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Heureux qui peut naître, vivre 
et mourir dans le champ paternel ! 

VICTOR HUGO. 
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É ás vezes mesquinha, bem sei, a linguagem 
humana para exprimir os grandes sentimentos. 

Longe da pátria, d'onde vos apartara o desti
no, também -costuma chegar o echo das vozes 
agradecidas. Seja pois esse o que no longinquo 
hemispherio, onde habitaes, vos repita uma pala
vra, que eu aqui pronuncio ao offerecer-vos estas 
humildes paginas—A GRATIDÃO. 
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INTRODUCÇÃO 

O apparecimento e as voltas periódi
cas da menstruação, os primeiros desen
volvimentos do amor physico, a passagem 
bem notável a um novo temperamento ; o 
casamento, a prenhez, o parto, a mamen-
tação, a desmamação ; o fim do menstro 
e os padecimentos muitas vezes prolonga
dos da idade critica: taes são as epochas 
importantes, as revoluções e as variações 
notáveis, que modificam tão poderosamen
te a organisação da mulher. 

DR. MELLO MORAES, Physiolog. das 
paix, e affeeç., tomo 1.° pag. 42. 

Cada epocha da vida, dizia Stahl, ' é caracterisada por 
funcções, que lhe são proprias. 

Na adolescência, com o apparecimento dos catame-
nios manifesta-se na mulher a aptidão para uma das mais 
nobres, das mais elevadas missões, que lhe está confiada 
na terra—a da maternidade. 

É n'essa phase importante da vida que a mulher dei
xa arrastar-se como que insensivelmente na corrente dos 
afectos mais suaves, que busca as doces expansões do 
sentimento, que a sua alma se abre, como flor á luz da 
aurora, aos inebriantes perfumes do amor. 

Essa lei irresistivel da natureza, que tende a reunir 
os dous sexos n'uma communhão de venturas e dissabores, 
chamada sociedade conjugal, torna-se como que imperio-

1 Stahl, De morbis œtatum Dissert. 
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sa ao despontar da adolescência; e é na idêa complexa, 
exprimida pelas doces palavras—esposa e mãe — que a 
mulher concentra toda a sua attenção, como se o desti
no, lhe traçara um circulo eterno d'affeiçoes, onde de
vesse estreitar pelo exemplo, pelo amor, pela abnegação, 
a sociedade e a família. 

Que sol de festiva primavera estende assim o bené
fico influxo dos seus raios sobre o organismo da mulher 
em quadra tão risonha da vida? 

Será que a evolução dos órgãos sexuaes, feição ca
racterística da adolescência, operando-se com mais vigor 
e energia, se torne a causa de influencias tão notáveis? 

É, pelo menos, n'esta epocha que na economia da 
mulher se opéra a revolução mais importante: novos tra
ços vêm augmentar-lhe a graciosidade das formas, ainda 
imperfeitas e incorrectas até alli; estabelece-se maior so
lidez em todos os órgãos, fixa-se o temperamento defi
nitivo, exagera-se a sensibilidade, e, n'uma palavra, to
das essas transformações, que se passam no physico e 
no moral da mulher, vêm denunciar-lhe que um cyclo da 
vida se passara e que outro novo principia. Diz-hYo o 
utero, esse ente vivo dentro d'outro vivo, como lhe cha
mava o famoso Vanhelmont, com o seu despertar e os 
seus momentos de império; diz-lh'o «esse poder inte
rior e secreto, que a governa, que a atormenta muitas 
vezes, que lhe perturba as funcções orgânicas e sua exis
tência moral. » i 

Effectivamente, a influencia d'esse poder occulto re-
vela-se desde a primeira conjuncção catamenial. Então, 
nas partes mais recônditas do organismo da mulher pro-
duz-se um ou muitos germens, ao principio informes, 
mais característicos depois. Uma vez attingido o período 
de maturação, o gérmen rompe os seus invólucros pro-

Dr. Mello Moraes, Physiol, das paix, e affecç., tomo 1.» pag. 13. 
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tectores, destaca-se e eil-o a percorrer um canal, que o 
aproxima do mundo exterior. Abandonado a si mesmo, 
perde subito a sua actividade propria, morre, desaggre-
ga-se e alfim desapparece. 

Que falta, pois, ao gérmen para poder desenvolver-
se-lhe essa actividade propria e communicar-se-lhe novo 
impulso? É um outro elemento, elemento elaborado pe
lo homem, que vá encontral-o no caminho que deve per
correr, pôr-se em contacto com elle e fecundal-o, em 
fim. Depois já o gérmen não morre, nem se desaggrega, 
nem desapparece: fixa-se então n'um ponto e um traba
lho mysterioso principia n'elle a desenvolver-se. 

Abramos, porém, aqui um longo parenthesis: dei
xemos entre as imaginarias hypotheses d'outras eras e 
as nebulosas theorias de hoje o segredo da fecundação, no 
que elle encerra de mysterioso e insondável; deixemos 
ainda que fluidos nutritivos consolidem o gérmen, que ór
gãos e apparelhos se vão n'elle successivamente desenhan
do, que depois se transforme em embryão, mais tarde em 
feto; e quando o primeiro grito de dôr — in doloribus 
paries — vier annunciar-nos que elle está prestes a aban
donar o ventre materno, acerquemo-nos então da que já 
é mãe, n'essa hora funesta, em que uma das mais ter
ríveis doenças, como é, por sem duvida, a febre puerpe
ral, faz pagar bem caro, com a vida ás vezes, o doce 
prazer da maternidade. 

É nos grandes hospitaes onde melhor podem apre-
ciar-se os terríveis effeitos de tão funesta doença, por
que é também ahi que centenares de infelizes, privadas 
dos recursos, que a sua modesta condição social não pô
de obter-lhes, vão depor no humilde leito, que a cari
dade lhes oferece, o fructo do seu ventre, não poucas 
vezes filho de um amor illicito. É pois nos estabeleci
mentos nosocomiaes mais ainda que na clinica domici
liaria, que se succedem os casos fataes de febre puer-

2 
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peral, concorrendo talvez muito para isso, além d'outras 
causas, esse deplorável systema de promiscuidade con-
demnado desde muito pelos bons princípios da hygiene 
hospitalar. 

Nos oito casos fataes de febre puerperal, que tive
mos occasião dé observar na enfermaria de clinica obs
tétrica durante a primeira epocha d'este anno lectivo, vi
mos nós o simulacro d'essas mortíferas epidemias, que 
lá fora varrem ás vezes quasi a eito quantas buscam o 
arrimo e o conforto das maternidades. 

Nasceu d'aqui a idea de estudarmos a natureza de 
tão funesta doença. Esquecêramos, porém, que as gera
ções medicas, que ha quasi vinte séculos se sumiram no 
pó dos túmulos, mas que vivem ainda nas paginas da his
toria, e todas aquellas que novamente se suecederam, 
apenas levantaram a ponta do véo mysterioso, que lhes 
oceultava a verdadeira origem da doença. Gumpria-nos 
fazer esta confissão para mostrarmos o pouco ou ne
nhum valor scientifico d'este trabalho. Filhas de uma ins
piração terrível, deixem-nos dizer assim, porque fora nas
cida dentro de uma enfermaria de partos e em face de 
oito cadáveres, estas paginas devem ser gélidas como 
quem as inspirara. 

De resto, condemnadas a sumir-se no pó de ignora
da estante, que ao menos este lhes seja leve. 

É a morte gloriosa de tantos outros livros, que, sem 
nome que os recommende, esperam na eloquente vora
cidade dos bichos da traça as honras de uma longa pos
teridade. 

Sirva isto de prologo, ou antes, de epitaphio á obra. 



ESBOÇO HISTÓRICO 

11 est peu de maladies qui aient exercé 
aussi vivement et depuis aussi longtemps 
la sagacité des pathologistes que le groupe 
d'affections comprises sous la dénomination 
de fièvre puerpérale. 

E. HEKVIEUX, traité clin, et prat. 
des malaâ. puerp. pag. 1 —1870. 

I 

Volvamos os olhos ao passado, e, consultando as pa
ginas da historia, vejamos como cada geração, que pas
sara, prendia ás theorias medicas reinantes a natureza da 
febre puerperal. 

Observada desde o tempo de Hippocrates, que a de
nominara febre aguda das mulheres em parto, esta doen
ça fora depois objecto das mais renhidas controvérsias 
já no tocante á sua natureza como á sua denominação. 

