corria no systema circulatório d'ella para servir áquelle mis
ter (2); outro que o fazia soffrer primeiro na placenta uma modificação 
prévia e necessária para poder servir á vida do feto. Segundo este 
modo de ver era a placenta uma espécie de órgão respiratório, de pul
mão physiologico do ovóide fetal. 

E, effectivamente, a analyse do sangue do feto mostra umadif-
ferença aliás muito sensível em relação ao da mâi. A sua parte soro-
za é mais abundante, e os glóbulos muito menos volumosos, e alguma 
cousa mais esphericos. Isto faz suppor certamente uma modificação, e 
não só suppol-a, mas mesmo tel-a como certa. O que é de suppor é 
ella effectuar-se na placenta, por um trabalho análogo ao com que se 
faz a hematose no pulmão. E' uma feição de glândula adventícia en-

(1) Harvey et Diemerbroeck, Anat. du corps hum. tome 1." pg. 498. 
(2J Mauriceau. Malad. des femmes grosses, etc. 

3 
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carregada de segregar durante certo tempo um liquido apropriado para 
a nutrição do feto. O sangue da mãi é que lhe fornece os materiaes, o 
crysol está n'aquella massa cellulosa, do mesmo modo que está no tes
tículo para o semen, no fígado para a bile, e analogamente nas mam
mas para o leite, que é o alimento exclusivo da primeira infância. 

Em resumo, a placenta é órgão essencialmente vascular, desti
nado, segundo a disposição anatómica das différentes espécies de vasos 
o dá a entender, a servir de centro de circulação e hematose, durante 
todo o periodo da vida intra uterina em que o systema circulatório do 
feto principia a funecionar. 

A essência do phenomeno é esta, embora se não possa por ora 
penetrar o segredo do mechanismo em acção. As questões de transcen
dência philosophica são os ouropéis da sciencia; ostentam-se com exte-
rioridades faustosas e imponentes; irradiam um brilho esplenduroso, e 
fascinador; mas tudo aquillo pouco tem de positivo, e ainda muito me
nos de util e proveitoso. _ , 

Para concluir o paragrapho resta fallar da situação e modo 
de união da placenta. 

A situação da placenta sobre a face interna do utero longe de 
ser constante e invariavelmente no mesmo ponto, affecta pelo contrário 
uma variabilidade singular. E rasoavelmente não pôde haver lugar cer
to e determinado para séde d'esté órgão, porque também o não ha para 
a adherencia primitiva do gérmen para o qual se dirigem esses innu-
meraveis corpos flocososquesão os rudimentos da massa placentar. 

O facto não podia deixar de discutir-se; interpellou-se a natureza, 
mas ella cônscia de si e das suas obras respondeu com o silencio, que 
se podia traduzir pelas palavras — estudai e sabereis. 

Os resultados d'estes estudos foram muitos e variados.^ 
Fez-se dépenser a adherencia da circumstancia de maior vascu-

laridade; no ponto mais rico de vasos é que se encostaria, para se col
lar, a placenta. A posição da mulher e o peso espicifico do órgão eram 
para outros as causas efficientes do facto da variabilidade do ponto de 
adhesão. 

Tanto um, como outro modo de explicar, não explica. No pri
meiro caso dava-se por causa o que não era senão effeito. No segundo 
fundamentavam-se as excepções no que, se fosse verdade, deveria cons
tituir a regra. A opinião que julgo mais provável e satisfactoria é a 
de Velpeau que faz depender o phenomeno da maior ou menor resis
tência que offerece em descollar-se a membrana que forra o utero na 
occasião em que a elle chega o ovo fecundado. Aponto apenas as 
ideias, como o trabalho exige, mas não as discuto, acho-as boas, mas 
por ora não as adopto. 

Muitas teem sido também as opiniões para explicar o modo co
mo a placenta se acha unida ao utero, e é a esse acervo de ideias va-
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riadas que se deve o não estar ainda bem resolvido o ponto de doutri
na que a meu ver não é dos mais diffiçeis. 

Eu creio firmemente, que o que torna difficil a explicação de mui
tas cousas, é o metter-se muita gente a explical-as. 

N'isto parece-me que foi assim; porque estou convencido que uma 
das theorias, que já não é moderna, resolve perfeitamente a questão, 
estabelecendo como meio único e bastante da união da placenta ao ute
ro a porção reflectida da membrana caduca que a reveste pela sua fa
ce uterina. Mas a circumstancia de esta porção de membrana ser mais 
espessa do que o resto, e passar atravez d'ella uma multidão de vasos, 
abria o campo a todos os que tinham uma opinião, que muitas vezes 
só o era para o seu author. 

— Como disse, pois, a união por intermédio da membrana ca
duca que se reflecte sobre a superficie convexa da placenta, e lhe for
ra no interior das anfractuosidades todos os pequenos lóbulos ou coty-
ledones que a constituem, explica perfeitamente o que queremos, e sa
tisfaz ao fim. A sua maior espessura não se oppõe de modo algum a 
que a admitíamos; no tecido tegumentar vemos nós variar a espessu
ra em muitas partes. A espessura e densidade da pelle da face não 
são as mesmas que tem a do dorso, nem a pelle dos dedos é tão gros
sa como a dos. calcanhares, c comtudo, tanto na face, como no dorso; 
nos dedos, como nos calcanhares, o tecido é o mesmo, é a pelle. 

