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Julgamos conveniente fazer urn rapido historico da septicemia
puerperal para melhor se apreciar as phases successivas do assampto
desde o berco da mediciiiu at6 nossos dtas, e a evulucao rapida que tevre
tie c.ertn tempo a esta parte, 0 que a prafcica ubstetrica chatna hoje
septicemia puerperal e a tnesma febre- puerperal dus autigos parteiros
daqual ja nos da uoticia o pai da melicmuetn suas obras e depois delle
tialiano, Euchurio, lihudiou , Hoerhiavm Sydenham , Huffman 11 e outros
at6 17l)o.

Esses lllustres represen tail tes da medicinn antiga davam como
de todas as perturba^ues observadas post- parlurn e que hoje enfei-

xnmo-i na denominac&o synthetica de septicemia- puerperal a reteucao dos
Inchingc a decomposicuo de fragmeutos placentariod que por ventura
licassem no utero em eonsequeneiu de urn delivraraento incomplete,

Mais uirde Mercurial is e Willis, em 1(5152, emittirain a sua tlieoria ,

Pur ella as perturbacoes do puerperio corriam por couta de verda-
deiras meUistases-leitosas, isto eT que os liquidos conlidos uo utero iriam
ter ao apparelho galactopoietico e alii se con verteriam em leite ; que
esta mudanca de local e a transformacao por que passavam estes liqui-
dos eram a causa da febro e dos demais plienomeuos observados no
puerperio. A tlieoria calnu por uiio resistir a critiea scietUiiica ,

Como era natural logo surgio uma terceira theoria que tinlia
por fim servir de mediador plaslico as duas precedeutes: era a
theoria physiologica de Autenrieth pela qual o utero no periodo
g'estatorio armazenava certos liquidos do orgatiUmo, liquidos qtie

deviam ser ellminados, depoU do parto, pelos locbios, pelos suores
e pelo leite ; si por qualquer circumstancia estes liquidos fossem ter a
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cabeca, aos pulmOes, em geral, a quaesquer outras partes que nao
fossem aquellas por ondti deviam ser eliminados, a febre puerperal se
declarava.

#Log< > depois Trincavdlus proclamou a tlieoria yaslro-biliosa, A]guns
parteiros iuglezes sustentaram-ira com vigor. Nao obstante caltio logo
no alvido.

0 phlcgistico nao podia ser esquecido e por isso tambem, como era
natural foi arvonulaa theoria do phlogistico que iuferia a inflammac&o
todos os accidentes puerperaes. 0 utero, 03 intestines, e o peritonea
eram os pontos principals do organismo ondo esta inflammacao se
ussestaria. Alguns como Pinter, Neumann e Tissot ajlinnavnm ser a
metrite simplex a causa da febre ; out-ros com Reimnun e Ncegeli eram
de opinifio que a metrite se fuzin neompanltar de outras lesfiesque eram
ohservndns nns proximidades do ntero ; dnhi as metrites acompanlmdas
de phlebite e de lymplumyite como observou Clarek em uma epidemia
do 1788,

4
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Denham, Zeller e outros diziam ser o intestino a s6de da inflam-
rnacuo que devia produzir 0 estado febril, porem Eisenmanu susten-
tava que o utero e que era o ponto mflammatorio inicial e <Tidii
propagando-se nos intestines e no peri toneo.

A peritonik foi tiimbem qualilicada como molestia essenen i dawlu-
se-lhe diversus adjcctivos segundo a forma pur que so npreseutava .

P011teau e com die Moore, Nnnueley, Fox , Willis e outros
vinm na febre puerperal uma enjsipda interna e por isso creuram n
theroia crysipclatosa . Diziam ser contagiosa denominnndo-a mesmo
febi'e - putridar hypho-pxterperal.

Jolison, Trousseau, Simpson affirma ram haver grande analogla e
semelhanca eutre os accidentes puerperaes e os accidentes cirurgicos.
Este facto, torea e confessar, ja fazia prever uma nova cua que ia corne-
ear para a pathogenic da septicemia puerperal . Alas ineontestavelmente
coubc a Franca o merito de agitar a questuu por tal forma que em
pouco tempo din toraou-se a preoccupacao quasi que constants das

u

4



yifl frS9

7

sutnnridades medical de todos os paisas. Ern 185s Guerard e Depaul
foram cliamados a prestarcuidados a umajovem parturiente que tiuba
aburtado uo 5° inez da gravidez. Scudo accommettida de febre puer-
peral, estes distinctos facultativos empregaram todos us meios thera-
peutico^ de que podiam laucar mfio para salvar a doeute, o que foi
coutplet&mente in util por que a jovein sen bora veio a tallecer logo
depois. Vivameute iinpressianados per esse facto resolveram provocar a
Academia de Mediciua de Paris a prouuueiar-se sobre a u&tureza da
febre puerperal e o trutaiueuto que se deveria oppor-llie, nas suas
diversas raauifestacoes. De facto a Academia collocou o assumpto na
ordern do dia de seus trabalhos. Foi nm certumeu scientifico dos mais
memoraveis 11a liistoria da Mediciua. A discussao foi reuhida e dura-
dourae os Homes os mais laureados i’aquella epoca, uella tomaram parte.

lufeHzmente depois de um debate de 5 Inezes retiraram-se todos,
mais ou meuos, com as mesmas opmiues com que para la foram, e os
academicos dividir&m-se a principio uitidameute ern dois grupos—os
essencialistas e os localisadores : Depaule P. Dubois a froute dos priinei-
ros e Bouiilaud, Oruveilliier, Cazeaux e Velpeau , dos seguudos.

Estes attribuiam a um lesao local sempre assestada uo utero ou
seus aunexos, a causa da febre puerperal ; aquellea, faziam a febre
puerperal correr por couta de causas exteriores que reuuidas a certas
predisposicfles orgauicas i rid i vlduaes davam a molestia um cunlio
especial do variabilidade em suas mauifestacues. E’ para notar que os
cssenciaUstas n&o uegavam o contagio.

Piorry que via na ferida uteriua propriedades secuudarias resor-
ptivas estava iucliuado a admittir com os essencialistas um oiruv
coutagioso, E Ilervez de Chegoiu fazia ;L febre puerperal depeuder de
uma iufeccao quer fosse puruleuta ou putrida.

Jd em 1770 Whyte dizia que as materias septicas coutidas no
orgauismo das parturientes ou o ar ambiente em quo estus se achavam
sempre viciado por muitas impurezas, eram, alteruativamente, a*
causas dos accidentes puerperaes das maternidades*

*
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Mais tarde Semmelweis af&rmava que os accidentes puerperaes
nuda mais cram que uma febre de resorpcao onde a materia organica
animal decompundo-se era absorvida e levada a todo o organismo da
i#ulher pelos systemas venoso e lymphatic© que iam ter ao utero ;
quundo a materia organica animal preexistia no utero haver&L a auto-
infecfdo e no cuso de vir de fora dar-so-ia a lietero-infecc&o* Muitos par-
teiros belgas, italianos, dinamarquezes e americanos susteutaram com
calor estatlieoria; porem os parteiros inglezes diziam em 1878 pela
bocca de Pristley que elles tiravam a sua origern da icfwrremia.

Tres annosantes Mayrhofer encontroti uos lochios fetidos das puer-
peras um vibriao que cultivado e depois injectado em coelhas determi-
nava nestas a morte*

Dois experimentadures francezes d’Espine e Qninrjuand tomaram
locluos de mulheres que tinham succumbido de accidents puerperaes
e injectaram em gatas e coelhas e observaram que estes nuimaes orain

atacados de septicemia, Identical experiencias forani fmtus par Orth,
Heyberg dando sernpre os mesmos resultudos. Ounvem ussignalar que
as experienciasconx os animaes acirna menciouados s6 dnvam resultado
quaiido praticadas logoupos a parturicao dos ditos auimaes em conse-
quenciada rapidez de cicatrisaoao da ferula placentariu logo depois do
parto. Este facto ex plica o effeitu negativo das materias septicas injec-
tadas por outros autliores em auimaes cujo peurperio jd tinha passado ,

Hugh Miller fazendo estudossobre o puerperismo infeccioso susten-
tava em 187S que as bacterias e os vibrioes encontrados uos casos de
septicemia puerperal tinham sempre por origem a alteracuo dos lochios
que deste modo seriam a causa da infeccao.

Taes eratn as ideas que ate 1-^78 predominavam sobre os pheno-
menos iufecciosos observados no estado puerperal. Forca 6 confessar
que muitas vezes estiveram bem proximos da verdndeira theoria , Essa
nossa affirmacao e ji.istifi.cada pelas denominacues vagas de que os
autliores se serviam quaudo preteudiam mencionar as causas da Febre-
puerperal : inflmncia exterior, miasma, oeneno, virus transmissivel, etc.

4
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Pasteur corn o seu methodo rigoroso de experimentacao lancou as
verdadeirua bases sobre as quaes assentam hoje os verdadeiros conhe-
cimentos que constituem a theoria microbiana , a qual foi urn inten-
sissimo jacto luminoso projectado sobre a pathogeuia das molegtias
puerp^raes. Gracas ao emiuente bacteriologista sabe-se hoje que a
septicemia puerperal 6 molesfia raicrobinna, Elle demonstrou mais
que varies sao os micro-organismos capazes de produzira septicemia e
que nem todos cram dotados da mesma viruleacia. Alein dos microbios
pathogeuus elle encoutfou nos liquidos organicos de inulheres victima^

das pela septicemia, outros microbios de accao perfeitameute inofeusiva.
Os estudas de Pasteur serviratn de pouto de partida para os ex pe-
rimentadores de todos os paizes os quaes sao hoje em tao grande numero
que seria por certo tarefa fatigante enumeral-os todos,

Entretanto nao podemos deixar de citar os nomes de Doleris e
Raymond que iniciados por Pasteur, tem-se dedicado muito ao estudo
das causas da septicemia puerperal,

A l / teoria parasitaria & pois lioje aceita quasi que universalmente
nao sd pela explicacao rational que, por meio della, temos de todos
os phenomenos observados no puerperismo infeccioso porem tambem
as indicates thempeuticas que d 'ella tiramos sao as que melhores
resultados tern da-do na pratica .

r

o —2



*

I-

1

1

t

*

*

4



Pathogenia da septicemia puerperal

« Sem microbios nfio ha septicemia puerperal > » . E' esta a conclu-
slo a quetem chegado todos os obscrvadores e expert mentadores destes
ultimas auuos, uiuito especialmente aquelles quedirjgiram suas pes-
quizas para o terreno relative ks multi pias e variadas complicacues quo
seem apparecer durante o puerperio *

E’ sabido que, antes dos memoravcis trabalhos do grande mestre
da bacteriologia e posteriormento dos do sens discipulos, a questao da
septicemia-puerperal deti sempre margem a grandes e uotaveis eontro~
versias * Prova-o essa multi pile blade de theorias engendradas por
authored de quasi todos os paizest para explicar o mesmo facto . Em
nm verdadeiro desespero de causa, e uao satisfeitos com os ageutes do
mundo phvsico na causalidade da febre- puerperal , os authored recor-
rerara at6 ao mundo sobrenatural e upresentaram ospirito morbigeno—
comoo factor immediato de todos os accidentes puerperaes. E grande
seria o nosso trabalho si pretendessemos enurnerar as variadissimas
causas que atd a uma epoca bem pouco distance de lids foram consi-
deradas como efficientes da septicemia puerperal , llaseado nos
couhecimentos modernos, crystalisados pelos anthores de maior compe-
tence DO assumpto, ficaremos satisfeito si uo estudo que vamos
fazer sobre a pathogenia da septicemia puerperal, pudermos apresentar
oque a moderna sciencia nos diz sera verdadeira causa dos phenomenon
septicemicos no estado puerperal, deixando plenamente demonstrada a
proposicao com que imeiamos este capitulo .