A doutrina da suppressão dos lochios, sobre que vi
veram as gerações medicas, que se tem succedido ha 
dous mil annos, desenvolvida pelo sábio de Cós e accei-
te mais tarde por Galeno e Areteo, fora posteriormente 
sustentada com não pouco enthusiasmo por Albucasis, 
Ambrósio Pareu, Mercurialis e tantos outros vultos respei
táveis da antiguidade. 
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Ainda em 1603 Rodrigo de Castro e 37 annos de

pois Zacuto Lusitano consideravam a suppressão dos lo-
chios ou o seu fluxo immoderado a principal causa das 
affecções puerperaes. Mais tarde Willis, o primeiro que, 
segundo geralmente se crê, baptisára a doença com o 
nome que hoje tem, assignalava a retenção dos lochios 
entre as causas da febre maligna das recem-paridas, sem 
comtudo lhe conceder uma importância capital. Sydenham 
abraçara as doutrinas do seu contemporâneo Willis, sus
tentando que a suppressão lochial produz ordinariamen
te uma febre, que pôde permanecer no estado de maior 
simplicidade, mas que toma geralmente o caracter da febre 
já existente na puerpera ou antes o da doença reinante. 

A doutrina da suppressão dos lochios gozara ainda 
os foros da sua antiga nobreza quasi até ao meado do 
século 17.°; porém contra esse longo reinado de quasi 
vinte séculos, tendo Hippocrates e Galeno por defenso
res e depois d'elles a longa serie de homens illustres, 
muitos dos quaes vêm já citados, fora preparando-se 
lentamente uma grande reacção, até que ao expirar do 
século ultimo a theoria das metastases leitosas viera apear 
do seu sólio a velha doutrina da retenção dos lochios. 

II 

As metastases leitosas ou os desvios do leite, como 
também se dizia, vieram pois abrir uma nova epocha na 
historia da febre puerperal. 

Mais recente que aquella, que embalou durante dous 
mil annos tantas gerações, a doutrina da métastase con
quistara também novos titulos de nobreza e, quasi uni
versalmente espalhada, não estava para já acabar-se-lhe 
o reinado, que pelo contrario mui longo se antolhava. 
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Foi Puzos um dos primeiros, que em 1686 procla

mava o transvio do leite como devendo dominar toda a 
pathologia do puerperio. Doença, que invadisse uma re-
cem-parida não tinha outra procedência: era sempre um 
effeito do desvio do leite. 

Depois, fazia circular este liquido com o sangue e 
suppunha-o attrahido para o utero durante a gravidez e 
para os peitos depois do parto. Transviava-se porém al
gumas vezes o buliçoso fluido e d'ahi vinha o dirigir-se 
para diversas partes, nas quaes se derramava ou forma
va verdadeiros depósitos. 

A extravagante doutrina de Puzos reduzia-se quasi a 
isto, á parte uns certos arrebiques com que elle a ador
nava, tornando-a mais tentadora. 

N'este mar, todo bonança, verdadeiro mar de leite, 
navegaram ainda com ventos propícios Ludwig, Leroy, 
Levret e muitos outros, até que o escalpello de Bichat, 
surgindo-lhes como verdadeiro escolho, veio mostrar mais 
tarde que errado norte levavam tão esforçados viageiros. 

Deve porém notar-se que já em 1746 a theoria das 
metastases leitosas se erguia impávida por de sobre as 
ruinas da velha doutrina da suppressão lochial ; e tanto 
que Jussieu, Col de Yillars e Fontaine na memoria, que 
publicaram sobre uma epidemia de febre puerperal, que 
por aquella epocha reinava em Paris, affirmam ter verifi
cado em numerosas autopsias uma serosidade leitosa der
ramada na cavidade abdominal e leite coagulado na su
perfície externa dos intestinos. 

Mais tarde Sauvages, comprehendendo todas as doen
ças puerperaes sob a denominação commum de metritis 
puerperarum, admittira comtudo uma variedade, que elle 
chamava metritis láctea, acompanhada de febre e proce
dente de depósitos leitosos, especialmente no abdomen. 

A Sauvages seguira-se Lieutand, tentando conciliar 
a hypothèse da suppressão dos lochios com a da metasta-



— 22 -

se leitosa. Para elle a febre puerperal dependiaou do der
ramamento dos lochios ou da matéria láctea nas cavida
des e vasos impróprios. Em todo o caso era ainda a dou
trina da métastase em todo o seu esplendor. 

«N'este engano d'alma ledo e cego» que Bichat não 
deixara durar muito, vieram ainda Doublet e Doulcet e 
antes d'elles Bordeu, Maret e muitos outros, defender com 
todo o vigor do seu talento a theoria das metastases lei
tosas. 

Proselytos não lhes faltaram depois, mas o escalpei-
lo de Bichat, senão primeiramente o de G. Hunter, acer
tando os primeiros golpes no cadaver da mulher parida, 
veio mostrar que esses sonhados depósitos de leite não 
eram mais que os productos da inflammação do peritonêo. 

A descoberta de Bichat fora como que a sentença de 
morte lavrada á doutrina das metastases, que por tanto 
tempo impozera o seu domínio com aquella soberania, 
que os seus numerosos proselytos lhe haviam conquista
do. O illustre physiologista vira em torno a si os medicos 
mais respeitáveis do seu tempo saudando a nova acqui-
sição, que acabara de fazer e a qual significava, por sem 
duvida, o principio de uma grande revolução. 

É que bafejada pelos progressos da anatomia patho-
logica, vinha surgindo, ufana de si, a doutrina da loca-
lisação phlegmasica da febre puerperal. 

Ill 

Não é de epocha recente a doutrina, que tendia a 
localisar no utero e no peritonêo a febre puerperal. Desde 
1537 que Feljx Plater attribuia as doenças puerperaes 
graves á inflammação do utero. 
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Depois d'elle Marcatus, posto que se houvesse de
clarado um dos mais decididos sectários da suppressão 
dos lochios como causa das doenças do puerperio, não 
dera comtudo de mão á metrite, que elle fazia depen
der de um trabalho de parto laborioso. 

Sauvages, como já tivemos occasião de ponderar, 
comprehendia todas as affecções puerperaes sob a deno
minação genérica de metritis puerperarum e com elle 
Burton e muitos outros tudo pretendiam explicar pelas 
phlegmasias uterinas, tornando d'est'arte verdadeiramente 
soberana a doutrina da localisação. 

Mais tarde já não era só ao tecido do utero que a 
inílammação se limitava: estendia-se também ás veias 
d'esté órgão, d'onde a theoria das phlébites uterinas sanc-
cionada pelos factos anatomo-pathologicos, e como tal 
calorosamente defendida por Dance, Duplay e muitos ou
tros. 

Como, porém, no utero havia também lymphaticos, 
devera caber-lhes um dia o papel de protogonista no 
grande drama mórbido chamado — febre puerperal. E 
coube. Foi Gruveilhier que os conduzira á scena, pres
tando a authoridade do seu nome á doutrina da angio-
leucite uterina. 

É a Mead que, segundo Hervieux, cabe a gloria de 
haver lançado os primeiros fundamentos á doutrina da 
localisação peritoneal, assim chamada pelo citado patho-
logista. Will Hunter desenvolvera-a mais tarde e depois 
d'elle nomes igualmente illustres se associaram áquella 
doutrina como a única que podia satisfatoriamente expli
car a natureza da febre puerperal. 

No principio d'esté século, Bichat firmou em bases 
mais solidas o reinado das péritonites puerperaes, mos
trando sobre o cadaver os vestigios, que ellas deixavam 
após si. Escrevera-se assim o epitaphio ás metastases lei
tosas, que morreram de velhas. 
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Pinei, na sua Nosographia Philosophica, esposando 
as idêas dos seus antecessores em materia de localisação 
da febre puerperal, fazia consistir a doença em uma affec-
ção local primitiva, cuja sede tanto podia ser o peritonêo 
como o utero. 

É para notar-se que a doutrina da metrite como a 
da péritonite, posto que tivessem uma origem distincta e 
defensores também distinctos, não correram por muito 
tempo separadas: a fusão, que d'ellas resultara, filha le
gitima da escola organicista e como tal adversa á essen
cialidade, fora calorosamente defendida em 1858, epocha, 
em que se renovaram as luctas entre essencialistas e lo
calisations, como pôde vêr-se no capitulo seguinte. 



NATUREZA DA FEBRE PUERPERAL 

i 

Não vai muito longe a epocha, em que no seio da 
Academia imperial de medicina de Paris, um medico dis-
tincto iniciara uma longa discussão sobre a natureza da 
febre puerperal. 