A propósito do maior numero de vasos também acontece o mes
mo em muitos pontos da pelle, e de outros tecidos. Isso depende tudo 
não só do grau de vitalidade, mas também do papel que representa. 

E ' que muitas vezes, tanto em sciencia, como em outra qual
quer cousa, questiona-se por vicio. 

* 



CAPITULO SEGUNDO 

F a t h o l o g i a cia. p l a c e n t a 

§ 1-

Pathogenia da inserção anormal da placenta. — A pathogenia 
considerada d'uina maneira geral representa duas ordens de phenome-
nos relativos, que se succedem por um modo necessário, e n'uma re
lação constante de tempo pregresso e actual. Mas com ella não acon
tece o mesmo que com a astronomia, a physica e a mechanica, onde 
tudo se explica por leis conhecidas; antes, pelo contrário, tanto a or
dem de successão, como a ligação que a causa morbifica e o estado 
pathologico affectam um a respeito do outro, fogem as mais das vezes 
á nossa penetração, e enganam os cálculos da nossa razão e do nosso 
juizo. E ' assim, que algumas vezes uma causa em apparencia fraca 
dá lugar a phenomenos mórbidos d'uma intensidade medonha e assus
tadora, no emtanto que outra muito mais grave não é seguida senão 
de effeitos apenas sensíveis. 

Tudo depende, pois, da organisação, do grau de vitalidade, da 
importância funccional do órgão, e, finalmeute, das relações, muitas 
vezes desconhecidas, que existem entre a causa actuante, e o órgão que 
recebeu a acção. 

N'isto facilmente se vê a necessidade de estudar o doente tanto 
nas partes sãs, como nas doentes, e em seguida fazer a analyse de to
dos os corpos que sobre elle exercem qualquer influencia. 

Era assim que deveria ser feito o estudo da etiologia, ou me
lhor da pathogenia, para d'elle se auferir bons fruetos; mas quantos 
obstáculos a vencer, quantas difficuldades a transpor, e quantas con
trariedades a arrostar para os chegar a colher? 

E quantas vezes não os chegamos nós a colher, porque os nos
sos maiores esforços não puderam vencer os obstáculos, nem remover 
as contrariedades e difficuldades ? ! . . . Muitas, muitas; talvez o maior 
numero, principalmente se n'elle incluirmos aquellas em que ficamos 



conhecendo alguns dos elementos, entrevendo outros, e ignorando mui
tos, que nem sequer por nós foram suspeitados ! ! ! . 

A pathogenia é a parte da pathologia geral mais proveitosa e 
util, mas é também a mais difficil e espinhosa. Sem o conhecimento das 
causas e suas relações com a doença que geraram, não pôde instituir-
se verdadeira therapeutica, e quando esta não tiver aquelle por base, 
é para o medico mil vezes mais trabalhoso o — curar — do doente. 
Isto é o que a minha razão me diz, mas quem tiver do seu lado a 
prática muito mais poderá dizer. 

Todavia, ha casos em que, não se conhecendo as causas da doen
ça, e mesmo esta sendo mal conhecida, se pôde instituir um tratamen
to senão para destruir os effeitos primitivos, ao menos para remediar 
os secundários. 

.E no caso que faz o objecto d'esté trabalho quasi que assim acon
tece, como se vai ver no que se segue. 

No capitulo precedente disse em resumo, que eram muitas as 
opiniões sobre o modo como a placenta se unia ao utero, e adoptei pa
ra a explicação do facto a — da adhesão por intermédio da porção da 
caduca reflectida sobre a face externa da massa placentar. — Mas seja 
este ou outro o modo de união, o cei-to é que a placenta normalmente 
apenas está unida por contiguidade e não por continuidade á face in
terna do utero. 

E ' uma união, e não uma adhesão por communicação Ha subs
tancia. 

D'esté modo é fácil, e muito fácil, a separação das duas superfi
cies, quando não haja alguma causa que tenha modificado aquelles la
ços, como muitas vezes acontece. E, effectivamente, a placenta encon-
tra-se umas vezes na totalidade da sua superficie, outras no seu cen
tro, algumas na circumferencia, e até mesmo na superficie d'um ou 
mais dos seus cotyledones, solidamente adhérente á face do utero que 
lhe corresponde. 

O tecido que estabelece a união chega a tomar a força e consis
tência das massas fibrosas, e o descollamento do órgão ou não se pô
de fazer completamente, ou é preciso esperar pelo amollecimento d'elle 
para que a separação se faça. E ' a isto, a este modo de união da pla
centa com o utero que se dá o nome de — Inserção anormal da pla
centa. 

Qual ou quaes as causas d'esta adherencia anormal? 
Como conceber esta adherencia n'uns pontos e n'outros não ? 
Diz Jacquemier que não ha nada mais obscuro do que a resolu

ção d'estes dous pontos. Eeu, na verdade, encontro n'isso grande dif-
ficuldade, porque me vejo n'este, mais do que em outros pontos em 
que toquei, mettido n'um verdadeiro pélago de opiniões. Se pre
tendo aprecial-as não chego senão a confundil-as, e d'esta confusão é 
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que resulta a obscuridade. E será a obscuridade impenetrável? Creio 
que não. 