Da memoravel discussao da academia franceza um facto ficou per-
feitamente entrevisto e aceito por todos os illusires acadernicos: um
agente productor da molestia—o qual foi deiiommado com diyersos

*
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nomes deixando pereeber de um modo patents u egntido de taes deno-
minac6©s , ifi&mm, rirws ctmw easteriora* ueneftOj etc.
taes ernm os termos de que &e eerviltia frequentcmente quando se
refijiam ao agents productor da septicemia puerperal ,

A c hamada— tftfu stituied o nicdica—tevet gor m ELito tempo, rande
voga na pathogenic dos aceidentes puerparses. Agents complexo e
rgtgo prest&viwe por consegu fcnte admiravelmente a exfdica* ds um
modo fact! todasas complicamorbitf&s quo victimavam as inoSheres
em pqerperio- For confca da constiluigd® mcdtca cprreram, segundo um
bom numero de authored as lumen tnvcis e mortiferas epidemiaa que
por diversas vezes apparfccsram uas muteruidades tie Paris e mrntras
grander eidadas da Europa : mas s6 a observacfio foi sufficients para
mostrar quo pelo meuos nem scm pro o facto 6ra velfdadeiro: assim yen-
fieou-se quo nmitas yexes leinnva a septicemia puerperal em uma
maternidade muito proximo do hospital geral on: CM ins clinicas havk
muitas luulberes em estsido puerperal recente as quaes entretanto eram
poupadas pela cpidemia. A* constitnipfio medka attribnimos os resfria-
mftTitos mais on menus graves, ( juundo hwja mtidanca bnisca de i.einpe-
ratura ( come urjui na capital ) , ar frio e humido acorn pan hado de
fortes covrentes aereas *

QUando mesmo a ubservaca-o naa bostasse para quasi oullific&r n
influenfik da eonstituipTo medial— o c^pirito scientifico modenio. apgoiado
em rigorosa experimentaciio, tieiicn completameute de lado semelhante
protheu , muito comuiodo pnr certo para satisfazer aos es juntos poueos
uxigemes e medrosos tie lu-tas, mas impalpitvel e vasio de seutido para
os que procuram explicar raclonal c satisfectorinmente o modo por que

$ep$cvrni& puvrprrtil se p f r o d u^T e iudicui* quaes silo os agentes director
da sua prodticcao,

Er de obeaTvaJao clinica que todos os accidcntes morbidos que
grupam naturalinente .̂ ob a denaminacilo de septicemia puerperal tem
um carac ter comm um — c> jeontagio* E para que este se dfi tres condi-
cues sdo necessarias : la u elements patliogeuico , '2* u agente traosmis^r

t
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desfre elcnibato; ^ o organismo reefptor. Nestas tres eondifues esta
rê umida toda a pathagenia dos phenqinenctf septicemicos no ptiorperio,

Fazsr a historic de cada uma de per si 6 naio &6 e&frud&r a causa pro -
ductova destes phenomenon cotno tambem tadas as circumstauciag quox Ayfavore^am a sua prtHjncfiao . Passaremos pritnei ramcate eui revista
asms cijecumstaucias quo s&o iiinda chamadatf cans is pr&iIUpanerntes
para depots tratarmos de ^leniento pathogenico +

I ORGANISM©*RECEPTOR

0 organism o reOTploi' o sspresentado, na maioriu do* casosT pela
malker no estado puerperal com o que nao qtierem H kisser que a IUU-

lher no periodogestatotio on inasmo fcora delle nao possasofFrer a lsivas?&>
saptic&mlca, o que HAD 6 comnium como bem o dlz 0liar pentier* For
iscso coiHiderj4rc£no4 tudo o jtempo da gravidez ate o momento d >

parto coino um pariodu predUpositiv'o qua dia a dia vae augmentando
atfe a franca receptividade prodoaMa pela expulsuo do prod no to da
C^ticepfao o pelos pheuora- mos & u 1teequelites

0 mom em que a parturients passou o periods gestatorio, muito
especial ineute a epoca proximano pano, tom decidida iuiluencia subre a
maior ou menor resistencia que o seu orgamsuio podera oppor a invasfto
dos accident^ septicemicos. Nao sao necessarian muiU observaciio e
psrspicada para bem so ajuiz&r da vtda que leva a millher quo jamais
conhece um viver, ja nan diremos confortavoL mas toleravel remtiva-
mente as exigencias da hygiene e da subsisttmeia. Nestas coudicOea o
regimen hygienico e alimetitar uao sc pauta pelas nooessidades piiysio-
logicas porem eim pelo quo moments Ike podem dar os sens ruinguados
rectirsDB. Neeessariamente rms prnximidados do parto ( caso chegue a
termo i um tal organismo reptesenta nui deficit organieo de lamentaveis
consequmicias pelu fraiqueza gerul e pelas ma;l condicoes de feygiefie

1 #
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de que se resentira toda a ana ecouomia. Ajunte-se maid as occupagoes
penosas que exigent grnndes esforeos, ou posicGes encommodas e preju-
diciaes ao estado gravidico, assirn como os resfriamentos repetidos e
veremos que uina mulher nestaa condigoes terti am organismo uitnia-
menteimproprio para offerecer a necessuria rosistencia aos ageutft mor-
bigeuos, teudo pelo coutrario em si estampado o cunho da mizeria
organica. Estas circumstancias, pois, constituent uma forte predispo-
sicao para a septicemia puerperal .

Tern egual cabimenfco nesta enumeracila as iinpressoes muito vivas,
no estado de gravidez. Assiin nao t: raro o facto de alguma senhora,
por ter-se engravidado contra as couvenieueias sociaes, e considerando
ua vergonlia e desconsideracao ein quo sera tida, caia em um estado
extreme de abatimento : e o facto cresce de importaacia si, lhe vindo a
sinistra id6a de libertar-se, porqualquer meio, do fructo da coucepcao
com o lim de occultar o sen approbrio, empregar por si mesmo ou por
mtermedio de outrem, maaobras externas e iuternas por deraai
promettedoras da sua saude. Sao eotnpauheiras iuseparaveis ilessas
criminosas tentativas de abdrto as drogas as mais extravagantes
nadas, a pedido da paciente, por pessfias que primam pela
raucia da accuo que similhantes drogas produzirao qaando ingeridas.
D'ahi verdadeiras iutoxicacOes que on farao explosao em um certo
tempo, ou produzimo effeitos peroiciosissimos uo organismo da paciente
predispendo-a a aceideates de todo o genera desde quo tenha lugar o
aborto ou o parto a teruio.

0 augmeuto do systema circulatorio durante o periodo de
gestacao e tambam uma questao que inerece ser considerada. 0
coracao, do seguudo mez da graviduz em diaute vae teudo uin impulse*
rnais forte o qual augmeuta propoTcioualmente a marclia do periodo
gestatorio. 0 resultado deste excesso de traballio d a bypertrophia car-

diaca com predominance no ventriculo esquerdo : os vasos para se
collocarem na altura do traballio cardiaco tambern augmeutam a sua

.
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luz e espessura das parades . Esse triplice augmento se traduz por
uma consideravel plenitude do systema circulafcorio mnito particular-
meute para o lado do utero e sens annexos e para o lado dos
merabros inferiores. No utero forraam-se verdadeiros lagos sangui-

processe de 11m modo previsto e
com tuna cerfca regularidade deve, de future, produzir urn tal on qual
desiquilibrio que redundant em predispor a mulher aos accidentes
puerperaes.

De bastante itnportancia e iguaimente 6 o exame quantitative das
partes constitutivas do sangue durante o periodo da prenhaz * A massa
total do sangue augments de um modo notavel , mas 6 preciso consi-
derar-se com Atidral e Gavaret e Peter qne si o sangue augmenta
quantitativamente o inesrno niio acontece no que diz respeito a sua qua-
lidade que resente-se da diminuirao de algutis elemeutos coustitutivos do
sangue bom on physiologico. Segundo 03 estudos de Beequerel, Rodier
e os authores supracitados, nos ultimos mezes da prenkez ern 1000
partes de sangue ha 700 —800 partes d’agua ; para a rnesma quantidade
de sangue os globules vennelhos podera descer a diminnta cifra de
87 : inversameute, os globulos brancos augmentam etn grande numero,
produzindo um estado leucocv themico.

A hemoglobiua, a albumina, o ferro e os diversus saes que existem
normalrnente no sangue, diminuem.

A fibrina vae augmentundo ate as proximidades do parto.

Rezulta desta ligeira expusicao que a hyperleucocy those e a hyperinose
predominam durante a gruvidez e por causa disso Peter diz serem tre-
quentes os processes purulentos nas mullieres etn estado puerperal ,

Porem Siredeydiz que Peter concede demasiada intiuencia a fibrina e aos
globulos brancos cujo excesso sera sempre uma forte causa predispo-
neute na pathogenia da febre puerperal dos antigos.

Ha ainda a considerar, antes do parto, certos corriinentos abun-
dantesde queas senhoras sao affectadas, os quaes sao rnais do que con-

0,—3

neos. 4Tm tal estado ainda que se
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dicOes pradisponentsa por que representam vetdadeires Uquidos de
cultura aos ^ermeas septicos,

0 Irabnlho do jnrto* Em garal a mulher, depois de expuUo o FRLIOTO
da GToncepcao, upreseats grande cangaco imiscalar e conside ravel esga-
tameuto nervosa phenomenon qua podem se aggravar no mais iJto gfno
si durante o mecftiii^mo do parto a dystocia se finer jfispresentar par
alguns de sens multiples cases*

A h^naorrhagia mais on m$nos abundante nestns occasions d tam-
bem mais am elemento concomitants para o depanpemmeuto orgunico
da mud her.

As grander iLiterveneres reclumadas por algum DQS cases graves
de dystocia constituidos pcias poskuea de apresentagao do feto, pelos
defeitos constatiicimiaes da back da parturients, pola anormolidade ou
processes pathologieos assostadoa no utero on seus annexes, e por om
esta.do gcral grave da m ulher, sao. regra gerah as causas mats frequeu-
tea que collocam a paeieute ent eoaduyies do franca reeepti vid&de. Nas
manobras obstetriens ia ternas etn rjuea mao do parteiro on algum ius-
trumento do varkdissimo arsenal obstetrics petietram na cavidade ut©-
rhia, nao rare, o uteroeseus annexes 3$$lm como os denials organs erm -
tidoa ca eavidade pel via soffrem uina compressao muffco forte e duradora
a quad passu para a cathegoria do uma verdadeini Contuslo . Em grao
inferior de importance silo as peqnenas dilaCeracGes e solucoes de cou-
tinuidade que se dao nos orgaos genit&ea internos e externos, Tod a via
e precise ter-se de memoria quest os partos laboriosoa prod ;.uem grande
reeeptivklade a iofecc&Q, isso riao signifies de modo algum qn« as mu -
Iheres eujaS partos fotam normaes estejain compietameats isentas de
septicemia puerperal, contra isso fallam bem alto o3 factos registration
pels sciencia cmdo a septi emia puerperal se dec la run de am modo in-

A-
solito, sein que houve&teT pelo motion apparealsmente, motives justifi-
cativos da sna explosiio ,

J iligamos igualmente d *v grande importaucm para a pathogenia do
puerperismo infoccioso os delivmmentds excessivamente morosos assim

i
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comoos qLie se fazem de urn modo incomplete sendo quo tieste ultimo
caso podem ticfir rofcidos nn cayidaie uterina pedacos de metnbranas,
fragmento* placen tariff , eoalUos sangubie<>5T < jm gerat, qualquw ef-
fmCcaO de tecidos que devbun set tliminados a pus o par to. Siredey diz
ter obsarvado uina retencao de place* nt& par mmtos dins sem quo dahi
resultasse a iufeccSo da lmilher ponadora deste sccidente ; mas logo cm
seguida enumera os rigoroses eiiidados uutlseptieea do que laucou mao
para prevenir o apparacUfaetito da septicemia. E, deinais, os t'uetos iso-
lados eonio este, em nada prejudieam os numerOsos casos que a cliuica
tern <50nti tinadamelite autbauticado em que ii patents a iuiportaneia de
taes jreteuqGes tia patkogenia do puerperismo infecciaso.