Alludimos ao illustre Guérard, quando em 23 de fe
vereiro de 1858, deixando ouvir a sua voz eloquente e 
authorisada, discorrera largamente sobre um dos flagellos 
mais devastadores, qual deve reputar-se, por sem duvida, 
a doença, que nos occupa. 

Uma vez provocado o debate, era mister que cor
ressem á liça, cheios de coragem e alento, os mais des
tros gladiadores. E correram alfim. A conquista antolhava-
se gloriosa e bella, como todas aquellas que se com
pram, não, cavando sepulturas após ambiciosas luctas, 
mal feridas sempre, mas arrancando aos golpes de uma 
doença cruel essa porção mais querida e mais bella do 
género humano — a mulher — no momento em que tem 
de exercer a nobre missão da maternidade. Mirava a isto 
aquelle torneio de tão robustos talentos. 
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Discutir a natureza da febre puerperal significava 
aventurar um passo no tratamento: era largar mão dos 
meios empíricos e buscar os racionaes. Devera de ser 
grande o triumpho, mas difficil, para quem lograsse re

solver este problema complexo; e dizemos difficil, porque 
se até 1858 numerosos trabalhos se haviam emprehendido 
sobre o mesmo objecto, também é certo que rumo di

verso do que deveriam seguir tomaram esses trabalhos, 
onde avultavam as opiniões mais encontradas e as diffi

culdades subiam de ponto. 
Assim é que em différentes memorias andavam dis

persos os materiaes, que se iam pouco a pouco colli

ginclo e archivando, ainda que não fosse senão para en

riquecer os annaes da historia medica —■ essa testemunha 
íiel, a quem cumpre apregoar, com a eloquência dos fa

ctos, quanto se trabalha em honra da sciencia e em prol 
da humanidade. 

Descreviamse as epidemias de febre puerperal como 
se fossem verdadeiros rios de morte, arrastando na sua 
torrente caudal muitas das infelizes, que sob o tecto das 
maternidades iam buscar o arrimo e o conforto, que a 
miséria lhes negava em suas casas: cada um apreciava 
a seu talante a indole d'essas epidemias tão mortíferas, 
as causas, que as provocavam, e, remontando d'ahi á 
natureza da doença, creavamse tantas opiniões quantos 
eram os casos epidemicos e os lugares onde elles se ob

servavam . 
Devera, porém, surgir o dia, em que esta grave ques

tão da febre puerperal se ventilasse, não em um hospital, 
n'um livro ou n'uma these, mas sim no seio d'uma aca

demia e em face do mundo medico. Assim succédera. 
Aberta a discussão, tomaram a palavra muitos dos 

mais respeitáveis membros da Academia, de medicina. E 
discussão fora essa acalorada e longa, em que tanto di

vergiram opiniões e se encontraram idêas; porém essa 
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lucta pacifica da intelligencia não podia chamar-se ingló
ria pois que o echo de tantas vozes authorisadas soou 
era diversos pontos do mundo scientifico como se fora 
um convite a novas discussões. 

Estava d'est'arte realisado o grande pensamento de 
Guérard. 

Este illustre académico, depois de haver citado o 
nome dos authores, que mais detidamente se occuparam 
do estudo da febre puerperal em epochas que longe vão, 
mostrou a necessidade que havia de fundar sob novas 
bases uma doutrina solida, scientificamente estabelecida, 
que viesse apear do seu sólio essas theorias vagas e in
decisas, pelas quaes tão confusamente se explicava a na
tureza da pyrexia puerperal. 

E fora effectivamente a natureza d'esta doença a pri
meira questão, de que se occupera Guérard, estabelecen
do primeiramente a parte, que poderia caber ás phlegma-
sias locaes na producção da febre puerperal e discutindo 
depois se ella deveria attribuir-se a uma infecção purulenta. 

Reduzida a questão a estes termos, principiou Gué
rard por conceder ás inflammações locaes uma importân
cia muito secundaria na producção da febre puerperal, 
argumentando com aquelles casos, em que pela autopsia 
não havia sido possível descobrir vestígios d'essas inflam
mações, ainda mesmo quando a doença tinha tido doze 
ou quinze dias de existência. Effectivamente, em 222 au
topsias feitas por Tonnelé, ' e ás quaes alludíra também 
Guérard, observou-se que a péritonite deixara de appa-
recer 29 vezes, 25 a metrite e a inflammação dos annexos 
do utero, 88 a phlébite e a lymphangite uterinas. Resul
tados quasi idênticos obtiveram Voillemier e Bourdon nas 
24 autopsias, a que procederam. 

Além d'isso, a doutrina da localisação fora ainda re-

1 Tonnelé, Archives générales de médecine, 1830. 
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batida por Guérard, dizendo que mesmo na hypothèse 
do apparecimento de lesões locaes, não apresentam ellas 
um cunho de identidade e de constância, que possam 
caracterisar essencialmente uma individualidade mórbida. 
Demais: se essas alterações locaes fossem o ponto de 
partida da febre puerperal, a sua manifestação d'ellas não 
só devia ser constante, como também preceder sempre 
a apparição dos symptomas geraes, o que realmente não 
acontece, attendendo a que nas primeiras horas, que suc-
cedem á expulsão do producto da concepção, ha apenas 
uma perda mais ou menos considerável de sangue puro 
e os lochios só mais tarde é que apparecem. Ora a febre 
puerperal, diz Guérard, pôde declarar-se logo depois do 
parto e algumas vezes durante o trabalho, de sorte que 
as phlegmasias locaes, quando hajam de desenvolver-se, 
manifestam-se em epochas mais afastadas, apresentando 
uma variedade em numero, constância e intensidade, se
gundo as epidemias. 

Foi discorrendo por esta traça que o illustre acadé
mico chegou a concluir que as phlegmasias locaes são 
secundarias e, por conseguinte, subordinadas a uma causa 
geral. 

A doutrina da infecção purulenta, que Velpeau e mui
tos outros defenderam com certo enthusiasmo, foi igual
mente rejeitada por Guérard, com o fundamento de que 
em um grande numero de mulheres, que succumbiram á 
febre puerperal, a phlébite e a lymphite muitas vezes se 
não reconheceram na autopsia, como o provam os resul
tados obtidos por Tonnelé, Bourdon e Voillemier, a que 
precedentemente alludimos. 

Suppondo mesmo que a phlébite se declare, e que 
nas veias uterinas appareça uma grande quantidade de 
pus, não é isso motivo, como opina Guérard, para que 
a febre puerperal venha a declarar-se; por quanto Duplay 
teve occasião de observar em mulheres accommettidas de 
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phlébites uterinas e que mezes depois foram victimas, pus 
concreto nas veias do utero e ovário, e todavia não se 
observou durante a vida o mais leve indicio de febre 
puerperal. 

As experiências de Gaspard, provando que o pus 
pôde circular nas veias sem que resulte necessariamente 
o apparecimento de lesões graves, foram ainda arma po
derosa para o já tantas vezes citado impugnador da dou
trina da localisação. 

Com effeito, Gaspard injectando oito grammas de pus 
na jugular d'um cão, notou que poucas horas depois da 
operação se lhe declararam vómitos e dejecções alvinas 
muito fétidas, restabelecendo-se porém o animal com
pletamente no dia seguinte. 

Longe iriamos se por ventura tentássemos seguir 
passo a passo o distincto académico na longa serie de 
argumentos, que com tanto engenho formulara e desen
volvera no seu notável discurso sobre a natureza da febre 
puerperal. 

Quizeramos simplesmente deixar aqui consignados os 
principaes que assim o exige a indole d'esta questão, li
tigiosa e obscura qual hoje se apresenta. 

Ouçamol-o porém ainda, não a impugnar doutrinas 
de seus adversários, mas a expender propriamente as 
suas sobre a natureza intima das pyrexias puerperaes: 

« Les épidémies de fièvre puerpérale, diz Guérard, bien 
que dissemblables entre elles, ont toutes néanmoins un air 
de famille qui ne permet pas de les confondre avec d'au
tres maladies. Elles présentent deux ordres de symptômes 
caractéristiques, dépendant: les uns, de la femme en état 
de gestation; les autres, du milieu dans lequel elle vit. 
Ceux-ci déterminent la forme de l'épidémie; de ceux-là 
dépend la nature intime de la maladie. » * 

1 Gazela hebdomad. 1858 — Discurso de Guérard. 
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Quaesquer que sejam as formas que as epidemias 
apresentem, é certo que, na opinião de Guérard, os sym-
ptomas característicos da febre puerperal dependem de 
certas modificações physiologicas, que a gravidez e o parto 
imprimem ao organismo da mulher; de sorte que desen-
volvendo-se também proporcionalmente áquellas modifi
cações certas aptidões mórbidas, devem estas adquirir 
maior intensidade durante e sobre tudo depois do traba
lho do parto, epocha, em que as influencias do meio que 
cerca a puerpera, imprimem ás doenças um caracter de 
especificidade e até, em certos casos, de virulência. 