Uma das opiniões, e a que adopto, é baseada sobre o trabalho 
inflammatorio de que a superficie externa da placenta é sede em vir
tude d'um excesso ou augmento que muitas vezes se dá no movimen
to fluxionario d'aquelle órgão. 

E sendo a placenta um órgão essencialmente vascular não admi
ra que sejam n'ella frequentes as congestões, e que em virtude d'estas, 
que devem ser mais consideráveis na face externa, se desperte um tra
balho phlegmasico pouco intenso que não provoque symptomas bem 
distinctos e sensiveis, mas que seja sufficiente para dar origem a uma 
maior ou menor quantidade âe lympha plástica, que accumulandose na 
membrana—inter-utero placentar — dê lugar ás adherencias anormaes. 

A circumstancia de na generalidade dos casos não haver duran
te a gravidez phonomenos sensiveis ou facilmente apreciáveis, que de
nunciem uma inflammação, não invalida de modo algum a originali
dade d'estas ideias. 

O trabalho inflammatorio principia muitas vezes e acaba sem se 
dar a conhecer. Uma ferida profunda por instrumento cortante, que^se 
une e cicatriza por primeira intensão, foi a sede d'uma inflammação, 
e, comtudo, não houveram symptomas que attestassem a sua existên
cia. Este é um facto, mas como elle poderseiain citar muitos. Nem 
nós pretendemos, para explicar o phenomeno, fazer crer n'uma inflam
mação tão intensa que se manifestasse com o quadro completo de sym
ptomas que a costumam preceder e acompanhar quando, em vez de 
provocar o fluxo de lympha, dá lugar a uma fonte de pús. 

Bastanos um — hyper-estimulo —, se assim se pode dizer, para 
chamar alli ■ o plasma organisavel, que é, segundo creio, a origem da 
inserção anormal. 

Emquanto ao segundo ponto não acho difficuldade em conce
belo. Pois, porventura, é de necessidade que a inflammação, quando 
affectar um órgão, o affecte em toda a sua extensão? 

Não de certo. Sobre isto não ha duvida, mas se a houvesse po
deriam ser muitos os factos citados para a fazer desapparecer; e um 
que todos os dias se vê nos amphitheatres anatómicos é o das adhe
rencias da pleura pulmonar á pleura costal. Alli por via de regra a 
adherencia não é completa, é na maioria dos casos limitada a um pon
to mais ou menos extenso. 

Outro motivo de duvida, e segundo dizem de muita ponderan
cia, é o terem havido casos, que chamo especialíssimos, de se encon
trar a placenta anormalmente inserida todas as vezes que a mulher se 
acha gravida. 

E porque ha mulheres que em todos os partos teem uma apre

sentação de espádua ? 
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E porque ha individuos que debaixo da influencia de causas 
muito diversas accusara imraediatamente ura incommodo de garganta ? 

São idiosyncrasias; são as partes fracas, dizem; mas eu não sei 
porque é. Porque saber que são partes fracas é o mesmo que não sa
ber cousa alguma. No livro de Cazeaux lêse um facto citado por 
Stoltz, em que a adherencia era claramente formada por um coagulo 
sanguíneo que sustou uma hemorrhagia no quarto mez d'uma mulher 
gravida. 

Este facto prova que os derramamentos de sangue na placenta 
podem succéder em todo o tempo, e que o seu foco ou ponto principal 
é na face externa ou uterina. Sendo assim, nada mais fácil do que 
acontecer que o derramamento tome proporções tão insignificantes, que 
não chegue a constituir uma hemorrhagia, mas apenas se deposite em 
pequena quantidade no tecido cellular, e dê assim origem a exsudação 
da lympha, que, concentrandose e organisandose, transforme as re
lações de contiguidade da placenta com o utero, em laços resistentes 
de tecido fibroso. 

Isto concebo eu sem difficuldade, e sem precisar de recorrer ás 
degenerações heteromorphas , ás concreções ósseas e calcareas, que 
teem sido apontadas por muitos autliores, como causas próximas da 
inserção anormal. 

Não preciso de recorrer a umas nem a outras, disse eu, mas 
não disse bem. Deveria antes dizer que não concebo como se tenha re
corrido a ellas. 

Degenerações heteromorphas ainda que não houvessem 
outros contras que se oppozessem á admissão d'ellas para explicar o 
facto, perguntarei eu quando foi que a anatomia pathologica e a my
croscopia lhes demonstrou a existência no tecido que une anormalmen
te a placenta ao utero ? ! Se me responderem que ainda se não conhe
cem bem as caracteristicas das différentes degenerações, porque ainda 
se trabalha sobre o verdadeiro conhecimento da—cellula especifica—, 
retorquirei que n'essa membrana anormalmente mais densa e estipada, 
que constitue a adherencia, não tem sido descoberta cellula alguma— 
suspeita. ■ ■• 

Sobre a existência de concreções ósseas e calcareas maior é ain
da a minha duvida. Aqui não ha o subterfúgio da ignorância das ca
racteristicas, nem os estudos incompletos da cellula. A substancia ós
sea não precisa de ser submettida ao mycroscopio para se reconhecer. 
Algumas das suas propriedades physicas não podem confundirse de 
modo algum com as de qualquer outro tecido do organismo. Uma 
d'ellas principalmente, a dureza é bastante para a distinguir. E, por
ventura, já se demonstrou a natureza óssea no tecido intermédio ao 
utero e placenta anormalmente inserida? 