0 lugar occupudo pela placenta no utero, a pus a expulsao desta, e

cemstittndo por i TTjn a ferida 8& ugrenta, a quale ruesmo con beeIda tun liu -
guagem obstetrics pelo nome de ferula placeutana.

A produee.ao desta fends, que se fasa de um raodo rehmvamente
brusco pue a livre pratica as bcccas dos nuiiteroaissimos vases que irri-
gam o temtorio utcriuo, as quaes careeeitt de algum tempo para
trabirenwe ou soffrerem e processo trombotico physiologico

¥

re-

estes processes, a ferida ute-
ter cornu

Quaudo n regulfmdnde nao preside
rina ccmio lugar de cull urn e os vasos u termos que a ella vno
verdudeiras portas de commu n icaeSo pavu todo o tucgmitsmo, represeii-
turn papel salieutissimo na producean dos secidentes ptierperaes, qMP
idles sc limitem au utero e sens annexes, quer dies so pateateLem de
ehofre em tod a a eccomia da piubente.

A uiuUier depots do trabalko de purto esti, mi verdade mt classe
das ferulas, mas a sua feridtt prCsuppGe a existsneia de miiitos faetcres
que durante um periudo rektivamende longo aetuaram de um modo
contin no e cr&scente para o enfraqueeirngnto de toda siia economic, o
que por certo nao nconteee com as outfits feritfos* que no geral sao vic-
tiniadas pelo trailmatismo em ccea&iao em que os seus organismos apre-
seiifcam u maiur resistencia ao attaque dos principles ^cepticos .
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Fmalmente devemos menrionar Lima ultima ciacumstancia que
muito concorre para que a nmlher seja mfeccionada depois do parte, 6
0 caso em que 0 feto morre aiuda na cavidade uterma , podendo per-
mauecer ahi per urn tempo mais on menas lougo, chegando mesmo a
ficar completamente macerado. m 4

II 0 AGENTE TRANSMISSOR DO ELEMENTO PATHOGENICO

Na athmosphera livre segulidfl as experiencing do Tyndall e mais
tarde as de Pasteur o tiumero de germens pathogenicOS 6 insignificants,
numero esse que torua-se progressivamente mais reduzidu n medida que
se for ccdhendo 0 ar de athmospheras mais elevadas . A rnenor oil maior
existencia dos germens ainda esta subordinada a certas condicfies acci-
dentaes physical da mesraa athmosphera, coma 0 estado de repouso ou
de agitacao do ar, a maior ou menor quantidade de humidade, etc.

rii 6 isto 0 que a observacao e as experiencius dos aabtos tem de-
monstrado e veritfcado na aLiimospliera livre, ou ao grande ar, outro
tan to uiio dizem os mesiaoa &kp&nmeatadores, das athmospheras eon-
finad&s dos hospitaes e especial mente do das entermarias de cirnrgia e
das matemidade onde dialm, Reveil , Ranse, Quinquaud e Perrin eti-
contraram grande cdpia de vibrioes, bacteriaa e micrococcus de todo 0

genero. A qimutuUde destes germens exagerava-se de urn inodo conside-
ravel por occasiao de malar a rotipa das camas dos doentes, de varrer
as enfermarias e salas annexas* de eapanejat e Jim par os diversos moveis
e uteucilios nellas cuutidos. Particul^risando o facto para uma sala de
partus, veremos que ahi ha razOes de sobra para que
germens esteja no seu maxima quantitative : alem des urinas e dos
produetosda defeccao , e comtnum e quotidiana a existencia de diversas
effraccOes de tecidos desorgauisudos taea como escarros, piis, sangue que
podeestar em putrefaccao, corrimentos lochiaes mais on ineuos altera-

4

abuudancia de

* *
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dos, OU outros certasinulheres aoem upparecernas proximidades
do partot e productos de delivramentos normal ou pathol ogiccs, etc ,

Estas substaiudas quo ( IL triiaem em si elememos; aCepticos, sendo expos-
es no coataefco do ar da maternidade recebem os gcrmons quo elle
contegi , e por serein um terrene proprio a cultura desses microurganis-
mos garantem a sua permaneneiii e milltipiicaQOeg em grandfc escalft-

O mesmo diremOS dbs diversbatecidos de liiihoe algodaot impregna-
das d 'aquelias effraccoes de tecidos desqrg&nmdos* qm penmuiceem
pot longas horns na propria sala Aa materaidade. Que nma COrrente de
ar rnais on menos agjtada perpaase u enfermaria e os g^nuens patho*

genicos, mantidos e mutiplicados & custn d esses material serao disse-
tornados por toda a matsmidade. A tanto impofta dizer que esses ger-
mens assiM vehiculados pela corraite aerea irao ter a feridas genitaes
recentemente produ»idaa eontfiminautlo-as direetamente, on aos puL
mues das parturient^ os quaes segundo as experiencias e os facto
obsaryados, siio tain beta boas parias de iufeccao-

DdTemos da tnesma sorte fkzer carrer por conti do ar hospitala r a
apparicSo de epidcmlaa de eertas molesbias coutagiosas as quaes gras -
sam a principle em euferinarias mats ou monos proximal a de partos
ortde as ditas molestias apparecem pelo raesmo mecanismo. Igual-
mente a proxiroulade de focus de ptitrefucc&o explicit sufllcieatomante
os;jpasos de infeccao obseryados pelos parteiros, nas casas particular's
tatito dos centres populosos. COntO do c&mpo, A ubservacuo verified!
mais que um aposento untie se tinlia dado um caso tie septicemia puer-
peral , nao seudo con venientemen te desinfectado, inesmo em casa par-
ticular, in MIS turde OIL inesuio tnuitos Inezes depots, si outrst mulher
occupar o dito quarto para tor ndie o sea parto poderh sec accom -
mettida, comu a tmtecessora, de septicemia puerperal -

0 pa pel vehieuludur do ar das mute[alidades torna-sc excessiva-
mente uocivo q nando alem las causas actena referidas, da-se o plieno^

meno da ngglomeracao extra-physiologiea lencombrement por cuja
couta corriam por muito tempo todas as epidemias de septicemia

V
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puerperal observadas assim como as demaU molestms de caractar iuJ
feccioso. Alem da vieitican do nr pelo excessn de acido earbonicG a
agglomeraqao extra-physiologica lias maternidades erea as coudieOes as
mais jroprias para a eousurvacao dos germens pathogenicos. 0 sen
etfeito pernicioso eousiste principulmente em facilitar a mul tipliaacao
dos mirro-orgamsmos, em cliitin.iltar a uerayao nccessaria, isto <\ a
oxygenaouo da maternidade, 0 (pie e de unm import&ucia capital rela-
tivamente aos germens septicos os quaes conform © as experiencias do
Pasteur, tern no oxygeiw uin inimigo terrivel a sna mu hiplicaeao ;
em proporciouar a facilidade de contnrto tauto das persons como
dos ubjectos e utencilios da mesmu sala : e, fmalmente, em diminuir
a resistencia organic*!das parturi jutes em face dos accidentes puer-

•<

peraes.
Tudas as vezes que se observar em mini niaternidade a agglo-

meracao extra-physiologica a bastaute, mnitos vezes, que sedeum
so caso de accidents septicemico, por mais ligeiro que sejn, para que
se observe logo outros em sequeneia ao primeiro, e geralmente
muito mais graves, indu assiin n'um crescendo nnmerico © intensivo ate
constituir uma franca epidemiu, caso nfiu se tome os cuidados ueces-
sarios a limitacao das mullieres offectadas.

Depots de terinos cousiderado o ar das maternidades como 0 rehi-
culador gerul dos germans pathogenicos da febre puerperal antign ,
outros transimssnres mnis director e por veutura mais positives se
i in poem ao nosso estudo.

Por muito tempo os medicos se impressiouaram com 0 facto se*

guinte, sem comtudo d 'elle pmlerem dar uma expliracao satisVictoria:—
Em urna mesina localidade em qtie diversos medicos exemam n cliuica
tanto nos domicilios como nos liospitaes veritienram dies qtie em uma
certa occasiao quasi todas as clieutes do medico 1/ eram atacudas de
febre-puerperal ao passo que as de A na ruesrna localidode sob as
inesmas condicuas physicas e de tratomeuto couservavam-se completa*

meute isentas. 0 medico N era pois um verdadeiro semeiador de .septi-

*

s
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cernia puerperal. Estes factos tomaratn-se por tal forma conliecidos que
a Sociedade Obstetrics de Edimburgn, o congresso da febre puerperol
em Berlim e a Academia Obstetrica de Philadelphia, em 1843, julgaram
de sen ngforoso clever dar o bmdo de alunna a este res pel to dis^utindo
larg^mente o assuinpto. D’essa discussSto resultou ticur plenamente
estabelecido que em fcaes casos o parteiro mi os sens substitutes sao os
transmissores director da molestia. Qs livros de obstetricia estao cheios
de factos comprobatorios desta assenulo. Menciouaremos dots escolhitlos
au aocu.su. DolerU no sea « eusaio sobre a pathogenia e therapeutica
dos accidenfces infecciosos do puerperio » refere que por dims vexes,
qmiudo se occupava em fazer a autopsia em cadaveres de mulheres
que tinliam side vietimadas pela septicemia puerperal foi chamado
para assistir. em epochs differentes,
partm Nao obstante ter elle tornado tndas as precaur.ues antisepticas,
antes de se approximar de suns clientes, elle t.eve o desgosto de vel -as
infeccionadns e morrerem com svmptomas francos de spticemia puer-
pera 1 *

duas mulheres em trabalho de

0 raestno auctor confessa com tnda lealdade queem carainho para
easa de suas clientes elle sentio em anas maos o clieiro caracteristico

de cadaver apezardeas ter lavado e desinfectado do melhor modo quo
Hie foi po&sivel. E per nus pareocr que estemodo de transmissuo a um dus
mais frequentes citaremos um outre facto em que a septicemia puer-
peral parte iiuo de cadaveres como no caso antecedent.^. mas de uma
puerpera a outr&s. 0 Or, Moore de Fdimburgo fcendn prest ado cuidados n
uma parturiente que achava afectada de puerperismo iufeccioso, foi
em seguida e no mesmo din, ver uma outra cliente a qual, por sua vez,
foi acomettida de septicemia puerperal tres dias depois do delivramento
fullecendo no sexto - lia , Ainda nesse mesmo dia o illustre parteiro foi
chamado para cuidar de dims senhoras em trabalho de parto, as quaes
nao fora m mais felixes que as outras pois que tambem forum infeccio-
nadas. 0 proprio Dr. Moore foi o primeiro a declarar que certameutc
fora elle o portador, embora involuntario, dos germens que produziram
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a iufeccao nas suas quatro clientes. Infere-.se irresistivelmente do facto
supra o quanto 6 facil a transraissao da septicemia puerperal de nma
parturieute a outran por intermedio das pessoas qne lhes prestam cui-
dadgs.