Taes foram, em resumo, as conclusões a que che
gara Guérard. 

A lucta da essencialidade contra a localisação fora to
mando mais calor e mais vulto e Depaul, correndo pres
suroso ao appello de Guérard, não renegou as doutrinas 
do seu antecessor. 

Admittindo sem restricção a essencialidade da febre 
puerperal, Depaul acceita a opinião d'aquelles, que a fazem 
especialmente consistir em uma alteração primitiva do 
sangue. 

« Quant à moi, diz elle, qui suis intimement convain
cu de la nature essentielle de la maladie et qui accepte 
sans réserve l'opinion de ceux qui la font consister surtout 
dans une altération primitive du sang, j'aimerais mieux 
voir adopter les denominations de typhus puerpéral, ou de 
sceplicémie puerpérale. » 1 

A natureza epidemica da doença em questão, inteira
mente semelhante a outros estados mórbidos, que apre
sentam aquelle caracter, como o typho, febre typhoide 
etc., fora um dos argumentos adduzidos por Depaul a favor 
da essencialidade. Assim, a febre puerperal é muitas vezes 
precedida e annunciada nos hospitaes pela invasão de 

1 Obra cit. Discurso de Depaul. 



- 31 — 
certos accidentes pathologicos, quaes são as ophthalmias 
purulentas, as erysipelas, etc. ; e não são raros os casos em 
que a influencia d'esta constituição medica, estendendo-
se aos doentes que occupam as enfermarias contíguas ás 
de partos, venha d'est'arte annunciar a próxima invasão 
de uma epidemia. 

0 estado puerperal não é para Depaul, como não era 
também no sentir de Guérard, condição de rigor para o 
desenvolvimento da febre puerperal. Casos se apontam 
na sciencia de epidemias graves, durante as quaes algu
mas mulheres gravidas, succumbiram á febre puerperal 
sem que se houvesse declarado o trabalho do parto. 

Uma outra prova da essencialidade foi buscal-a o il
lustre professor aos resultados negativos ou inconstantes 
da anatomia pathologica. À parte a alteração do sangue, 
acrescenta Depaul, a autopsia não revela lesão alguma, 
que seja peculiar á febre puerperal; e se por ventura 
algumas alterações apparecem, são múltiplas, variáveis 
segundo as epidemias, devendo por conseguinte reputar-
se secundarias e subordinadas a uma causa geral. 

Além d'isso, a forma, o modo porque se declara a 
febre puerperal, a sua expressão symptomatica, são ou
tras tantas razões que, no sentir de Depaul, sobejamente 
justificam a collocação d'aquelle estado mórbido no qua
dro das febres essenciaes. 

E por derradeiro: a multiplicidade e o predomínio de 
certas manifestações pathologicas segundo as epidemias, as 
perturbações profundas do systema nervoso, a excessiva 
frequência do pulso, quasi sempre deprimido e pequeno, es
ses supremos esforços dos doentes como que a quererem 
buscar nas grandes inspirações a vida, que sentem fugir-
lhes, taes são os caracteres que pertencendo á febre puer
peral, cabem igualmente, segundo affirma Depaul, ás doen
ças chamadas por intoxicação, como a cholera, mormo, etc. 

Gomo ellas, a febre puerperal parece tirar a sua ori-
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gem de certas condições de insalubridade e particular
mente da excessiva accumulação; como ellas propaga-se 
por infecção e por contagio, o que não raro succède nos 
grandes hospitaes, em que as epidemias são tão frequen
tes quanto raras na pratica domiciliaria. 

Paul Dubois, professor de clinica obstétrica na facul
dade de medicina de Paris, e cujo nome tantas vezes te
mos ouvido citar com louvor, veio collocar-se também 
no campo dos essencialistas. Justo é que paguemos me
recido tributo de veneração e respeito a uma das mais 
legitimas illustrações medicas, citando do seu notável dis
curso alguns dos pontos mais importantes, ainda que o 
não façamos textualmente mas só em resumo. 

Paul Dubois admitte como consequências e algumas 
vezes como precursores do parto dous estados patholo-
gicos, um dos quaes deve chamar-se — febre puerperal. 
Esta é caracterisada por um grupo de symptomas, que 
lhe são peculiares e o seu caracter distinctivo não lhe 
provém da extensão e tão pouco da intensidade da inflam-
mação, quaesquer que sejam os órgãos que ella affecte, 
utero, peritonêo, ovários, etc. Á maneira dos outros es
sencialistas que o precederam, Paul Dubois suppõe a 
intervenção de uma causa geral, desconhecida ainda na 
sua essência, cujos effeitos primitivos devem ser altera
ções profundas nos líquidos da economia, especialmente 
no sangue. 

Não acceita a doutrina da infecção purulenta, consi
derando como effeito e.não como causa da alteração do 
sangue essas suppurações mais ou menos extensas e dis
seminadas, cujos vestígios não poucas vezes se descobrem 
pelo exame cadavérico. Depois, os casos fataes de febre 
puerperal, em que pela autopsia não tem sido possível 
observar o mais leve indicio de suppuração, constituem 
para o illustre professor o argumento de mais valor e de 
mais interesse para comprovar a sua asserção. 
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Paul Dubois condemna igualmente a doutrina da in

fecção pútrida, dizendo que se uma certa quantidade de 
sangue, liquido ou coagulado, retido no utero a pique 
de alterar-se, podesse ser a causa de uma intoxicação 
do sangue e dos efeitos que se lhe attribuem, haveria 
então a receiar que o que não passa de uma mera con
dição natural, constante e inoffensiva, se convertesse em 
risco permanente e ameaçador. Assim, quasi todos os 
casos de hemorrhagias consecutivas ao parto deveriam 
complicar-se de infecção pútrida, por isso mesmo que 
não ha perda uterina, por pouco abundante que seja 
n'uma puerpera, que não occasione a alteração de alguns 
coágulos nos órgãos genitaes. 

A hypothèse de uma alteração primitiva do sangue 
sob a influencia de uma causa, desconhecida ainda na 
sua essência, é, na opinião de Paul Dubois, a única que 
pôde e deve admittir-se. É essa causa, envolta ainda nas 
trevas do mysterio, a que contém em si os elementos de 
gravidade ou benignidade da doença do mesmo modo que 
a causa, em virtude da qual se produz a intoxicação va-
rioligena do sangue, tem sob a sua dependência as in-
flammações especificas disseminadas, de que mais tarde 
resultarão as pústulas discretas ou confluentes da variola. 

Sectário das doutrinas, que Paul Dubois desenvolvera 
no seio da Academia imperial de medicina, veio também 
Danyau i engrossar as já crescidas fileiras dos essencia-
listas, fazendo com elles a sua profissão de fé. 

Danyau considera a febre puerperal uma doença de 
origem miasmatica. N'esta hypothèse, admitte um princi
pio deletério, um verdadeiro miasma gerador, como elle 
o denomina, que, produzindo a intoxicação do sangue, 
torna-o apto para o desenvolvimento de inflammações em 

Danyau, communication á VAcadémie. 1858. 
3 
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différentes órgãos, mas mais especialmente n'aquelles, 
cuja vitalidade fora exaltada pela gravidez e pelo parto. 

Em abono da sua opinião, cita Danyau as différentes 
epidemias de febre puerperal, que em 1849 grassaram 
ao mesmo tempo em Vienna, Praga e Dresde, e fadando 
do contagio, admitte também a possibilidade do transporte 
do miasma puerperal pelo ar ambiente, mas inclina-se 
mais particularmente á transmissão directa, baseando-a em 
factos de observação sua e alheia. 

São estas as ideas, que mais avultam no discurso de 
Danyau, um d'aquelles, que ao lado de Guérard, Depaul, 
Dubois e tantos outros tomara parte no grande debate 
scientifico sobre a natureza da febre puerperal, conside
rada como entidade mórbida distincta. 

Cumpre-nos agora apresentar ao lado das nebulosas 
concepções do essencialismo, que fizera da febre puerpe
ral uma como fada mysteriosa pairando por ignotas re
giões, a doutrina da localisação, que circumscreve a ca
prichosa fada aos estreitos limites de um órgão, que a 
despe dos phantasticos ouropéis com que alguns preten
dem entrajal-a, e que a apresenta em toda a nudez de 
suas formas, se é licito dizel-o assim no estado actual 
dos conhecimentos medicos. 