Creio que não. A theoria baseada nas granulações calcareas não 
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tem melhores fundamentos que a precedente, e tanto uma como outra 
estão tão fora da razão que não se prestam de, qualquer modo á dis
cussão. 

Tudo o mais que se tem dito sobre o assumpto não foi melhor 
pensado que as opiniões acima mencionadas. 

As ideias que adoptei são as que actualmente pretendem occu-
par o campo da generalidade; mas não foi esse o motor que me im-
pelliu a abraçal-as; foi a convicção de que com ellas se explica satis-
factoriamente o facto. 

§ 2.» 

— Accidentes que a acompanham.—A extensão da anomalia, e 
a resistência que oppoem ao descollamento da placenta, são circums-
tancias que fazem variar a natureza e gravidade dos accidentes. Em 
todo o caso, ou sejam muito ou pouco graves, nunca devem deixar de 
ser considerados como accidentes sérios que reclamam a attenção e os 
cuidados do medico. 

Entre todos, porém, ha alguns, que pelos tristes e desastrosos 
effeitos de que podem, e quasi sempre são causa, devem merecer toda 
a nossa consideração. 

Refiro-me ás hemorrhagias que tantas vezes innundam o leito 
da maternidade, sem que se lhe veja termo, senão ao derramar-se a 
ultima gota de sangue; senão quando já não não é possível reaccen-
der o lume da vida no cadaver da desventurada mâi, ainda rociado 
pelo suor frio que annunciava a morte; e á reabsorpção da placenta 
em putrefacção, dando lugar á infecção pútrida. 

E no estado actual da sciencia é este accidente mais grave ain
da do que aquelle, porque, em regra geral, depois de declarada a infec
ção é tarefa difficil e infructifera o querer debellal-a. Mas apezar d'is-
to eu colloco a hemorrhagia em primeiro lugar pela razão simples de 
não ser rara, de se dar muitas vezes, emquanto que a reabsorpção pú
trida em poucos casos se tem notado. 

Pela ordem do perigo segue-se depois a introversão que não é 
frequente, a expulsão tardia que se observa em muitas occasiões, e fi
nalmente o prolapso do utero que também não éraro. 

Hemorrhagia. — Não seria preciso lembrar, senão fosse compa
tível com a natureza do escripto, que todas as vezes que se faz a se
paração entre a placenta e o utero ha uma extravasação de sangue, 
que, no estado normal, não excede uns certos e determinados limites; e 

• 



- 25 — 

isto, como facilmente se deprehende do que se disse nos capítulos pre
cedentes, em virtude da ruptura dos muitos vasos utero-placentares, 
que atravessam d'um para outro órgão, da placenta para o utero. Mas 
quando esta separação não é dificultada, ou entorpecida por uma cau
sa qualquer, a extravasação diminue, e acaba, pelo obstáculo que as 
paredes do utero, contraíiindo-se naturalmente sobre si mesmas, poem 
á sahida do sangue, tapando as extremidades dos vasos rotos. Nos 
casos, porém, em que a placenta está total ou parcialmente adhérente 
com anomalia, e que a separação se vai fazendo em porções d'ella, 
não pôde ter lugar aquella contracção, e o sangue continua a correr 
pelas boccas abertas dos vasos que já se romperam. Da grandeza maior 
ou menor da superficie descollada assim, resulta um derramamento 
mais ou menos considerável, e d'isto as duas espécies de hemorrhagias 
denominadas — interna e externa—.Interna quando o sangue, extra
vasado em pequena quantidade, se vai pouco e pouco accumulando no 
interior do utero, sem que exteriormente se dê a conhecer por algum 
signal. Isto também pôde acontecer quando o collo se acha muito con
traindo e não dá sahida ao liquido. E externa todas as vezes que a 
extravasação é considerável, e que o collo do utero lhe dá desempe-
dida passagem. D'estes dous casos é mais grave o primeiro por não 
poder apreciar-se senão quando é já difficil o remédio. 

Tanto n'um como n'outro caso a gravidade é grande e a appli-
cação dos meios é de momento; porque o tempo preciso para a vida se 
extinguir á mingua do liquido, que a alimenta, não é muito; e não são 
poucas as observações de hemorrhagias fataes, que em menos d'uma 
hora deram lugar a levantar-se uma louza para se abrir uma campa 
vasia. 

Na externa é fácil o diagnostico, e até mesmo a puerpera é que 
muitas vezes a diagnostica'unicamente pela sensação insólita d'um li
quido quente que lhe corre pela vulva. 

São différentes as causas que podem dar lugar ás hemorrhagias 
uterinas, mas, como o titulo do paragrapho indica, não é meu intento 
aqui tratar senão das. que tiram origem da inserção anormal da pla
centa, e de que ainda tornarei a fallar no capitulo — indicações — , 
descrevendo o modo pracito (operação) de a reconhecer. 