4Tan to on mnis que os medicos as parteiras sao agentes vehi*ilado-
resde septicemia e isto por circumstancias cuja enmioieracao nao e dif-
ficil : as suas visitas as clieutes sao muito niais frequeutes e, quando
juntas a ellas, gozam de muito maior intimidade resnltante da identi-
dade de sexos ; alem destas circuinstancias deveremos addicionar qne as
vestimentas das parteiras apresetitam, pela forma e pelo seu grande
carnpo, conduces muito inais favoraveisa ser impregnates dos germens
septiceraicos, que as do medico. Aiivla poderiaraos dizer que, de parte
honrosas excepcOes, a maioria, das parteiras, por falta de conhecimentos,
ao menus geraes, da seiencia bacteriologica, nao se compenetrarn suffL-
ciantemente da importancia incmitestavel do rig > r antiseptico qne de-
vem observar para com as suas clieutes em puerperio : d’ahi lima tal on
qual desidia em assumpto de antisepsia que lhes parace sernpre de
somenos importancia. E com este pensar, muitas vexes, preparam n u i n

sd dia o rastilho septiceinico que se revelara pel a explo.sao de verda-
deira epidemia declarada simultanearaente em todas as suas clientes.
Tanto nao e exagero o que dizainos que Depaule referiu a Academia de
Medicinao facto de uma parteira que tinha infecciouado muitas partu -
rientes por meiode uma esponja de que se servira para fazer o curativo
em todas.

*

() que deveriamos dizer si quizessemos nos occupar com as parteiras
officiosas cujos unices titulos de eapacidade profissional sao ser velhas
e jfi terem tido muitos tilhost!

Estas de antisepsla iiein mesmoo nome conhecem .
Infelizmente para a liuraanidada e muito especialmente para o

Brazil uma boa parte das mais de familia entrega-se mais confiada-
mente a essas velhas decrepitas e ignorantes do qne a am medico ou a
nma parteira diplomada.

*'i
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NRS materaidades franqitead&s aos estudames de medicine os quaes
frequentam tiambein , as ve&es, cum um iutervallo de menus de uraa
bora as enfermurias de clinica drurgie^ sue muito facets as transmis-

pam aq nellas, sendo os alumnus as
* Nilo a raro que depole de ex ami-

narem mu doente affectado de gungrenn o\i tie erysipela att mesmo de-
pots de feorem syadado a mint operacilo recltmuda pela primetra destas
affeccuea, passam eta seguida a enter maria de elmica obstetrica untie
para cqiihecerem das hQas on mas condieGesero qne seaclia irnia mulher
que vai entrarem tribalho de parto, assim coma p&ra diagiiosticareib a
parte do feta que primeiro se a presents , praticam o tocar. e a pelvitne*

tfia tanto externa cmno interna. E' dnro que, si o mais pjjg’oroao cui-
dado antiseptico nan for sempre obflerv&ilo pelos estudautes relativa-
melite as maos, its vestimentos e miltto a^pjEtcialmenie as imlias no es-
pace comprehend ido pela extremidades dcstas e a polpa dos dedus, a

infec^ito dar-se- n coin muita fueili lade. Os authored Uao cessam de cha-
inar a raaiorattencao para edta ultima ciremnstanciaj pois que muitas
vezes a morte da parturietite au de qnalquer mulner sujeita no exams
uterine, vni nos dedos com ns quaes exploramos esse orguo. 0 Dr* Sire-
dev tratande magistral meate deste assumpto et3 coma eile stsexprime :

tfLe meclifttiisme le plus frequent de la contagion, misesn part les con-
ditions da milieu que je ne gouge pas ii nier, e’est le doigt, de 1'a.ccou-
cheur ou de I’elfeve. n

Quanta nos alumnus in ter tins >|n fiLzem o service nas maternida-
desem uiiia antra fonfce podem elites tr btiscar, involuritaiuente 6 ver-
dade* oseleraentosquepnrlnr&n infeccionar as parturients quese acham
sob sen Cnidado. E ocaso que nuiiUs ve&es teraude fazer autupsias em
cadiiveres de uiulheres fullecidas de septicemia puerperal* 011 niesmo de
cart averse de recem-nascidos .

Deixando mesmo de parte o facto da autopata, service esse de que
i liter no de clinica obstejtrica nflo devfc se cucarregar, o perigo sobe

de monta tratando-se de autopsias de cadaveres septicemicos,

sues de gerrneus Lufeceiosos destas
portaiores direr tos (lessas InfRceOes

um

o.
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De passagem aproveitamos o ensajo para dizer que as autopsias de
doentes perteucentes iis clitricsas de uma faculdade rlevem estar a cargo
de urn pessoal especialmente designado para esse tini .

K porqueos factos faliam sempre mais alto 411s os melhores arra-
zoatfbs referiremos 0 seguiute muito comprobatorio do 4110 Yiqjos de
dizer : 11m interno da clinica ubstetrica do Dr. Siredey estaudo occu-
pado em trabalhos anatomicos, fora chamado coin urgeucia para fazer
0 delivrainento cm uma mullier 4 Ue perdia muito sangue depois do
parto. 0 mono nao teve tempo para desiufectar-se convenientemente e
fol logo prestar os services para ipie fora chamado. No meamo dia apre-
sentau-sea parturieute com symptomas de iufecciio falleceudo no fim
de 24 Uoras.

Do pessoal das maternidades aiuda 110s falta fazer algumas consi-
deracues sobre as enfermeiras e serveutes, as quaes nem por serem as
ultimas eru posicao, deixam de representar papel salieutissimo na vehi-
culacao da septicemia puerperal. IJuatido vao fazer os curatives na eu-
fermaria comecam sernpre por uma certa e determiuada extremidade da
ala dos leitos e fazern este service iniuterruptamente etn todas as pur*

turientes ate 0 ultimo leito da extremidade opposta. Seudo muito na-
tural que uma ou meamo algumas das mulheres que occupain esses
leitos estejam affectadas de puerperismo infeccioso, ellas para ubreviar
0 servico ou mesmo por Lgnorancia ou negltgencia saliern de am leito
Gceupado por uma mullier iufecciouada e passain, sem us devidas pre-
caucOes antisepticas, a fazer curative era uma outra mullier que a
aquelle momeuto estava nas melhores coiidlcoes. SamelUante pratica
nos parece utn dos rneios mais coiimuns de transmissao direta da septi-
cemia puerperal , 0 que era geral passu desapercebido dos medicos e dos
internes, muito priucipalmeute quaudo estes curatives sao feitos em
boras em que elles uao se acham mi enfermaria.

As molestias que costumam affectar aos recem-uascidos, como a
ophtalmia purulenta, a erysipeln, etc . , podem ser trausmittidas as res-
pectivas mais desde que com estas estejam em contacto constante e im-

*
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mediato, sendo para notar-se que as manifestacOes ophtalmicos e erysi-
pelatous que na cnauca sao em gpral benignas t desde que pnssem para
as parturientes adquirem uraa virulencia muito mars consideraveL

Finalmente os instrumeutos e apparelhos podem ser 03 os por^jdo -
res directos da infeceao, quando depois de terem servido a uma mulher
infeccionada sao empregados em outra qne nao esteja nas mesmas con-
dicues,

Feitas estas ligeiras cousideracGea sobre 0 ageute transmissor da
septicemia puerperal passemos a iratar da terceira condicao que em si
resume toda a patliogenia do puerperismo infeccioso.

I l l (J UEBMEN PATHOGEN ICO

Os proprios essential 1$las para quern a febre puerperal tiuha uma
origem mysteriusa uu mesrno sobrenatural a cuja penetracao iam es-
barrar a sua observacao e os sens mais cerrados argumentos scientifi -
cos, sentiam-sa verdadeiramente aniquilados vendo que el la se trans-
mUtia Lie umn a outra puerpera e per essa circnmslancia, de lodo iu-
negavel , eram constrangidos a elassificar a septicemia puerperal no nu-
mero das molestias contagiosas, sem eomtudo poderem travur conheci-
men to com 0 elemcmto coutagioso que era o ponto capital do problema.
K £ para admirar-se que elles que discutimm magistralmeiite a marclia
e os symptomas do puerperismo infeccioso nas suas diversas modalidades
clinicas mostrundo-se assim limito mnis patbologistas que us loealkado-
res que limit ;ivatu toda n mfeccaoa ferula uteriua, nfio tivessem podido,
ja nuo dizemos coustatar .porque nessa epoca a bactereologia era apenas
(Mitrevista, musjulgar necessui'ia a existencia de inn agente physieo,
chiruieo 011 biologico 0 qual iransportadn por qualquer meio,de uma par*
turiente a outra , fosse detenu inar nesta ultima as mesmas lesGes e os
inesmos symptomas observados ua primeira.
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Infelizmente levaram a generalisacao tao longe que chegaram a
id6a$ excessivamente vagas as quaes longe de servirem de base solida a
novos emprehendimeutos arrastavam aos que deltas se serviam para os
sens est udos, ao dedalo do desconhecido e do i in pal pa v el

Quando obrigados a dizcrein alguma cousa sobre o veruaieiro—
materies morbi—-da septicemia puerperal , contentavam-se ein afiirmar
que certamente seria uma alteracao do sangue produzida por alguru
desses mysteriosos e multiplos agenies os quaes aproveitaudo-se das con-
dieGes ile predisposicao individual, ju etu relacao ao conjuncto do orga -
nistno da mulker, j& em relacao a cada uma das suas partes, assim os
seus effeitos se mauifestariam <retnbU , ou parcialmente. No primeiro
caso a febre puerperal affectaria com igual iutensidade o organismo iu-
teiro e no sag undo caso haveria predominaucia dos symptotnas morbi-
dos para o lado de certos orgaosque representavam o — toeus minoris re*

sistenciat .

W

Como se vd semelhanta resposta ainda dava tuargem a que se in-
quirisse qual era o principle alterador do sangue em semelhantes casost
permanecendo sempre a questao no mesmo terrene,

Mas elles nao negavam que a causa productora da septicemia puer-
peral nao fosse um agente exterior, muito embora impalpavel , invisivel
e escapando subtil mente as analyses; pelo contrario diziain que essa
causa mysteriusH penetrando na economia da parturiente produzia des-
ordens consideraveis a ponto de nao raro ceifar-lhe avida. A conclusau,
pois, a tirar, da tlieoria e das affirmacOes dos essencialistas e que dies
adtnittiain um principle exterior que fosse a causa das diversas formas
da septicemia puerperal.