II 

Succède muitas vezes na sciencia como na politica: 
aqui dividem-se os partidos no seio dos parlamentos e 
cada grupo tem a sua escola, as suas crenças, a sua re
ligião, em fim. Propagal-a e defendel-a com toda a for
ça de suas convicções, eis à missão dos que militam em 
torno de uma bandeira: o contrario fora mentir á fé dos 
partidos. 
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Que muito é, pois, que no alcaçar das sciencias suc

céda outro tanto? Que deve surprehender-nos que a ques
tão da febre puerperal, considerada como febre essen
cial, arrastasse após si novas questões de doutrinas me
dicas, quando é certo que a sabor de cada escola corre 
diversamente interpretada a doutrina pathologica? 

Sendo assim, era natural que ao lado da facção, que 
não duvidamos chamar essencialisia, surgisse um novo par
tido: o da localisação. Era um simulacro da lucta entre 
ministeriaes e opposicionistas, mas lucta leal, como deve 
ser sempre a de idêas e nunca a de ambições. 

Effectivamente, a febre puerperal considerada até aqui 
como pyrexia anterior ás lesões phlegmasicas e indepen
dente d'ellas, tornára-se objecto de longa pendência en
tre os que assim proclamavam a sua essencialidade e os 
que a consideravam uma consequência dos estados pnle-
gmasicos de que ella se acompanha. 

Beau fora o primeiro que veio collocar-se no campo 
dos localisadores. Descendo á comparação dos elementos 
das pyrexias essenciaes e das phlegmasicas, procurou de
monstrar que só os segundos podem adaptar-se ao desen
volvimento, á marcha, e aos caracteres da febre puerperal. 

« Quanto a mim, diz Beau, a febre puerperal proce
de de uma phlegmasia, e esta mesma phlegmasia'está sob 
a dependência de uma diathese inflammatoria.» i 

A acção d'essa diathese, como que sócia insepará
vel do estado puerperal, é, na opinião de Beau, singular
mente favorecida e até exaltada pela constituição epide-
mica, outra influencia mysteriosa, que combinando os seus 
esforços com a precedente, dá lugar ao apparecimento 
das phlegmasias puerperaes. De entre estas, a péritonite, 
que pôde ser parcial ou geral, simples ou complicada, 
é a mais frequente e desde então a palavra — febre puer-

1 Beau, communication à l'Académie de médecine. 1858. 
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peral —deve representar, segundo Beau, a idêa de uma 
febre phlegmasica. E com tanta mais razão deve consi
dérasse assim, quanto é certo que no modo subito por
que muitas vezes se declara e pelos symptomas, que a 
caracterisam, tem muitos pontos de contacto com todas 
as phlegmasias agudas. 

Além d'isto, no augmento da proporção de flbrina 
do sangue encontra Beau um dos argumentos de mais va
lia a favor da natureza phlegmasica da febre puerperal; 
e contra a objecção d'aquelles, que dizem haver n'esta 
pyrexia uma verdadeira dissolução do sangue, oppõe o 
sectário da localisação as experiências de Hersent, das quaes 
concluirá que a proporção de flbrina pôde augmentar em 
muitos casos, quaesquer que sejam as formas que a doen
ça apresente. 

Quanto á ausência de lesões dos sólidos, o que, na 
opinião dos impugnadores da doutrina da'localisaçao, é 
inconciliável com a idêa de uma phlegmasia, Beau sus
tenta que é ainda muito duvidosa ou que, pelo menos, 
se restringe a um pequeno numero de factos. 

E por derradeiro : o contagio da febre puerperal, ar
gumento tantas vezes produzido a favor da sua essencia
lidade, não tem para o citado académico o valor que ou
tros lhe concedem, por isso que são muito frequentes os 
casos de phlegmasias também contagiosas, entre as quaes 
poderiam citar-se as dysenterias, as ophthalmias purulen
tas, e outras. 

Cruveilhier, acceitando em parte as idêas esposadas 
por Beau, considera a febre puerperal como uma febre 
traumatica. 

No pensar do eminente professor, a mulher que 
acaba de dar á luz o producto da concepção pôde com-
parar-se a um individuo, que soffreu uma grave opera
ção cirúrgica. Tanto na puerpera como no operado cos
tumam apparecer a perda de forças, dores prolongadas 
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e intensas, hemorrhagias mais ou menos abundantes, etc. 
Além d'isso, a febre traumatica, que sobrevem á mu

lher em condições de puerperalida.de é ora simples, o que 
igualmente pôde succéder aos feridos ou operados, ora se 
acompanha de perturbações locaes e geraes mais ou me
nos graves, assumindo nos casos de accumulação, de in
fecção miasmatica, as maiores proporções de gravidade. 
Depois, os indivíduos, que soffreram uma operação, po
dem succumbir, do mesmo modo que as puerperas, a 
hemorrhagias primitivas ou consecutivas, á gangrena, á 
infecção purulenta ou pútrida, dando-se, conseguintemen-
te, as mesmas causas de morte em um e outro caso. 

Localisador corno os seus antecessores, Velpeau ad-
mitte a febre puerperal como resultado de uma ou de 
muitas phlegmasias. Essas phlegmasias puerperaes, quer 
sejam metrites ou péritonites, complicam-se ordinariamen
te de phlébite, angioleucite e de infecção purulenta : a fe
bre e a alteração do sangue pelo pus, qual a admitte 
Velpeau, longe de serem primitivas, como querem os es-
sencialistas, são, pelo contrario, consecutivas e subordi
nadas á inflammação dos órgãos pélvicos. 

Além d'isso, as phlegmasias do puerperio teem uma 
feição, uma physionomia especial, que lhes é imprimida 
pela puerper alidade, e não se furtam também á influencia 
da constituição medica, que rodeia a mulher n'estas cir-
cumstancias. 

O mais que houvéramos de dizer sobre a interpre
tação dada por Velpeau á natureza intima da febre puer
peral, pôde resumir-se n'esta curta passagem, que tex
tualmente citamos do seu notável discurso : 

«Pour moi, conclue Velpeau, la maladie appelée fiè
vre puerpérale est une péritonite, mais une péritonite 
spéciale. » ' 

' Velpeau, Communication à l'Académie de médecine. 1858. 
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Hervez de Chégoin vai buscar á superficie do utero, 
quando despojado da placenta, a origem da febre puer
peral, ou antes, da infecção purulenta ou pútrida, que, 
na sua opinião, constitue a doença chamada pyrexia do 
puerperio. 

Para nos furtarmos a repetições inúteis, convém di
zer desde já que J. Guérin, Piorry, Bouillaud, Grisolle e 
tantos outros acceitam as ideas, que deixamos expendidas 
sobre a doutrina da localisação. 

N'esta tão longa quanto delicada pendência não po
dia deixar de intervir com toda a luz do seu festejado 
talento e vasta experiência o insigne professor Trousseau, 
que sustentara perante a Academia de medicina a doutri
na da especificidade. Esta expressão traz logo a idea as
sociada de virus, miasma, fermento, todo esse cortejo de 
agentes morbigenos, a que tão intimamente prende a dou
trina desenvolvida por Trousseau. 

Effectivamente, o distincto professor admitte que a 
causa efficiente da febre puerperal reside em um prin
cipio especifico, desconhecido na sua essência, mas conhe-

, eido pelos seus effeitos. A ferida placentar ou o trauma
tismo, qualquer que elle seja, é, na maioria dos casos, 
a causa occasional da doença. 

São estas as proposições, que mais avultam entre as 
muitas, que Trousseau enunciara e desenvolvera nos seus 
notáveis discursos sobre a natureza da febre puerperal. 

Ill 

Esta longa exposição de opiniões tão diversas como 
aquellas, que teem reinado e reinam ainda sobre a natu
reza intima da febre puerperal, é para nós a prova mais 
evidente da difficuldade do objecto. 
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Por vários jornaes medicos andavam dispersos os 

materiaes, que aqui podemos colligir. Reunil-os de mol
de a poder-se discriminar bem o modo de vêr de cada 
um sobre a natureza de uma doença, que provocara tão 
litigiosas discussões, foi o que ensaiamos fazer. 

Não logramos, por certo, o nosso intento, que a ta
refa era difficil e árdua; tanto mais que a febre puer
peral se nos figurara desde logo um como ingente co
losso erguendo-se imponente e magestoso entre campos 
mui diversos. 