Reabsorpção pútrida. — Sabe-se perfeitamente, que a placenta, 
rematada a funcção da maternidade pelo parto, soffre uma modifica
ção profunda na sua natureza e modo de existir. E tão profunda é ella, 
que a sua vitalidade desapparece, e as leis geraes da materia é que 
d'alli em diante imperam desassombradas sobre a sua massa. Eesulta 
d'isto, pois, que a placenta, demorada no utero pelas adherencias anor-
maes que a prendem, e havendo ahi, senão todas, pelo menos a maior 
parte das condições necessárias para a fermentação pútrida, putrefaz-
se juntamente com os coágulos sanguíneos coexistentes com ella, e dá 

4 



. - 26 — 

lugar a um fluxo de liquido fétido e infectante, e a exhalações pestí
feras e deletérias, que em breve espaço se espalham e corrompem a 
atmosphera do quarto habitado pela puerpera. Ha muito quem queira 
attribuir principalmente a estas exhalações os phenomenos de infecção 
pútrida que se manifestam em semelhantes casos. Eu nãosou d'essa 
opinião sem, comtudo, deixar de dar importância, mas importância 
secundaria, ás partículas de materia putrefacta espalhadas no ambien
te da habitação. Merece a mira muita mais consideração a existência 
d um liquido podre no interior d'um órgão dotado, nas circumstancias 
em que se acha, com uma faculdade absorvente exaggerada. 

E, effectivamente, aquella podridão em que se transformou o 
centro circulatório do feto, é apanhada pelas veias, que serpeiam na 
superficie interna do utero, e transportada a' toda a arvore circulató
ria, onde derranca e inquina o sangue, que vai depois combalir toda 
a economia. 

Assim comprehendo eu a infecção pútrida, que a meu ver não 
podia realisar-se por intermédio dos miasmas, senão pela continuação 
muito prolongada da acção deletéria. 

A gravidade d'esté accidente não é mister descrevel-a com as 
tintas escuras que lhe dão sombra, para se acreditar e temer. 

O seu prognostico é bem conhecido, e infelizmente bastante des-
consolador. 

Introversão do utero. — Este phenomeno susceptível de affe
ctai- différentes graus conforme a intensidade da causa, que lhe dá ori
gem, é muitas vezes filho também da anomalia da inserção da placenta. 

Os esforços desesperados que o utero faz em muitas occasiões 
para se libertar das prisões que o unem a um corpo, que agora se con
sidera estranho, e despojar-se d'elle depois de separado, chegam a to
mar taes proporções, que uma porção maior ou menor, e até algumas 
vezes toda a viscera so introduz em si mesma e, penetrando no orifí
cio do collo, faz saliência no exterior. 

Não é difficil conhecer que este phenomeno que se réalisa depois 
do parto, quando a cavidade uterina já se acha, de todo vazia, tenha 
melhor ensejo de manifestar-se, quando alli existe ainda a placenta in
serida, que não só provoca as contracções, mas, servindo de ponto de 
apoio, as torna mais fortes e intensas. 

As tracções que costumam fazer-se no cordão, para ensaiar a ex
tracção das sécondinas, podem auxiliar, e auxiliam, nos casos de in
serção anormal, a introversão, principalmente quando não haja o cui
dado de acompanhar o utero com a outra mão que comprime o abdo
men na região«hypogastrica. 

Em todo o caso deve haver cuidado não só na maneira, mas 
mesmo a respeito das circumstancias era que se fazem, para de algum 
modo se não predispor o órgão para aquelle accidente. 
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O diagnostico d'esta enfermidade, com quanto não seja difficil, 
tem dado, comtudo, lugar a enganos funestos para a puerpera, e para 
quem lhe assiste. 

Jacquemier no seu — Manuel des accouchements — refere algu
mas observações que provam a minha asserção. Uma parteira fazen
do repetidos e grandes esforços para extrahir a placenta, que se achava 
ainda muito adhérente, deu lugar á introversão do utero, e, julgando, 
que o tumor apresentado na vulva era um falso germe, pretendia ar-
rancal-o a todo o transe. Um medico chamado para examinar um tu
mor, que pendia na vagina d'uma mulher parida, e que não era outra 
cousa senão o utero invertido pelas manobras d'uma parteira ao extra
hir as secondinas, tomou-o por um polypo que tratou immediafamente 
de excisar, applicando depois uma ligadura no que julgava o pedícu
lo. A mulher viveu* assim quasi um mez sem grandes soffrimentos, suc-
cumbindo no fim d'esse tempo, e mostrando a autopsia o diagnostico 
errado do pratico. Muitos outros casos d'esté género poderiam citar-
se se fosse preciso com elles demonstrar a proposição acima citada. Es
tes que apontei já de si dizem bastante não só a propósito dos desas
trosos resultados d'uma falsa apreciação de semelhantes accidentes, mas 
mostram bem claramente até onde podem levar os abusos das partei
ras que ultrapassam os limites que a lei lhes marcou no exercicio do 
seu officio, assim como a precipitação ou imperícia dos medicos. 

— Expulsão tardia da placenta.—Não é custoso deduzir-se o 
que pôde derivar-se da existência demorada da placenta na cavidade 
uterina. 

Ou o collo do utero pôde principiara contrahir se, e tornar diffi
cil e dolorosa a extracção das secondinas; ou o órgão cançado pelas 
contracções1 duradouras, e inúteis, cahir na inércia, envolvendo em si a 
placenta em forma de kisto, tornando a sua expulsão muito trabalhosa 
e até impossível. 