Astabdecido este primeiro facto vejamos um outro que 6 collorario
deste : si o sangue o carnpo de accao escolhido pelo agente morbige-
nico para manifestar os seus effeitos, os essencialislas precisavam o lugar
e materialisavam o agente patkogenico, teudo ussitn quasi que todos o-
elementos para a solucao do problema .
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Muito de indus ria revocamos aqui, air:da que muito perftmcfcGria-
raeilte, a theoria e$$$rwiali$ta imo so porque ella inesmo vein de certo
modo eorroborar a nossa opiniao sobre a origem das inolestias puerpe-
raes , como tambem nos proparciona accasiio para salieutar que a
fileira dos e&Micinit & LcL# qua era uumerossa e respeitavel pel ns it/mes
distiuctUsiinos de que era eonstituiujg vae dia a JLa so rareaudo $$ndo
toje Limits pejuensf o numero dos que sustentam—in tomm—as ideas
de 1858.

»

Todoa inais on muios tem caminkiido fgndendo-su a evidencia
eamagadora dos factor e da experimentsran.

E is to nao se deu .somente com elles. Os locatisad&res que emcomeco
uecesjidads In fefida iiteri.ua para que a

iufennuo puerperal podes.se ter lugar, ficarulo por isso muito a quern dos
essencialistas que vivam os accidentes pnurperaes de um ponto de vista
muito mais eleyado, modificaram mais tardecoua Trouseau as so&s ideas
cm poutos importantissinios.

Em bora esteju !ioje pi enamelite deinonstrado que a infeecao
puerperal possa se dar por vias outras alem da ferula uterina, como o
intestine e os pillmueef, esta tambem verlficado que os casus muis fre-
quenter de septicemia puerperal iuicmm -st* ordinariameut$ pot umu
suliirao de eontinuldada interim on externa , nos organs geniiaea ila IIUA-
llieiq dados certas e determinudas circumstancias.

IV uma jnstica que se deve taxer aos hcalixadtirBA.
Mntrando prupriameiiti- no asstmipto ilesfc'e pamgruplio pensamos

Uto e, affirmamos qua ja em KSS4 havia quern attribute a febre puer -
peral a germeus morbidos dUsaminados no ar e que proviubani de
feridas oilnrginis. J'al era a opiniip de Vesou medico do Hotel Dieu a
quern M. do Lamdiguon perguutava a causa de uma epidemia que
apparecera Iia sala da m &termdade e Vesou respond cm-1 lie que a till
epidemia provinha ilas salaa de cinugia que ficavam em um andar
superior ao de par Los. Lais tarde foi publicado lira trabalho por J,eu -

weuhocSs iutitulado —arcana uatttrte de tecta—em 1695, em que este

sUstentuvnm d outranee

m
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author esfcudava o pape) de alguna micro-organismos pathogenos . D’alii
para cii est,e estudo tern mais <JU menos preoccupado a aftjencao do muitos
sabius . E no qul diz respdto a p̂jfemiarputfrpflrn/ muitos furam
os aiithores que trabalharam eonstame e assiduatueute para descobrir
0"C?rpus delicti—dos phenomenasepticemicos, #

Mayrhofer abservando qua os lochios de algtunas parturients
a presentavam todos os car&cteres da putcefactLo tratou tie investigat1 a
causa deste facto e encontfou, depois de
experieneias um vihriao qtie para die era
puerperi&mo ivfeccioso . As suss experiencias foram feitas
recenlemente pandas oxide ellc tcve o grazer tie observar a reproduced
det&dos 03 phenomenon que nppmedam nas puerperas infecciopadas,

e verificadas por
Waldever e outro$t em propor$Ges main CGnsidaraveis, e elles por
vez enconf raram uma —bacteria munilifijnue—nas Uquidos pathologicos
cotleccionados nas cavidades, peritoneal, pleurit. ica e pericardicu, das
mulheres que tinliam morrido de Mptie&mia puerptraL

Qiiinquaud em tim uotavol trabalho qtieeserevau sobre oassumpto.

«
4

mimerosas e comprovadas
o verdadeiro agente du

em coedhas

Estas experiences de Mayrhofar foram repetida
sua

refere que inoculaudo lochios putridoaem gatss e eoellms, quo tiuUam
parido receutemente, obteva resultedos confirmamos das experiences
de sens antecessorea, vendo reprodimnun -se, nestes ammaes, muito
anulogramente, os mesmas syraptomns qu£ soem uppare^er nas puur-
peras acomettidas de septicemia puerperal . 0 mesmo author fez expe*

ricncias com lochios physiologicos e nan vui apparecerem os mesmos
symptomas Am casos de iufeccao .

Ate essa data os ex prinumtadores, so tiuh& m eneontrade piicro-
organismos nas divei>as effraccGes de tecidos dim inados post-partum e
DOS liquidos paxholugicos das cavidades naturaeSi ileafcava saber si no
saugue ret inido dos vusos Am puerperus que apresents vim i os sympto-
mas dc mfeccaG , poder-se - iu enctmtrar os mesniu3 micruorganiuinos*

Orth em 1&73 durante uma epidemia de febrft puerperal que houve
em Bonn descobriu no saugus de mulheres yictimadas pela epidemia um
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micrococouss, organisado, globuloso o qual apresetita-se ^ob a forma
tie uia so poufco on em pontes duplos formanio verdadeiras cadeias.
Estes trab&lhos da Orth foram ineoutestavelmente de utn grande valor
para a pathogenia de puerfierismo infeccioso.

IJ^ussinaim reproduziu a septicemia por meio de injeccues septlcas
no LiLuro e ua vagina de cueIdas logo apds o partaricfio e tambern fora
deste estado, setido quo neste ultimo'easo so se dava a infecuao quaudo
liavia algnma solueiio de continutdade nos urgaos geuitaes iuternos
dos ditos animaes.

Em I87(i Spillmann aprose ntoil a sociedade medica do Nancy pre -
paracOes de saugue recolhido de cadaveres de mulheres fallecidas do
septicemia puerperal ; e Engel exammaudo essas preparacoes viu
pequenos bastcmetes movedicos os quaes na sua opiniao eram verda *

deiras bacterias. Para que nenlnima duvida se Levantasse sobre o merito
dessas preparacoes, isto e, para que uao se podesse dizer que taes micro-
orgauismos eram seinpre encontrados em qualquer cadaver, ainda
mesmo de iudividuo nan septicemico, dies examina ram pelo mesmo
processo o sang ne de iudividuos cnja morte nao era devida a septi-
cemia e nenhuin genaeni eucontraram que se parecesse com os
primeiros.

W nickel, depots deter estudado com muit i tninuciosade o septi-
cemia puerperal conclue fmncamentf * pela sua urigetm parazitaria,

Hugh Miller de Ediinbiirgo em 1876 fazendo urn estudo especial
das modificacOas diversas por quo passavam os lochios, e tamb sin dos
caracteres que dies apresentavain todas as vezes que se desviavum das
piiases physiological genii men te seguidas conclue igualmente pela
existeucia de urn organismu inferior que era o elcmeuto pathogenico
nesses casos.

Como se v& em 1876 ja se tinha tnu bom uumcro de conhecimentes
sobre a pathogenia de puerperismo infeccioso ; porem a immensa diffi-
cuidade com que lutavam os experimentadores d’aquella 6poca todas
as vezes quedirigiam as suas pesquizas para esse terreuo nos habilita a

r
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OGmpfeli îitt#T pot qtie rnun seinpre chegaram a resultados satisfatotios
nao obstante terem 0:> SEMIS trubalboa urn grande valor scientiSco, N&o

conbeeendo as granges leis quo regem EL bacteridogia experimental, o
caoqjuUo por elles segaida era sempre o das tentativais, e todo n tmiado
saV a <iu.autos desvlgs e erros v# ter todu.-j aquelles que, de-
tnanihj de mna verd&de, trilhutn semelhuntfl c&fuinlio,

Entretauto e de justica foufessar-se quo as suns hi Yesligates
deixarum no muadd. medico a verdadeira ctniYiccao dc queasfcha-
mafias epidemic de fcbrr puerperal tmn :L sua causalidade ttos ivfini -
tam&nte pp.qumos lacuentando-se tito sdmtuite que a pncieueia, pertiuacia
e o espiritn investsgador dos pritneiros experimeiit&dores que tantas

descobertas humnmtaml tizeraiiK uric tivessein futiccicmado sob as leis
rigorosas do method# scieatifico-bac. teriolngicoi credo pela imaginacuo
admiravel do humetn qua USD estaudo tilPiilo a nenhumEL das escolas
rrcsdiws reinantes pod# l&UCfir as bases jde tuna scienria luteiraifiente
nova, a qua I trazeudo o. cuuho da preei / to mathematics revoluciomm
togo o edificio medico dn fond m combl& construmrio sabre ILS suas
riiinas o gigautesue tempio da Bacteria11 gia ornle 11oje vamos todos
beber iuspiracOes c conliecimentos pai'a e & pbcar wumalmeiite a can-
suLidatle de muitas moltsatias que victima ram a lminanidade 1 Ease
liomem foi Pasteur .

4

4

*

As suns auccessivae descobertas sobrs a gutrefaccAo, a molestia de
bicho dn >eda. o rarbunculo etc. ejevam tau alt - o sen name de sal .no

septicemia puerperal era nft-
maguftude fosse

mundc scientific^ qua o acorn panha*

qu# e : n LfatuEidu saber da origeni da
tnral qtic a @ua palawa sobre assumptn de fcanta
anciosamente esperada par totlo a

nod sens ineinor&veis trabalhus.— pan-passu

K de facto Pasteur cliamou a quests & si e depois de acur&doa
wdtuJns r in chiiiJicadas expefiencias tuo rigoroisnmeats scientificas carao
pourns on inelhor, s6 etle fe& s&be fazer, apresentod ti Academia de Me-
dieina de Paris o resultado deseus trflbalboss#toe o microbio puerperal .
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Nesse trabalho em que tambem tomaram parte Jaubert e Cham-
berland , elle fez differentes cultural em caldos de came, urina levedo de
cerveja etc* , de um micro-orgauismo sepico quetinha produzidoa morte
em mn animal. Nas diversus cultures elle observe u a existoncia de
ura crwpusculo microscopico differente do microbio septico que elle
tinha semcndo, o qnal tinha a forma de chapeletes formudos por pe-
quenarf granulacGes esphericas e que experimentados, niio possuiam
nenhuma virulencia: na sua upiniao estes jennens tin ham ido ter aop

liquidos de cultura juntameme com os de vibriao septico, sendo ainda
para notar que nos intestinos e na eerosidade abdominal dos nuimaes
victimados pela septicemia, ondt? elle ia procuraros germens de vibriao
para cultivar, ahi tambem existia em grande q uantidade os corpus-
culos esphericos qtie elle encontrou mis culturas.