Assim, considerada por uns como entidade mórbida 
distincta, um estado febril essencial e, por conseguinte, 
preexistente às diversas lesões locaes; consistindo para 
outros em uma alteração primitiva do sangue, em uma 
verdadeira scepticemia puerperal; olhada por estes como 
um ente de razão, uma concepção puramente imaginaria; 
considerada por est'outros o simples resultado de uma 
ou mais phlegmasias; eis as diversas phases porque tem 
passado o estudo da febre puerperal, as variadas inter
pretações que se tem dado á sua natureza. Depois, ain
da não falíamos d'aquelles, que buscam a hypothèse de 
um miasma gerador, o qual, produzindo a intoxicação 
do sangue, occasiona não só a febre como as diversas 
lesões, de que ella se acompanha; e tão pouco de mui
tos outros, que invocam, como explicando satisfatoria
mente a natureza da doença, a infecção purulenta, a in
fecção pútrida, cujo foco é o utero. 

Desvaira-se realmente o espirito diante de tão varia
das hypotheses! Como concilial-as? 

Quando a febre puerperal podesse ser tudo isto te
ria o privilegio do fabuloso Proteo revestindo as formas 
mais caprichosas ! 

Àuber, na memoria que escreveu, fazendo a critica 
da discussão que em 1858 tivera lugar na Academia de 
Paris, exprimia-se assim: 
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«Sur douze orateurs entendus, ou peut compter: 
«des essentialistes; des demi-essentialistes; des essen-
«tialistes sans le vouloir; des essentialistes sans le sa-
«voir; des localisateurs ; des localisateurs avec tendance 
«a l'essentialisation; des essentialistes avec amour pour 
« la localisation ; des spéciflcistes ; des typhistes ; des trau-
«matistes; des néo-traumatistes!... 

«Maintenant débrouillez-vous, arrangez-vous, compo-
«sez-vous une religion médicale avec les dogmes de tous 
« ces chefs d'école, véritables pontifes de l'enseignement 
«officiel ; etc.» 

Esta curta passagem da memoria de Auber, em que 
o distincto escriptor aprecia com mais espirito do que li
sonja a questão da febre puerperal ventilada em 1858, 
dá idea das numerosas seitas, em que se dividiram os 
medicos d'entao, e ó isso bastante para se poder avaliar 
não só da difficuldade do assumpto, que n'aquella epocha 
se discutira com tanto interesse como talento, mas tam
bém da confusão a que elle dera lugar, quando em lucta 
constante se debatiam elementos tão diversos. 

Se do meio da nossa obscuridade nos fosse licito 
emittir uma opinião, embora humilde como quem vai aven-
tural-a, diríamos que o único terreno, em que pôde e 
deve acceitar-se a discussão, é o seguinte: ou a febre 
puerperal não é uma entidade mórbida distincta, uma fe
bre essencial, e n'esse caso deve riscar-se o seu nome dos 
quadros nosologicos como inutil e talvez perigoso, por is
so que mais confunde que esclarece; ou então ó real
mente uma febre primitiva, sui generis e n'esse caso con
vém que assim a consideremos a todos os respeitos. 

Chegando a este ponto, não devemos occultar uma 
verdade por todos sabida e acceite como tal, e é que a 
doutrina das febres, como a das inflammações, como a 
de toda a pathologia, tem-se agitado constantemente na 
vaga caprichosa das escolas c dos systemas, parecendo 
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até que o destino eterno da verdade em medicina é ser 
desfigurada peio espirito de partido! 

Quem poderá conciliar tantas hypotheses, tantas con
jecturas como aquellas sobre que se tem baseado o es
tudo da pyretologia? De qual d'ellas poderá vir-nos um 
tenue lampejo de luz, que mais não seja, apontando-nos 
o caminho que conduz á verdade? 

Ha em medicina uma antiga doutrina, que contou 
muitos sectários, que os conta ainda hoje, que os conta
rá talvez no porvir: é o vitalismo. Á luz da philosophia 
chamada vitalista, a noção de febre deriva da noção de 
doença como esta da de vida. 

A febre constitue ou acompanha as doenças febris 
agudas: no primeiro caso temos as febres primitivas, fe
bres propriamente ditas; no s'egundo vêm as febres con
secutivas ou symptomaticas, prendendo sempre a affec-
ções locaes. 

Deriva d'aqui uma distincção, mas uma distincção 
capital em plena doutrina vitalista, como a que deve es-
tabelecer-se entre febre e febres: quando se falia de fe
bre tem-se apenas em vista um acto da economia, acto 
isolado, estando ou não sob a dependência d'outros actos; 
em quanto que pela expressão — febres — quer-se signifi
car que a doença reside essencialmente no acto febril, na 
reacção do organismo formando um todo complexo, tendo 
uma marcha e uma duração qualquer. 

Depois, admittida que seja uma correlação intima 
entre as manifestações orgânicas, ou antes, uma união 
necessária, fatal, irresistível, que as resuma em uma uni
dade indissolúvel, que colloque a vida de cada órgão sob 
a dependência de uma espécie de vida geral e harmoni
ca, como lhe chama Chauffard ; admittido que seja tudo 
isto, dizíamos, deve também admittir-se que essa força 
activa, que essa vida geral e harmonica ha-de insurgir-
se contra as injurias, que lhe são feitas por algumas d'es-
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sas grandes influencias, que actuam sobre toda a econo
mia viva. 

Eis brevemente traduzida em linguagem vitalista a 
doutrina das febres primitivas ou essenciaes dos antigos, 
no que ella encerra de mais fundamental : o muito que 
aqui omittimos deriva d'estes princípios. 

E comtudo a pyretologia vitalista não ficara por mui
to tempo na inviolabilidade, que lhe parecia adquirida. 

A reacção da escola anatómica, posto que não fosse 
súbita, e isto porque as grandes revoluções preparam-se 
quasi sempre lentamente, fora todavia ganhando campo 
ao passo que novas descobertas se succediam em anato
mia pathologica. 

Fieis aos seus princípios, os anatomo-pathologistas 
interrogavam no silencio dos theatros anatómicos myria
des de cadáveres antes de os deixarem entregar ao si
lencio dos túmulos: procuravam sobre elles os rastos 
que a morte deixara, e em cada lesão material, em ca
da alteração de tecido que descobriam, viam elles um 
como cadaver da doença, o qual por seu turno interro
gavam também. 

Era d'est'arte que a escola anatómica ia ganhando 
todo o prestigio que hoje tem. Como todos os systemas, 
como todas as doutrinas, fora primeiramente ás febres 
que ella se dirigira da altura das suas pretenções. 

Para que tantas concepções imaginarias, para que essa 
creação phantastica das febres primitivas ou essenciaes, 
quando é certo que as alterações de tecido, que as lesões 
materiaes que o escalpello descobre, explicam satisfatoria
mente, na maioria dos casos, o drama mórbido na diver
sidade das suas situações, na multiplicidade das suas sce-
nas? 

Tal era a interrogação, breve mas eloquente, que 
de junto abanca anatómica dirigia o anaiomo-pathologismo 
á pyretologia chamada vitalista. 
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Uns obedeciam á lógica imperiosa dos factos e pu
nham o dedo na lesão como quem o punha na doença; 
outros cimentavam o vasto edifício pathologico sobre es
se jogo eterno d'affecçôes e reacções da unidade vital: 
aquelles eram os organicistas, estes os vitalistas. 

Não vimos aqui fazer uma profissão de fé em assum
pto de doutrinas medicas. Era isso uma louca temerida
de de que a consciência não poderia nunca absolver-nos, 
pois bem alto nos attesta que n'esse pélago revolto das 
escolas e dos systemas a attracção para o abysmo é fatal 
e irresistível, quando a luz da intelligencia não permitte 
que o evitemos. Seja-nos, porém, permittido confessar 
que em pathologia, como em physiologia, como em todos 
os ramos das sciencias medicas os factos, quando severa
mente interpretados, teem sempre um valor soberano, e 
não raro triumpham das theorias, ainda as que se nos 
antolham mais seductoras, mais solidamente estabelecidas. 

E que nos dizem os factos em relação á doença cha
mada febre puerperal? É o que tentamos examinar: 

Tanto nos casos sporadicos como nas grandes epide
mias de febre puerperal, a observação tem constantemen
te mostrado que a pyrexia coincide quasi sempre com 
phlegmasias de um certo caracter e de uma certa exten
são. De entre ellas, a péritonite é a mais frequente e pô
de ser parcial ou geral, simples ou complicada de metri-
te, de phlébite uterina, de lymphite, etc. Quando essas 
phlegmasias assumem uma certa extensão, os symptomas 
ataxo-adynamicos não se fazem esperar muito, e é com 
elles que Depaul, Dubois, Guérard e tantos outros argu
mentam a favor da essencialidade da febre puerperal. 