N'este caso muda-se a feição do accidente, que, não sendo até 
aqui de muita gravidade, entra agora na conta dos mais graves por 
poder seguir-se a reabsorpção pútrida. 

Com estas poucas palavras fica bem desenhado o caracter pa-
thologico do caso em que a placenta por adhesão anormal estaciona 
mais tempo do que convinha dentro do utero. Agora o ultimo dos ac
cidentes na ordem de gravidade. 

Prolapso da madre — queda da madre. — Parte das considera
ções feitas sobre a inversão podem applicar-se para fundamentar o caso 
em que o utero, desllocado das suas relações naturaes, segue a direc
ção do seu próprio peso pelo ponto que lhe offerece menor resistência, 
e vem apresentar-se na abertura externa dos órgãos genitaes, princi
palmente quando estes se acharem nas condições de relachamento, e 
outras mais, que favorecem o phenomeno da procidencia. 

* 
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Este accidente é só incommodativo, mas não grave; e mesmo fa-
cil de remediar, quando em tempo conveniente se lance mão dos meios 
próprios para o combater. 

Todavia, não deve isto tirar-lhe a importância que merece, não 
só considerado como simples incommodo, mas como origem d'outros 
maiores no caso de se não remediar, e da mulher tornar a conceber e 
parir. 

Estes não é aqui lugar de discutil-os, porque a isso me nãopro-
puz n'este trabalho. 

Além dos que especialisei, como mais importantes, pode a inser
ção anormal da placenta dar lugar a outros accidentes que quasi sem
pre dependem da coincidência d'outras circumstancias_ individuaes. 
Taes são as convulsões nas mulheres muito nervosas e irritáveis^ as 
cólicas uterinas, certas affecções vesicaes até, que podem dar muitos 
cuidados ao medico, sérios receios á familia, e pôr em perigo a vida 
da doente. Mas o facto de dependência, e a condição de concomitân
cia que os reveste, são as razões que me levaram a não os especiali-
sar, e apenas a notal-os. 



CAPITULO TERCEIRO 

T h e r a p e u t i c a 

1.» 

— Meios pharmacoloyicos.—Guardava para este capitulo a ex
posição do meio breve e fácil de reconhecer a inserção anormal da pla
centa. 

O que aconselha Jacquemier é o que me parece mais simples, 
com menos inconvenientes, e sufficiente para nos demonstrar a ano
malia. 

Consiste elle em fazer algumas tracções sobre o cordão, e, se 
denunciarem adherencia, verifical-a pela introducção da mão até ao 
collo do utero, procurando com os dedos, e servindo o cordão de guia, 
o ponto em que se acha inserida a placenta. Chegando assim até ao 
lugar da inserção percorre-se com o dedo medio todaa circumferencia 
da massa placental-, notando ao mesmo tempo a força de adhesão que 
a une ao utero. 

Esta ultima circumstancia não é susceptível d'uma apreciação 
clara e verdadeira, porque nem a mão pôde mover-se livremente e com 
as cautellas precisas dentro da cavidade e atravez do collo, nem é con
veniente usar das manobras, e força que o exame exige, para não dar 
lugar a algum dos accidentes enunciados no capitulo precedente. Ve
rificada a adherencia conhece-se se ha ou não alguma porção descollada 
pela presença ou ausência de hemorrhagia. 

Por este exame, e pela possivel apreciação das circumstancias 
que precederam o facto, chega-se a uma deducção lógica d'um certo 
numero de princípios, que são a base do tratamento, e a guia do me
dico no desempenho da sua sublime missão — conservar a saúde e a 
vida. 

Isto de que acabei de fallar, é, como se vê, o que em medicina 
se chama indicação. 

E qual é ella, pois, no caso em questão? 



— 30 — 

Quaes são os princípios, que devemos respeitar, como norma ? 
E' a seguinte. São os que vou enumerar. 
Antes, porém, notarei que por ora só me refiro ao caso em que 

não ha accidente algum; em que temos por fim unicamente prevenil-os. 
Posto isto, que devemos fazer em face da retenção da placenta na ca
vidade do utero por motivo de inserção anormal ? 

l.° Esperar todo o tempo compatível com as condições de con-
tractibilidade do utero, antes de pedirmos auxilio á operatória, não dei
xando, comtudo, de durante esse espaço empregarmos os outros meios 
que a observação e a experiência aconselha como úteis e proveitosos. 

2.° Logo que descobrirmos tendências para a inércia, e conhe
cermos, que d'ahi a pouco já será tarde para intervir com a mão ar
mada ou desarmada, dispormos as cousas, para proceder ao descolla-
mento artificial. 

3.° Attender a tud-o o que se disse em relação aos accidentes, 
para não sermos temerários nem precipitados nos movimentos opera
tórios, e não darmos lugar a acontecimentos tristes e funestos. 

4.° Conhecendo-se difficuldade no descollamento, e probabilida
de de mau resultado, se ultimarmos a operação, contemporisar ainda, 
não deixando de observar a doente, e de tentar por mais vezes a ex
tracção, mesmo de porções de massa placental-, se houverem descolla-
mentos parciaes. 