E para evitar essa causa de erro Pasteur ntto quiz rnais servir-se
da seros’dade abdominal e nem dos liquidos do iutestiua para tirar os
germens tie cultura, mas slm do saugne retirado das proprias cavidades
<lo coracflo do animal , murto de septicemia. A ' priucipio todas as cul-
tural foram estereis e em algumas onde a presenca do vibriiio septico foi
constatada elle verilicou a perda completa de virulencia deste microbio,

Este facto fel-o suspeitar de ser o vibriao septico anaerobio correndo
por conseguitite a esteri!blade das cnlturas por conta do ar em dissolucao
nos liquidos ; por isso passou a fazer as cnlturas no vacuo ou em uni

gaz iuerte como o gaz ocido carbouico puro teudo a satisfacao de vftr o
vibriiio septico se desenvolv.* r em grande quantidade. Desse facto
Pasteur e sens dignos auxiliary eoucluiram queo nr inatava os vibrioes
e tirava-1 lies a vimlencm, conclusive essa que tem plena verificacao na
experiencia seguiute: tomaram uma serosidade contendo muitos vibriOes
septicos em suspens&o e dispuzeram- ii'a em camadafimiem um lougo
tuba disposto horizontalmeute e viram que em tnenos de 12 boras o li-
quido tornava-se completemente inoffeusivo de virulento que antes
era ; notaram ainda que todusos vibrioes de forma filamentosa e move,
dica que existiam previamente em nbtmdancia no liquido desappa-

o.—5
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recemm Gubsistindo tao sdmente finas granulacCSes amorpliad de todo
improprms para qualquer cultura para a transinUsao de molestia ,

0 vibriao septico ou bacillus septicus e vim bastonete alougado*

cyl^ndrico, fino e momlicu pudendo dividir-sb em pequeuos articulos o
que lhe d /i aindu muior mabiUdade. Pasteur vcriticou a sim pr*sn£a no
sangue, nos lymphaticos, em geral , nos diVersos tecidos das puerperas
victimadits pela septicemia puerperal, sendci para notar que no sangue
a pesquiza s6 dava roaultados positives quando> feita nos pare gismos da
doeute on logo Bfpoz a morte. !i niuda neste ultimo caao o resultado era
maid certo,

0 bacillus septic us rotirado de urna puerpera, fallecida de septi-
cemia puerperal injectado em coelhas que acabavam de parir produzia
de uni mode analogo, o mesmo quadm symptomatica que ua mulher.

Preveudo as objacOes que os resultados de suas experiencias pode-
riam suseitar , dlz Paoteur: mas si o oxygeno destroe os vibriOos, como
pois podera existir septicemia si o ar atmosphenco esta por toda parte ?
como comlanar estes factos com a theorifl dos germeas ? como pode o
sangue exposto ao contacto do ar turuar-se septico pelas poeiras que
o ar eacera. E conclue : quando se iguora a causa das phenomenon
tudo e obscuro e complicado, aconteceudo o coutrario quando se as
conhece, E passando a explicar estes factos elle diz que a accao do
oxygeno so se escarce no sen maximo sobre nm liquido septico que
contenha vibriCes adultos em via de gerariiu por scLssiparuiade, nao
acotnecendo o mestno quando os vibriOes estao transformados em
sens germens os qimes resistem a accao do ar atmaspherico e estao
sempre aptos para novas cultural e moculacOes. Os proprios vibrioes
adultos podem resist!r a accao do ar atmospherics desde que seacliom
em um liquido que tenha UIUH espessura nunea inferior a um cen-
tiinetro, bto foi provadu pelo grande mostre oa segilinte experiencia :
retirou de um animal que fora victimado pela septicemia, um pouco
de serosidade abdominal em cujo seio existiam muitaa vibrides septicos
que estavam em via degeracao e expoz este liquido ao contacto do ar.

i
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AQ cabo de algumas boras elle observou que o oxygeno era absor-
vido naa camadas superiores do liquido, onde se notava uma mudanca
de ct> r. Abi, continua Pasteur, os vibrioes morrem e desapparecem, mas
os que se aeliam nas ultimas camadas do liquiclo, de cima para baixo,

vivem ^)or muito tempo. •
Um outrn facto iguahnente de grande importancia foi verificado

pelo creador da baeteriologia moderua : durante o tempo que os
vibrioes se multiplicam por scissiparidado ha um desprendimenlo de
ga/, acido carbonico,de hydrogeuo, de um pouco de azoto e de pequenos
• juautidades de gazes putridos ; e este desprendimenlo s6 cessa de
fazer-se quaudo os vibrioas se acliam trausfonnados em corpusciilos

i

germens.
Tem muita importancia este facto, era clinica, para explicar a

ptieumatose abdominal frequents e o estado emphysernatoso, observados
uas puerperas acornettidas de septicemia puerperal.

Para os vibrioes adultns em via de reproduccao, foi aiada verificado
que quaudo elles exisfciam nas feridas o melhor meio de os aniquilar
era lavar as ditas feridas com agua commura ou pol-as em con-
tacto com o ar atmospheric puro ; porem, pondera Pasteur , tra-
tatido-se de feridas intra-uterioas como a ferida placeutaria unde o
accesso do ar 6 ilifficil , 0 que egualmente acontece aos liquidos injecta -
dos para lavabas, pelas dobras e aufractuosidades de sua superfieie em
cuj0 seio podem ser retidos pequeuos coalhos e diversas outras efraceOes
de tecidos, os \ ibrioes podem proliferar em memos de 24 boras e a septi-
cemia puerperal se declara francamente.

Na opiniao de grande Mestre o microbio da septicemia puerperal
apreseuta uma grande variedade de typos que reproduzem experimen-
talmente as lcsoes observadas nos individuos donde sabirain os sens
germens e cada typo da um euuho pathologico especial a forma de septi-
cemia que elle representa.

Alem disso a observacao e a experiencia tem mostrado que em um
de septicemia puerperal podem coexistir dois microbios

w
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differences ; e assim que o vibriao septico pode ter ao seu kdo u inicroUu
do pda porque uni boa sao anaerobias, deveudo-se notar que neste case o
primeirotorna-se um grandeauxiliar do segundo porque serve-ihe de
vehieulador por todu a parte do organicmo. Alem do* micro-organismos
ana'Srobios hu tambem microbios aerobics nas dirersas formas d ^ septi-
cemia puerperal , e segundo affirmam authored de uotu estes prepamm
o terreno para aqueiles se desenvolverem.

Quanto a sua morphologic o genero cocci forma um bom rtumero
de variedades ; assim tern os o monococcus forrnatiu por um sd ponto ; u
dipLoCOccus pyog&ncs aureus productor do piis; O streptococcus pyogen6&
aureus, da erysipeln o qtial npparece sempre nas septicemias graves e
que Bardiz ter euamtnulo no sangue de tnulheres septicemicost e na
opiniao dus experimentadores die da origtmi em um curto espaco de
tempo a uma prodigiosa colonia -

0 microbio do pais, em fcratando-se de bos} itaes, pode-se dizafc que £
elle o apanagio obrigado das mullieres durante o puerperio, revebmdo-
se quasi sempre nos locluos, embora esteja hqje provado que as par-
turients posiam deixar de ter m seas lochias purulentos.

Urn a grande variedade de microbios do genero termo pode existir
normalmente na vagina da mulher, mas quanto u sua aeeiio eareeem de
injportancia pathologies no puerperio,

Synthetisando o quo dissemos sobre os microbias da septicemia
puerperal vernos qua pelo menos quatro representam papel salietite na
sua patbogenia : ld o bacillus septicus de Pasteur ; 2" o micrococcus em
chapilite ; 3* o micrococcus em ponto duplo ; e 4*, imahuentes o
micrococcus em ponto simples seja isolado ou em agglomerate.

Consideraudo-s* que a ferida uterine da parturient© seju sempre
um terreno de culture muitu favoravel a multipiicacao dos micro bios,

e quo por outro lado estaudo ella em franca communieacao com a cir-
eulacSo geral por intermedin dus diversos vasos que v$o ter ao utero, jh
do systeina sanguiuo j£ do systerna lyraphatico, tem-se a explicacao
satisfatoria do meeamsmo pelo qual os microhms em um tempo relati*

i
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vamente rapido , apoderam-se de toda a eoonomia da mulliet ; 6 pode-se
dizer de um niodo genii > | Lie setu [> re por intermedia das correutes
liqtiidas do orgfUjiiSmo 4 ua as iufeccGtM generalisaift -se*

Algous authored pretendendo routeatar a accaG dos mic robins na
prodiftciLQ Ja septicemia puerperal , fassem correr por eontiidas ptomaines
ad desordens observadas durante 0 pusrperia* Km bora 0 grande mido
que a d^enberta das ptomainas tem produzido e forenso poiifessar que o
sou e$tudo ainda re pier imiilo trahalho 0 inidta observaefto para que
Seja aceitr> de um modo defiuitiyo. Kutretuiuo unia ufEtriuacao ju se pode
f&zer e qiie ns ptomaiJta.s? sHo praduetos elaboradOs por miero-organis-
mOij ; B seudo ^im j ulgamos bem responder JLOS que ftegatu a auTio dos
microUod repetiudo-se-lhes a phrase rnuito emt heelda : quod OSL emtsa
entire est causa causati.

Seja como for o que ninguem de boa fe poderft con tester hoje e quo
a sep/uwua /uterpemi imo sejn uniii MOLESTL ;I microbinmi. Pouco nos
importn a nos, clinicamente fallaudo, que sejaq microbio 1 ou 0 micro*

bio B us factored desta on d 'aquella forma de septicemia ; IUJS 6 baatante
saber que a septicemia puerpCi'al & sempre urna molestia microldana e
que na propbvlaxia e i\n ther̂ peutica antUoptica temos os meios eertoa
fl Begtiros para ponttos as puerperns a seguro contra o pnerperismo
infeed oso, sendo esse facto por si so urna dus maiore* glorias da bacte-
riology modeniaT

E fica-se verdndetriments enthusiasmado, diz o l ) r , Oiibadet, pro-
fessor da Faculdade de Mediciua de Tolosa, quando se considers ns
sorpreheudentes consequjiincias a que nos eomluziram a esuuita tuicaft
destes plomumeuus : em [ agar das mortiferas epidemics de otnros
tempos as quaes eram iVequentemejite observadas uas matcrnidad.es,
temos Uojft yerdadeiros casus sporadicos que dovem eacrar para o uumefo
das excepftqeS* pots que de urna uiort&lidud** de 38 por cento a que quasi
sempre aHnigiam os rasas de septicemia puerpeml^&egamos boje a 2 >5Q

por cento, numero esse que com certeza desupparecera si todas ns pre-

t
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caucGes hygieuicas e antisepticas forem rigorosamente observadas antes,
durante e apos o pnrto ,

E uma theoria cujas applicOes dao taes resultados na pratica hem
merece de todos os operarios da sciencia todo o appoio e toda a eon-

fianca !
4

Tratamento

Este assumpto divide-sa naturalmente em tratamento propkylatico e
tratamento curatino*

Trataremos dessas duas partes na ordem em que as enauciamos*

Por felicidade dos partnrientes e gloria da medicina hodierna reitia um
accordo quasi que absolute no que diz respeito ao emprego da propliv *

lftxia antiseptica para prevetiir a septicemia puerperal sob qualquer
das variad.is formas pelas quaes ella soe a presentar-se : as pequeuas
divergencias que de vez em quando apparecem dizem mais respelto a
questoes de de tallies no emprego de certos methodos do que a excel-
lence da mesma prophylaxia * Si assim nos expre&sawos nao preteu-
demos dizer que a scieueia possua hoje todos os meios para prevenir a
explosao de todas as formas septicemicas, por que, infelizmente, munits

dellas aiudu esperam mais luz dascieucia para desvendar a obscundade
de sua pathogeuia. Eutretnnto tiio gramles tem sido os progresses que

da medicioa tem alcuneado nhim espaco d > > tempo relativa-este ramo
monte pequeuo que nos dao a ousadia de aifirmur, sem medo de erro,
que em futuro muifcn proximo a mortede uma parturieute por iufeccao
puerperal sera um aoutueeimeuto extremumgate raro e nos fara olhar
com horror para as turundaveis hecatornbes de septicemia puerperal de

- i

outros tempos*

Os ex peri men tadore s jii eutregaram ao domiuio da clinica grande
copia de couhecimeiitos ode recursos com os quaes podemos hoje nao s6
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nos Biifirgfrt&r vantajosameute Cora terrivel proiheo, comes tambmn
iinpedir, de utn mod# quasi q ue ubsnluto, que y 11e peuetro uu occonomin
da malher desde o periodo gestatorio ate a terimn&s&o do puerperio. E
urna Y^Z milisadas esces couhecJmejafcQs e recursos que constitqgm o
inethfdij antiseptic*! ULLS sous variadas applicucues, cefto que 0 ganho
de causa uao sera duvidoso- Irapadtmos o app^.recimeato da septicemia
puerperal pelu tratamento phopliylatico, ista e , cercando a mulher de
todos os culdados uutipseticos necessaries dorante a epoca em que ella
tetiha maior receptividade a ser iufecciomula .