Mas que valor pôde ter esse argumento? Torna elle 
porventura inviolável a doutrina essencialista? Cremos que 
não. Basta attender a que os phenomenos da ataxia e 
adynamia acompanham muitas vezes as inflammações 
visceraes e serosas, como succède quando attingem um 
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grau de extensão e intensidade tal, a ponto de se refle
ctirem sobre a economia inteira e acordarem n'ella im-
mensas sympathias, que não só modificam a physionomia 
especial do estado mórbido como também lhe augmen-
tam singularmente a gravidade. 

Poderá alguém negar que o phlegmão simples se 
converte muitas vezes, sob a influencia de causas geraes 
ou de predisposições individuaes, em phlegmão diffuso 
acompanhado de symptomas de ataxia e adynamia? Tam
bém nos parece que não. 

Ainda mais: 
A influencia nosocomial e a constituição medica, iso

ladas ou reunidas, e algumas vezes até certas predispo
sições puramente individuaes e momentâneas, não impri
mem por ventura, dadas certas circumstancias, um cara
cter de-extrema gravidade ás phlegmasias visceraes, que 
para logo se acompanham de phenomenos ataxo-adyna-
micos? Pois não é isto o que frequentemente succède 
com a pneumonia, o pleuriz, etc.? E comtudo ninguém 
dirá que o phlegmão, que a pneumonia, que o pleuriz, 
pelo facto de perderem o seu caracter de reacção franca, 
perderam igualmente o seu caracter phlegmasico : ninguém 
dirá ainda que a dysenteria, que a erysipela, tornando-se 
epidemicas e acompanhando-se de symptomas ataxo-ady-
namicos, deixem por isso de ser uma erysipela, uma dy
senteria. 

Depois, não atinamos ainda bem com os outros ca
racteres differenciaes, que na opinião dos essencialislas 
tanto distanceiam a chamada febre puerperal das phlegfna-
sias visceraes e serosas, no tocante á sua evolução clini
ca. Ainda por este lado nos parece haver muitos pontos 
de contacto entre uma e outras, não só em relação aos 
phenomenos primitivos porque se manifestam, como no 
que respeita á successão dos symptomas, á sua expres
são phenomenal, em fim. 
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Um arripiamento e a dôr mais ou menos intensa na 

excavação pélvica são, na maioria dos casos, os sympto-
mas iniciaes da febre puerperal. Não é também assim que 
se declara a pneumonia, e, como ella, quasi todas as phle-
gmasias agudas, salvas as respectivas differences de sede? 

É ainda a lógica dos factos que se encarrega de res
ponder. 

Contra as ideas que vêm expostas objectam os 
essencialistas, dizendo que na sciencia se apontam casos 
de febre puerperal, em que não appareceram lesões de 
sólidos, facto este de todo o ponto inconciliável com a 
idêa de uma phlegmasia. A esta eterna asserção dos es
sencialistas poderíamos nós oppôr esta resposta também 
eterna, e é que pelo facto de se não poderem encontrar 
essas alterações não deve em rigor concluir-se que el-
las realmente não existam. Entre os muitos factos que po
deríamos citar em abono d'esta asserção, seja-nos permit-
tido apontar alguns d'aquelles, a que allude Jules Simon 
na sua monographia sobre as doenças puerperaes. 

Era o caso de uma mulher que havia suecumbido a 
uma febre puerperal. Feita a autopsia e examinado o ute
ro com todo o cuidado não se encontrara o mais leve in
dicio de pus nos vasos: era mais uma autopsia sem le
sões que teria de reunir-se a factos do mesmo género, 
aliás duvidosos, se novas indagações não viessem depois 
mostrar que existia uma notável quantidade de pus nas veias. 

Beau refere ainda dous casos análogos citados tam
bém por Jules Simon. «Depois de uma longa autopsia 
negativa, diz elle, estávamos dispostos a retirar-nos com 
a convicção de que não existia phlébite, quando Castel-
nau e Sappey poderam immediatamente reconhecel-a. » O 
outro caso refere-se a uma mulher, que havia fallecido 
de uma febre puerperal bem caracterisada 17 dias de
pois de esta se lhe ter declarado. Examinadas as três ca
vidades splanchnicas com todo o cuidado, nada appare-
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cera de anormal, que podesse fazer suspeitar a mais le
ve alteração ; mas quando iam a retirar-se da sala da 
autopsia os que tão severamente haviam interrogado o ca
daver, succedeu que um interno do hospital Cochin des
cobrira casualmente um grande foco purulento na região 
lombar. 

Estes e muitos outros factos, que por ahi vêm ci
tados, provam sufficientemente que é sempre pouco todo 
o cuidado e escrúpulo com que deve proceder-se a in
vestigações d'esté género. 

Dada, porém, a hypothèse de que em certos casos 
fataes de febre puerperal o exame cadavérico, ainda o 
mais minucioso, não nos revele a mais leve alteração or
gânica, que deve isso surprehender-nos? Pois não exis
tem factos semelhantes na historia de muitas phlegmasias? 
Acaso ignora alguém que a meningite nem sempre deixa 
após si vestígios de inílammação nas meninges, os quaes 
possam ser reconhecidos pela autopsia? 

Os casos da febre puerperal, que os essencialistas de
nominam fulminantes, não teem ainda nada de extraor
dinário : encontramol-os também análogos nos accidentes 
promptamente mortaes, como são os que ás vezes acom
panham a solução de continuidade, que nos parece muito 
simples, uma picada anatómica, por exemplo. 

Com as péritonites traumáticas ou por perfuração suc
cède quasi o mesmo: n'estas, a terminação é ás vezes 
tão promptamente funesta que não ha tempo de se for
marem alterações orgânicas apreciáveis. 

Querer, pois, encontrar sobre o cadaver todas as 
pegadas, ainda as mais subtis, que a doença deixara após 
si, são aspirações nutridas e bafejadas desde muito pelo 
amor da sciencia, bem o sabemos, mas cuja completa rea-
lisação não chegará tão cedo. 

No estado actual dos conhecimentos medicos, pedir 
á anatomia pathologica que rasgue de uma vez para sem-



— 47 — 

pre esse véo mysterioso, que nos esconde a lesão da 
doença e a doença da lesão, como não raro succède; 
pedir-lhe que nos descerre subito esses sonhados hori-
sontes de luz, a nós, que marchamos ainda na penum
bra, era antecipar a obra das gerações que hão-de vir, 
era pedir-lhe muito, era pedir-lhe o impossível. 

Não abracemos a nuvem por Juno. A esses casos ex-
cepcionaes, senão muito duvidosos, em que a autopsia 
ficara muda, poderíamos oppôr centenares d'elles, em que 
lesões materiaes, diversamente combinadas, responderam 
eloquentemente á severa intimação do escalpello. 

Churchill, tendo em vista estudar a preceito o gé
nio epidemico da febre puerperal, confeccionou com to
da a exactidão, que lhe fora possível, uma lista chrono-
logica de différentes epidemias, não só com a designa
ção dos lugares onde ellas reinaram como com o nome 
dos authores que as descreveram e estudaram. N'este tra
balho, que de bom grado apresentaríamos por extenso se 
não abrangesse muito espaço, avulta um quadro impor
tantíssimo dos caracteres anatomo-pathologicos, que offe-
receram essas différentes epidemias ; e por elle se vê que 
as péritonites, as metro-peritonites foram as lesões mais 
constantes, apparecendo depois, segundo a ordem de 
frequência, as metrites, as phlébites uterinas, as lymphi-
tes, as ovarites, etc., ora simples ora diversamente com
binadas. 

As observações a que procederam Tardieu, Bour
don, Béhier e tantos outros, confirmam, com pouca dif-
ferença, os resultados que acabamos de apresentar . 

A estes trabalhos tão importantes para o estudo da 
febre puerperal, seja-nos também permittido juntar, como 
obulo mesquinho de quem se não enxerga na turba im-
mensa de tão esforçados obreiros, mais oito casos fataes 
observados durante o corrente anno lectivo na enferma
ria de partos. Nas autopsias, a que se procedera, nunca 
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os cadáveres ficaram mudos diante das interrogações que 
onze condiscípulos e eu, o ultimo de entre elles, lhes di
rigimos com o escalpello na mão: responderam-nos, pelo 
contrario, eloquentemente, ora com péritonites, ora com 
metro-peritonites, phlébites uterinas e até com abcessos 
nas trompas. 