5.° Se nem mesmo assim se poder alliviar a padecente, vigiar 
constantemente os liquidos expellidos pela vagina, e fazer applicações 
dos meios tendentes a obstar á' putrefacção, ou á reabsorpção pútrida 
da placenta. 

As injecções d'agua fria teem sido preconisadas como meio ef-
ficassissijno para provocar o descollamento da placenta pelo engorgi-
tamento que produz n'ella, tornando-lhe repletos os vasos. Não sei até 
que ponto se possa explicar a acção que se lhes attribue; só se fôr a 
pratica que venha supprir a deficiência da theoria. Mas Jacquemier, 
que tem do seu lado aquella, duvida também dos apregoados benefí
cios da agua fria, e do vinagre diluído, que em muitos casos se tem 
empregado, e a que se tem dado muitas vezes o nome de remédio poi
se lhe attribuirem resultados que só são filhos da coincidência. 

A cravagem de centeio que muitos práticos costumam prescre
ver em semelhantes casos não produz effeito algum benéfico, mas an
tes pôde ser prejudicial, e deve ser tida na conta de prescripção errada. 

As suas virtudes hemostaticas só devem aproveitar-se quando 
haja uma hemorrhagia a combater, do contrario pôde ser desastroso o 
seu emprego, pelas contracções violentas a que obriga o utero. 

Nos casos simples são estes os meios pharmacologicos que cos
tumam empregar-se; os seus effeitos não animam a esperar d'elles mui-
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to, mas dào força á confiança nos meios cirúrgicos de que faliam no 
paragrapho segundo d'esté capitulo. 

Na enunciação dos meios medicamentosos de combater os acci
dentes, seguirei a ordem que adoptei para a descripçâo d'elles (acci
dentes). 

Hemorrhagias. — Todos os adstringentes interna e externamen
te. Os decoctos de consolda maior e menor, o sulfato de zinco em so
lução, a ratanhia, o tannino, a solução de perchlorureto de ferro, e fi
nalmente a cravagem, são os medicamentos mais usados para comba
ter o derramamento de sangue no interior do utero. A ordem em que 
os apontei é a da sua energia e actividade desde o grau menor até ao 
maior. 

Ha outros, comtudo, que podem prestar não menos valiosos servi
ços, como são por exemplo o nitro, e principalmente a digitalis, que,co-
mosedante poderoso da circulação, tem sido empregada com vantagem. 

Hoje os que mais vezes se prescrevem são a solução branda de 
perchlorureto de ferro liquido em doses altas e repetidas; a solução 
concentrada do mesmo em injecção; e a cravagem de centeio com tan
nino. Muitas vezes uma injecção de agua fria, ou de vinagre diluido 
é bastante para estancar a hemorrhagia. 

Estes são os casos mais leves. 
— Reabsorpção pútrida. — Aqui não ha a esperar, que de todo 

se manifeste o phénomène. Apenas se lhe présentera os primeiros si-
gnaes, ou que unicamente se suspeitem, deve lançar-se mão de to
dos os meios anti-septicos tendentes a prevenir ou a obstar ao mal. 
As infusões de quina, a camphora, o carvão vegetal, e em geral todas 
as substancias antiputridas internamente. E topicamente estas mesmas 
substancias, juntamente com as adstringentes, e ernollientes em injec
ção. A hygiene é sobre todos o meio mais heróico. A limpeza é um 
auxilio de grande alcance na cura d'esté accidente. 

— Introversão e prolapso do utero. — Na introversão e prolapso 
do utero não ha meios medicamentosos que possam aproveitar-se por 
virtudes que tenham contra estes males; aqui são só os cirúrgicos de 
que poderemos colher benefícios, que em alguns casos infelizes não .che
gam a realisar-se, e em outros não mais bem suecedidos parecem re-
mediar-se, mas ficam morbidamente predispostos para a repetição, de 
modo que a enfermidade apparece edesapparece debaixo da influen
cia da mais pequena e insignificante causa. 

Expulsão tardia da placenta. —Finalmente, no penúltimo dos ac
cidentes que apontei, na expulsão tardia da placenta, não pode dizer-se, 
como nos casos precedentes, que nenhum soccorro nos presta a pharma-
cia. Presta sim, e algumas vezes são elles tão efficazes que chegamos a 
prevenir phenomenos secundários que poriam em perigo a vida da puer-
pera. 
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E, effectivãmente, quando reconhecermos que a expulsão não se 
fará, senão com demora, devemos procurar impedir a ' contracção do 
collo do utero, fazendo applicação dos medicamentos que até certo 
ponto teem este poder. A belladona em fomentação e injecções , e as 
folhas da nicotiana tabacum igualmente em injecção é o que costuma 
empregar-se em semelhantes conjunctures, por ter mostrado a expe
riência, e nol-o dizer a razão, que se pode conservar dilatado o collo 
por algum tempo, que em alguns casos é suficiente para a placenta 
se descollar e sahir. 

Mas se desgraçadamente não podermos chegar a este resultado, 
dirigir-se-hão todos os nossos cuidados para as consequências, que, 
como se viu no capitulo correspondente, podem ser a reabsorpção pú
trida, etc. Os meios com que esta se previne e remedeia, (quando isso 
é possivel) já foram enumerados na parte d'esté paragrapho que diz 
respeito á therapeutica d'esse accidente. 