Bmbora sejam os microbios os factored director da septicemia puer-
peral, parseenda assim A prime!ra vista que a mother e unica prophy-
laxia seria a que consUtisse tao someute nos meios que podeasem afastar
da part uriante ou eufcao uoiquilar esses microbios, ontras indi aeries
deverao ser prehenchidas as quaes actuaado cada Lima de persi, de
modo indirect ;, mas seguCO, conatituirao de eonjimeta, verdadeim bar-
reira a septicemia, ja impedindo o sen illicit) , ja uppondo-lhe limn resis-
tencia vantftjoaa, caso as complicacies puerpemes se t e E i l i a::: declarado
a despeito de todas as precaucoes autisepticas,

Estas itidicarOes ronstituem os preceitas hygienicos que a mill her
devoid observer nos periodos de g’eistac.ao e poat-partunr A vesiimetita
que el la dev era usar duraute a g;ra;videz e rnuito principalmeats Lias

proximidades do par to sera suilicieat- e simples, deixanio com pieta-
inente de lado as crueis exigencias que a mods impoe a cada instant^ao sen sexo. Ao sen bem estar c ao do fructo da eoucepcao invent saeri-
ticar tudo; e por issc rUcarA do quadro de seus divertimentos as t&miiues,
ou the&tros, as gfandes viagens; usarA de uma alirneutacao sobria e
nutritiva ; uao se tiara occupacOfiS trafealhosas ou de grandes esforcos
uem tao poueoAsque ex i gem uma posicao encommoda e prolongada;
procurarA man ter o maior asseio possLvel em usdo o corpo e particular^
mente uo apparelho de geraoao, o que 6 facil Se realgar pelo uso dos
baithos gCEaes e de assento ; as fuucroes intestiuaes devetu estar dempre
regularisados e caso haja coustipaeao de veiure reeorrera a purgatives

um
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iimito braudos e uao nos drasticOS que podem acarrctar perturbacGes
graves ; a tranquill id ade de espinto, a. aimmeiu das graudes emocies
muraes depressivas sfto coiulicOes tnuifco import&ntes para mna boa ges-
tacy# e para mu purtu sem complicacies.

Quanto ao local nude a roulher dovera ter o sen parta d ^vemas
coiisiderar us maternidades, us eslabeleciraentos particulares das par-
teiras e , finulmeuie, os partus no proprio domicilio, As maternidaries tem
tiilo em todos os tempos os sens apologistas e os sens accusiuh res, ti en-
trance. Estes , conservunrlo sempre de inemona as epiderniaa verdudeira-
i.nente nmrtiferas liavidas uas enfermarias «le partus e por cemseguinte
vivamente impressionados por esses acunteeimentos, proclamanun a
proseripeso absolute das matermrl &des * Assim pensa Peter eassim pen-
savarn quasi todas as sociedades obstetrical rle Inglaterra e Allemauha
que affirmavam que um parto am domieiliu on em casa particular, por
peiores que fossem as eondicOes dest.es. ora sempre preferivel a nma
enfermaria de hospital.

Os apologistas, por seu turtle, vend > que no proprio domicilio ou
em casas particular's, a parturiente n unca podera goxur de todos os be-

neticios qua a seiencin n ' nma maternidade podera proporcionar-lhe, prin -

cipalrneute si el la pertencer a class* 1 menos fuvorecida da fortuua , e
vendo mais que em tans casas. no geral , o pencil que presta cuidados
a mother iguorn os preceitos eiementares relatives a hygiene e aos cui-
dados antisejnicos que devem ser observed < >,s em tsiescasos. nfto hesitam
em contrapor ns maternidades uos domidlios e :is rasas partieulares. 0
professor Charpentier diz mesmo que alguns authors aconselham que
a mulher entre para a matiernidiule nlgum tempo antes do trabalho do
parto o que lhtt darn mna certa Unmunidade contra a lnteccao mas o
Dr. Siredey (e nos partilhamos a mesinn optubin'- diii que neste caso
dft -se n facto da uielhoria de coudicoes hyg-ienicas relativas a alimenta-
efto LJ non -seio, inellioriA esta que deste modo fortilica o organisian da
rmilhcr , K esta rnxao torna-se mais ponderosa si se considerar que £ o pro-
letariado o que foniece maiornumero de purturientes as enfermarias de

4

N



V i q / n e r

41

partos. De parte a mterpretncao, o argumeuto do Dr. Si redev falla
tambem era favor das matemidudes.

Dos npnlogisus dfts rantenriidrrles de um I ; irlo , H dos proscriptores
das mesmas, do outre lndo , in inedip veritas erit . De facto, em uma
tnnter^idadjj cujai conduces hvgienicas tiao sej&m bu&s e onde nuo se
pratioa todays as openicGes obstetrical e os diverts curatives com os cni -
dados autisepticos prrcmfmulos pela obstetric ia moderna, eertn monte
nestas circumstantial melhorser/i que i raulher fifjue REU sna propria
easa ; pore in o mesnio nfio se dev era aconse'lhar dgsde qua as condicoes
acima fipoatadiia foram inteirameate oppostas : nestea casos a matejpni-
dade £ e ser& sempre uma instiinicao pifovidericial e easencialmente hu-
muuitam onde a clause jpobre eatarA tnmto mais garafitida na sna vida
e ser& serapre cercada dos cuidadoa anfcisepticos e dos preceitos hygie-
uicos, proporcionando-1he um bem estnr niuitissimo Superior ao que po -
deriater em seu proprio domicilio*

Um outro argumento de quo os prescriptore* dos estabalecimeatns
nosooomiaes Inncam mao e a comparacaO das estatisticas mortuaries
dentes corn asdos dntnici|ios. Esse argumeiifco q$e a primeira vista pa-
rece urn badtiarte inexpugnav&l perde mnito'de importartcia desde que
attentemos para a circiimstancia da que o rnaior mimero de mulheres
qua procuram as mutemidades oil jn van gravemente eufermas ou entao
1erain estampado em si o cttuho indelevel da miseria organica ; Hindu
assim, gp&cas ao methodo anuseptico universalmente adootado hoje, as
prnprias estatlstioas d &o para as mnterntdades um numero de obitos
verdadeirament̂ insiguifiojg-nte . Combate-se do iguul modo as atfcra -
hentes estatisticas apresentadas petas parteiras quo recebem
casas um certo numaro de psurioaistas as quaes em gerat dispoudo de
algmm recurso pjftcuni&rio acham-se em muito melhores coodicoes de
restatencia OfganiCa que as que procuram o hospital.

Demais desde que us parteiras vein que algumas de suns clientes
peasionistaa correserin parigo nfiu liesitana em nconarihal -n a quo faca-
se transportar a alg'uma maternidade, ja porque a pratica de aua arte

g
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nao pode ultrapassar certos li mites tracados pela scieneia, e pelas leis
ja porquu a morte de uma parturients em um estuboleciraeilto parti-
cular e sempre um fraeasso que prodirz uin grande echo

^ Palo quo hca dito ve-se o uenbuin Valor das ^statistical em seme-
lhante.s ensos, *

Confide ram us o dumiciliu um optiino lugar para tuna mulher ter i »

sen parto e pa^r 0 consequents puijirperLu dujde que elle satiafaca a
certas cundicGttt hjgiftnicaa t; que a puerpsra possa cercar-se do um ptes-
soal intelligeatef quo the proporoioue todos 03 cuidados de assoio e de
antisepsis. Nestescnsos 6 muito r&ra aglnfeu^fm a meaos qua ufto appa*

ret;am Circ urnstanzasextraordiu&riafcs on que a infeccao uao Ihe seja tra-
zida di recta me nte pelas maOs do modicto ou da parteira ; oatretauto 6
preefeo aalientar-ae certos seuGes quo sao frqquentomentfc observados
nos partos a d nnicilio: a milliter installa-sc em Ltm upuseuto acanliado,
escuro e malarejado, aggravando-se estas coudieGes pela aggfameracio
de persons extranhas que alii se renneta a fcitulo de visita ; certos pre-
jviizos e preconceitos que nao rare fazem com que as parturieutes nao
se sujeitem — in totutn as prescripoCes dos medicos.

Seja qu&l for o aposento, na maternidade, ua Casa de uma p&rteirn
ou no propHo demicilio, elledevera ter 0 espaco aecossario para garan -
tir a pureza do ar ambieutc e a facilida.de da sua renovacaO ; os cuida*

dos deasseio deverjo ser rigorosaineutu maniidos, nas partes geiutaes
da parturients, uas roupets tauto da sua toilette couio tias da cama de
que se serve, em todos osobjectos e peeas de curatives que frjbque&te-
iiient^ sao servidos por ella; e final me nte os curatives ser&o executados
segLindo os preceitos dletados pela autisepsia modema*

Gertas mulheres durante 0 periods gravidico tem uni corrimento
brrmco constrains o qual exagera-se nas pro\ imidades do parto : alii se
fazem mister as itijechoes vaginaes antisepticas para esterilisar imi ter*

reno por denials proprio d cultum dos ^enueas patliogemeos. l ) eve*sc
dosar a solueao antiseptica de tal modo que nao produza erythemas uas

i r
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partes externas dos organs genitaesdas parturientes, o queacoutece fa-
cilitate nas que possuem mua pelle muito fiua ,

Commumente serve-se da agua phenicadn a 1 por 100, de uina so-
lucao de sulfate de cobre ua mesmii proporcao, on de bi-cliloruret^ de
inercu*o a 1 por 5,000 de vetiiculo. Nas proximidades da parto faz-se
coin algnma deltas solncfies antisepticas, dims iujeccOes diariamente ,

Doleris pration invariavelmente uma iujeccao vaginal antiseptics antes
do parto, quer a tnulher tenha on nao corrimento.

Durante n traballio do parto deve-se evitar o mais possivel qnese
de qualquer solueQo de continuidade tanto no canal utero-vaginal como
nos orgiios geuitaes externos,

Todasas vexes que se tiver de praticar o — tocar—fazel-o preceder
de uma asepda rigorosa das maos mtiito especialmente dos dedos que
tenliam de ser ulilisados iiesse traballio. Si a ruptura da furcula on do
perineo se derem a despeito de toda.s as precaucGes, as lesues resultan-
tes deverao desde logo ser tratadas com o maior rigor antiseptico possi-
vel.

w

Algo ns an thores tisara , como L (.'hampioni^ree Doleris, conserve r
a p plica do durante todo o traballio do parto, sobre as partes geuitaes da
mulher uma compressa embebida em acido phenico. Tarnier serve-se
do uleo oil da Vasilina phenicada para pnssar sobre a parte do f& to que
primeiro se apresenta, o O’harpentier serve-se de uma deltas stibstancias
para passarem todo o canal vaginal da tnulher em traballio de parto.