Todos os factos, que acabamos de apresentar, inva
lidam, a nosso vêr, o argumento que se baseia nos re
sultados negativos da autopsia e com os quaes se faz tan
to alarme nos arraiaes do essencialismo. 

Invoca-se ainda o contagio como prova evidente da 
essencialidade da febre puerperal, como se o contagio fos
se um fôro exclusivo d'esta doença e como n'ella se ope
rasse por um mecanismo muito outro do que costuma ter 
lugar em vários estados mórbidos. 

Então nào ha phlegmasias também contagiosas? 
Não estão por ventura n'esse caso, dadas certas cir-

cumstancias, as ophthalmias, as dysenterias e muitas ou
tras? 

Verdade é que se tem admittido um quid occultum, 
que dá espontaneamente origem á febre puerperal, parti
cularmente nos hospitaes onde a esse deplorável systema 
de accumulação de puerperas n'uma mesma sala se reú
nem as peiores condições hygienicas relativas á ventilação, 
limpeza, etc. ; mas conviria indagar se essa causa desconhe
cida é différente d'aquella, que nas enfermarias onde se 
reúnem muitos feridos occasiona esses accidentes locaes e 
geraes, que se desenvolvem epidemicamente e que não ra
ro assumem a gravidade de um verdadeiro lypho trau
mático. Vai talvez n'isto a razão porque Cruveilhier cha
mara á doença, cuja natureza discutimos, um typho puer
peral, comparando a mulher que acaba de dar á luz o 
producto da concepção a um individuo, que soffresse uma 
operação ou fosse accidentalmenle ferido. 

Sendo assim, parece-nos de pouca monta o projéctil, 
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que, nas azas ligeiras do contagio, vem arremessado do 
campo essencialista contra os adversários. 

Se é só pelo estudo dos factos que se pôde chegar á 
explicação lógica dos accidentes puerperaes, não é de certo 
a hypothèse de uma unidade mórbida, chamada febre 
puerperal, que ha-de resolver-nos o problema e muito 
menos conduzir-nos, como por luminosa vereda, á inter
pretação real e verdadeira da doença nos seus diversos 
fîiêmôûtûs* 

Effectivamente, a chamada febre puerperal é um es
tado mórbido muito complexo, a despeito do cunho, da 
physionomia particular com que sempre se nos revela. 

Que mão occulta é essa, poderia perguntar-se-nos, 
que assim imprime á doença feição tão característica, a 
ponto de dizer um dos mais strenuos defensores da doutri
na essencialista, que as epidemias de febre puerperal teem 
todas um ar de família, que não permitte confundil-as 
com outras? 

É tão natural a pergunta quanto, a nosso vêr, pode 
ser satisfatória a resposta. Esse cunho, essa feição propria 
é-lhe imprimida pela puerperalidade, ou antes, por esse 
estado excepcional em que se encontra o organismo da 
mulher depois do parto. 

É por isso mesmo que o conhecimento exacto, sem
pre patente ao espirito, das particularidades do estado puer
peral deveria indispensavelmente servir de introducção ao 
estudo da doença, de que tratamos, e á interpretação das 
variadas lesões, que ella offerece. Tudo o que não fôr 
isto é postergar os factos, é envolver o espirito na espes
sa bruma de concepções phantasticas. 

Que modificações importantes deverá, pois, imprimir 
ao organismo da mulher o estado puerperal? É o que mui
to succintamente vamos analysar. 

Como resultado immediato do parto, cumpre primei
ramente attender ao descollamento da placenta, de que 

4 
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resulta uma verdadeira ferida uterina, em cuja superfície 
se vêem os largos orifícios dos seios venosos completa
mente dilacerados. Verdadeiro meio de reparação, estabe-
lece-se nos vasos assim lesados uma secreção plástica, um 
certo trabalho phlegmasico, que pôde mesmo ser levado 
em certos casos até á suppuração. 

Mas não se circumscreve somente a isto o chamado 
traumatismo puerperal: o collo do utero dilacera-se tam
bém n'uma maior ou menor extensão, succedendo o mes
mo á commissura posterior da vulva se a mulher é pri-
mipara; as paredes da vagina apresentam ecchymoses de 
extensão variável bem como o peritoneo junto do collo 
do utero. Além d'isso, nos partos ainda os mais naturaes, 
a expulsão do ovóide fetal é seguida de um collapso mais 
ou menos pronunciado e de uma certa duração ; poucas 
horas depois, em quanto que na superfície interna do ute
ro, no collo, etc. se estabelece um trabalho inílammato-
rio verdadeiramente reparador, succède que as porções 
da membrana caduca e os coágulos sanguíneos, que fi
caram adhérentes, são expulsos com os lochios. Opera-se 
porém ás vezes uma espécie de decomposição n'aquelles 
productos, que se tornam facilmente pútridos se a vagina 
e o collo, dilatados ainda em certo grau, não tornam de
fesos ao contacto do ar os detritos, que occupam a su
perficie interna do utero. 

Tal é o estado puerperal no que elle tem de mais 
apreciável, de mais vulgar. 

Se attendermos agora a outra ordem de modifica
ções, algumas preparadas de ante-mão e que vêm imprimir 
Ápuerperalidade uma feição propria, teremos a explicação 
mais ou menos peremptória de um estado mórbido tão 
complexo como o chamado — febre puerperal. Pondo de 
parte a suspensão da funcção do ovário, a cessação dos 
catamenios e o apparecimento da secreção láctea, outras 
tantas condições excepcionaes, em que se encontra a 
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mulher que concebera, queremos referir-nos particular
mente ás alterações, que se passam no sangue. 

Os trabalhos hematológicos modernos, que' tão valio
sos serviços teem prestado á physiologia e pathologia obs
tétricas, mostram-nos quão profundas são as modificações 
operadas no sangue durante os períodos da gravidez. 

O augmento notável da fibrina e da agua, a diminui
ção dos glóbulos e da albumina, eis as alterações mais 
constantes que se observam durante a gestação e que se 
tornam muito notáveis na epocha do parto e depois d'elle. 

Quem não vê, pois, em tudo isto uma serie de pre
disposições locaes e geraes ás phlegmasias do puerperio? 
Gomo é que o augmento da agua, a diminuição da al
bumina e dos glóbulos não hão-de tender a imprimir um 
caracter adynamico áquellas phlegmasias? 

Em conclusão : 
Depois do que deixamos exposto, pôde e deve admit-

tir-se uma febre puerperal no sentido que ordinariamen
te se liga a esta palavra? 

Cumpre-nos dizer aqui que nunca nutrimos a louca 
pretenção de resolver esta questão sempre pendente, sem
pre nova, sempre actual, quando é certo que ella appa-
rece aos olhos dos medicos envolta nas sombras da incer
teza; diremos somente que os factos interpretados sem 
paixão d'escola ou de partido authorisam-nos a concluir 
que o estado mórbido chamado — febre puerperal—é, na 
generalidade dos casos, uma péritonite, uma metrite, uma 
phlébite, uma angioleucite uterina, ora simples ora diver
samente combinadas, mas apresentando sempre uma fei
ção propria, caracteristica, que lhes é imprimida pela puer-
per alidade. 

FIM 



PROPOSIÇÕES 

ANATOMIA—O caracter typico da cellula cartilaginea 
é a capsula, que a envolve. 

PHYSIOLOGIA — Admittimos uma corrente eléctrica pri
vativa do sangue. 

MATERIA MEDICA—De todas as classificações pharma
cologics, optamos por a que se baseia na acção p'hysio-
logica. 

PATIIOLOGIA GERAL—0 empirismo em medicina, com 
foros de methodo, é um monumento erguido á nossa igno
rância. 

MEDICINA OPERATÓRIA — Para a immobilisação dos 
membros, os apparelhos de gutta-percha devem preferir-se 
a quaesquer outros. 

PATHOLOGIA INTERNA — A denominação de — febre 
typhoide — por que se designa a doença caracterisada pela 
alteração das glândulas de Peyer, mais confunde que es
clarece a sua natureza. 

ANATOMIA PATIIOLOGICA—Na evolução anatómica dos 
tumores brancos é á cartilagem que cabe a parte mais 
activa. 

PARTOS —As doenças puerperaes devem entrar n'um 
quadro nosologico especial. 

MEDICINA LEGAL—A docimasia pulmonar é um dos 
meios mais preciosos para resolver as questões de infan
ticídio. 

Approvada. Pôde imprimir-se. 
Porto 18 de junho de 1870. 

Prof, lllidio Ayres. O director 
Cosia Leite. 
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