' § 2. 

lemos cirúrgicos. —- Já no principio d'esté capitulo se disse co
mo se havia de proceder manualmente á tentativa de descollamento e 
extracção da placenta anormalmente adhérente, e agora aqui só cabe 
fallar-se da cirurgia, ou operações que devem fazer-se com o fim de se 
remediar os accidentes que sobrevierem. 

O tampão X*) <lue todos os parteiros aconselham para sustar as 
hemorrhagias refractárias aos meios já indicados, não creio que tenha 
a importância apregoada, e até, se me é licito expender a opinião, te
nho de mim para mim, que pôde ser causa da repetição d'uma hemor-
rhagia, e origem de outros incommodos. Com o chumaço de fios in
troduzido na vagina e no collo do utero não concebo que se possa exer
cer .pressão sobre as extremidades abertas dos vasos, obstar á sahida do 
sangue, e dar lugar á formação do coagulo ! ! Para assim acontecer era 
necessário que a cavidade uterina ficasse completamente cheia, e isso 
ainda ninguém se aventurou a dizer, nem muito menos a fazer. 

Jacquemier também é d'esté pensar, e cita em seu abono uma 
pequena estatística em que Millot faz a referencia de sete casos de 
mulheres tamponades por Leorne em Dijon, e de que morreram cinco 
e só duas escaparam. Alguns parteiros assignalam muito este meio 

(*) Palavra pouco vernácula por ser afrancezada — do vocábulo francez 
tampon — mas usada por não haver outra portugueza que a substitua. 
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hemostatico combinado com a compressão da aorta abdominal, e mui
tos proclamam o ultimo como infallivel e exclusivo. Nâo sei de 
onde vem este exclusivismo, mas ainda bem que em geral se lhe não 
dá valor. Todavia, com as considerações ahi expendidas não pretendi 
invalidar a importância do tampão, que em casos especiaes e de 
pouca gravidade pôde appliear-"se. Nas hemorrhagias consideráveis se
ria um erro indisculpavel, motivo até para se instaurar um crime con
tra quem fosse assim transformar um derramamento externo n'uma 
hemorrliagia interna. 

Nos casos simples mesmo não deixará qualquer de lhe reconhe
cer perigo na occasiâo em que se extrahirem os fios embebidos no 
sangue, que, como todos teem presenciado, formam uma massa com
pacta e dura que apezar da humidade do utero nâo deixará de produ
zir uma maior ou menor irritação. 

Em todo o caso deveremos sempre obrar com a prudência e 
cuidado preciso para não dar motivo a alguma censura fundada. 

Dos outros accidentes só a introversão e o prolapso é que exi
gem o auxilio da mão do parteiro; no primeiro caso para fazer a re-
ducção, e no segundo a localisacão. 

O acto da reducçâo é dos mais difficeis de obstetrícia operatória 
porque se quer não só agilidade nas mãos do operador, mas sobretu
do paciência e socego, para nâo remediarmos um mal com outro ainda 
peor. Ha aqui a attender com pouca difierenca aos mesmos preceitos 
que guiam o medico operador na reducçâo d'uma hernia intestinal, 
quando o anel herneario é um pouco estreito. 

A localisaçâo ou levantamento do utero não tem difficuldade al
guma, e só o que é diíficil é conserval-o na sua posição. Os pessarios 
de que já ha bastante tempo usa a sciencia para chegar a este resulta
do não satisfazem completamente, mas na falta de meio mais seguro 
devemos continuar a usar d'elles. 

As dimensões do apparelho deve sempre metter-se em linha de 
conta. Um pessario de diâmetros maiores do que conviesse comprimi
ria os tecidos e podia mesmo produzir o esfacelo, e um de pequeno 
diâmetro nâo faria effeito por não se segurar. 



PEOPOSIÇOES 

ANATOMIA GERAL — Todos os órgãos e tecidos são compostos 
de cellulas modificadas ou metamorphoseadas de diversos modos. 

PHYSIOLOGIA — A pelle e a mucosa dependem physiologica e 
pathologicamente uma da outra. 

MATERIA MEDICA — A absorpção medicamentosa não tem lugar 
pela pelle. 

PATHOLOGIA EXTERNA — A syphilis revela-se sempre por 
symptomas sui generis e peculiares, que são tão evidentes para os 
práticos experimentados, como obscuros para os inexpertos. 

OPERAÇÕES. — No tratamento da fistula lacrimal é preferível o 
methodo de Dupuytren. 

PARTOS — Na pratica da operação Cezariana deve preferir-se o 
processo de Baudeloque. 

PATHOLOGIA INTERNA — A prescripção dos banhos do mar na 
cura das moléstias asthenicas demanda muito, prudência e circumspec-
ção. 

ANATOMIA PATHOLOGICA — A anatomia pathologica poucas lu
zes dá para o diagnostico. 

HYGIENE — Os banhos geraes em agua morna são excellente 
meio hygienico, e devem preferir-se aos frios. 

visto. 
Corta Leite, 

PRESIDENTE. 

P ô d e i m p r l m i r - g e . 

Porto, 20 de junho de 1866. 

Dr. Assis, 

DIRECTOR. 
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