Ap6s a expulsao da placenta alguns parteiros usam fazer invaria-
velmente uma injoccao antiseptics iutra-uterinu , com uma solucao li-
geirameute aquecida. Este proceder nos parece applic& vel todas as vezes
que por qualquer circumstancia como a morte do leto antes da expul-
siio e siu consequents mnceracao no ntero, o que constitue uma predis -
posicao iucontestavel para a parturients contraliir a septicemia puerpe-
ral , Mas nos casos ordinarios em que todas as phases do parto tenham
corrido nornudinente e que o estado geral da puerpera seja satisfatorio
uma iujeccuo intra uterina d 'agua a 40 logo ap6s a expulsao da pla-
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centa e em aeguida a applicacao de uma compressa phenicada sobre
os orgies genitaes externos 6 o inais que sufficieute para por a partu-
rients ao abrigo de qualquer iufeccao *

^Einretauto as injeccOes vaginaes e intra-nterinas tomaram justa-
ment * tal importiuicia coin » meio prophyl itico na septicemia piftrperal
e tiimbem para cumbatel-a uas suas diversus formas, que julgumos nao
ser demais insistir sobre el las particularisauJo mn pouco o sen estudo
em cujo reguimento teremos occasiio de apreciar as diversas opmioes
dos pra liens sobre assumpto que tern dado margem a grandes contro-
versias, rnaxime as iujeccOes antisepticas iutm- uterinas aconselluulaapor
unscomo pratica constants logo apos o partoseja este normal on patho-
logieo e reservada por oulros para serein praticadas em casos especiaes.

Ji em 1757 os parteiros empregavam as injeccOes iutra-uteriaas
com o fitn de facilitar o deseolameuto da placenta, a eliminacao de
coallios e peilacos de mem branas retidos no utero depois do parto e
tambein para produzir a hemostasia nos casos de hemorrliagias uteri-
nas* Mais tnrde forum aeonselhadas, ainda quede urn modo vago, para
preveuir os effeitos da pntrefucio de tecidos que por qualquer circum-
stancia ticavam retidos no utero, e s6 de I860 em diatite 6 que as iu-
jec ;oes comecaram a ter uma applicacao francarnente antiseptica .

Os professores Wasseigee Van-den Bosch , de Liege, fazem ordinaria-
mente, depois do parto, urna injeccao intra-uteriua com uma solucaode
2 partes de acido plienico para 100 d’agua—em seguida com utn instrn-
meuto proprio levam ao utero o a 6 grammas do iodoformio, deixandoa
mulher perinanecer com este curativo ate u setimo dia. 12 ailirmnm dies
que nenhum pheuomeno de intoxicacio tem sido observado a nao ser ,
as vexes, uma pequeua somuoleueia da puerpera ;
res quaudo viam que os lochios toruavam-se
irrigacao contiuua intra-uteriua*

Charpentier prescreve para os casos ordinario
naes antisepticas reservaudo as in tra- u terinns para
uu quando haja suspeitas fundadas da sua existencia.

\
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Fritoli , delialletmanda fazer' tres injeecGes infcra- uterinas uu ^paco
partes de substauciade 21 horns, com umu solucan em quo outre 2 a 3

100 de vehienlo. Este proceder tem por din couservar
anti-antiseptica para a> e impregnada da substaneia

de SchueTviug
mucosa mevina sempre bauliad
septic^ e Doleris julgii eslu pratica muito melhor que a
que ti^a de lima solueao a 5 por 100, mas espaeadamente : sustenta o

vez mantidos todos os

i

*
priiueiro destea dois u I times authored que lima

euidados autisepticos durante o trabalho do parto e logo depois do desli-
iutra- uteriua nos diassubse-vrarueuto julgu por isso iuutil a injeccao

quentes deveiido-se por conseguiute limilar-se as injecqOes
vaginae*, a meuos que nao uppareca ulgumn complicucao.

iujeceio autiseptica intra-uteriria depuis

antisepticas

i'aruier Fuss setnpre nma
do delivramento e faz cousistir os enrativos dos dias seguintes em uuia

boa toillete dos orgaos geaitaes da raulher.
Resulta das diversas pratieas

que as injeccues vaginaes devein
puerperiu como meio preveutivo a
tioseasos de iufeccao oil pelo menos de iiididos della.

Os ad versarios das injeceoes antisepticas intra - uterinas sustentam
que el las nlo mro produzem aceideutes seri >s de tntoxicacao que
promettein a vida da parturientu ; que estes aecidetites decorrem da
rctenc&o do liquido unti<eptico na
abstirpcfio on a penetrarao directa do liquido injectado
iiiullier pelas trompas uteriuas e cauues vasculare* quo van ter au utero ;
e, liualtnente, que um bom uumero dos phenomenon nervosus quesoem
apparecer uo puerperio correm porconta de taes i njeceOes.

Sem pretendennos negurn veracidadt* de tries usseruue* que infeliz-
rnente ua pration tern tido alguusrnsos conlirinati vos, a bem da verdnde
devemus tarnbem <li/#er que nau sera preciso muito truto a imagiunuai *
para encuntrarm >s logo boas ra /.Oes que se ufio destroem no todo estes
factos, pelo menus em muito aitenuani as suas proporcOes : basta
soineute consitlerarmos que a dosagem convenient© dos ngentes anti-

e opinions dos a nthores uciinil citados
ser praticadas ordinariamente no
iufeccao e que as intra-uterinas

*

com -

cavidade uterimi dando lugar a
no organ Umo da
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Sfipticos sA foi rigorosamfinte estab^lecida de panco tempo a esta parte
gracas as cuidadosas e multiplicndas experiencias a este respeito , ainda
mais, nao se po$$iii& o instrumental aperfeijoado qtla hoju temod e por
coaseg'uinte omelhor modus faciendi—das lajeccGtes iatra^uterMas.

Tma outra eirr umstaucia que riempre lin de peznr na halautjp dos
insu&cessos clujirns | j A —susceptibilid#de individual - .sempre imprevisfca
e inex,plicavel eque nao e a panagio exclusive das puer perns mas detodos
os sexos e de todes ns idades: ainda ass; m taes arnidentes nao sno. felte-
meats, frequenter e as injeucues atitisepticds intra* nteritiHS e as vagi-
nas represent# tn um recurso de alto valor propbylaticp e curative
qiiando lia bil e scientificamcute inane]a do.

Quanto a . i mode de faster as inf scenes e an instrumental tie quo se
deva usaij o parteiro preferirn iiquelle- que permittam fadIIdade de exe-
cucao, o menor eucommodo possivel npacienteT e a maior probabilidade
do effeito desejado.

Os apparelhos pjirn se faster as injeccuOi antisepticas vaginaes e
intra-iiterinas passam frequentementa por modific&gOes e por Uso nao
tomaremcH trabnllio em desoreveWs. 0 que & necessorio saber-se A que
para se fazer uma injecc&o iutra-uteriiia ties pecas saa indispensaveis—um reserVittorio para conterti liquido qne quer mjectaiu uma canula
quo tenha a confonnacao do canal utero-vaginnt e quo no sou grande
eixo liaja dois canaeSK^um para & cbegada dp liquido ao utero * j outro
para tboilitar a Volta desse liquid# para o exterior, e a ranti1a de &u ]da
currents : a camula deve s«r metalUca e e ligadn ao r^servatorio pop um
tube de Wracha mutiido de uma mola de pressao > por cnja abertttm
on feehameoto sa fax chpgaf uu para-s# a correlate do liquida de injet>
eno. Para as lavngens vaginaes mmi cannla ConimSmserve: e fiisalmente
para a iavagem doa nrgaos geuitaes extemos melhor sera que a caiiulu
Eenha a sna extremidade livre exn forma de bico de regador.

L ma bua sonda de dupla currents 6 a de Bozemana.
Ha um outro apparoUio de injcccao que 6 mmto mais commodoj

porem tem grander i neon veil lentes : A commodo non pie o reserve to rio

]
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pdde sor substituido por lima bada ou qualifier outro vaso ; e iucon-
veuiente porque p6de produzir na parturiente embolias aereas e mesmo
o sen fnncciouamento e frequeuterneute inter rompidu pela furmacuo de

parte media
}

coagulos sanguineus. Elle differe do prime!ro porque
do tiAo de borracha lia uina pern tainb&m. de borracha que, pela pressao

ua
fc

manual e relaxamenta altemados faz u papel de bomba aapirante e
calcante. E’ durante o iuicio das manobras que ha o perigo de se injec-
tar o ar nas veins uteriaas da parturiente.

Qualifier que seja u apparelho adoptudo, ha alguns ruidados no
modus faciendi que devern ser rigorosatnente ubservados nas injeccGes :

l.rt A temperatura do liquido nio deve ser muito elevada, salvo
casos especiaes :

2." 0 reservatorio nao deve estar mais de o decimetre^ arima do
leito da parturiente.

3,° Tan to no acto tie introduzir a cannla como no de retiral-a, o
liqnido a injectar-se deverAestar eorrendo pelo sen mterior.

Nos cases de irrigaeiio coutinua do ntero a proporcao da sub-
stantia antiseptica.para a ague ou outro qualquer vehlculo devern ser
prescripta com muita attencao e cuidado.

5. ' As injeccues intra-uterinas devem ser feitas sempre pelo proprio
medico on por pessoa de stia inteira confianca.

*

Agentes antisepticos

Suo de this ordens weeanica, physicn echimica.
Osprimeiros sao muitopouco usados* A limpeza dos instruinentas

metallicos pelo attrito durante muito tempo 6 um meio antiseptico, mas
muito imperfeito.

Os agentes phvsicos tem Lima vastu applicacao na prophylaxia e no
tratamento da septicemia puerperal . A agua era ebullicao, a chamma do
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alcobl para tornar os instrumented meeoa diversos utjen^ilios da
mesrrifi najturezacompletamente antiseptics ; o vapur sobre pressao qu£
pdde: ser applicado tanto nos iostriiraetitoa come nos diversos teoidoa para

t5f )% sio :J irentas physical
o iinlijuilam^nto dus microhms do juerpe- 1tornal-os asapticoa, w fiualmente o ar secco a

de uni subulo valor para

*rismo iufeecioso*

Quanto as subitiincias ©hirisica -i hoju eiiapregadfis como meioa ariti-
septicos elUs constifcuem unu grande lUti euja enumjerarSo total seria
mais frustidioso So quo util . Citareinos asqne tam tido urn emprego cou-
aagrado pel a clmica : o ^ublitnado oorroai YO im prepared de 1 para 1000
c » S 2000 da vetuculo* sagumlo as iiidicacGe* ; o actdo phenico que pod©

chegar a proporcao de 5 por 100, o aeido tbymica a l par I0O, o sulfato
de cobre na mesma puoporjao, o acido borico n 4 por 100, - i iodnfurmio*
o chlortireto de ftinco e o chloral tain be m tem $ido empregad^s corno
agcntes antisepticos, #

Instrumentos

Naio precisambs encarecer o cuidado q ne se ft eve ter para com os
instrumentos empregados uas operactfes e curative obstelrfcos, dbrnodo
a rjtie ©lies nao sepun os portadores director dos germetis da septicemia
puerperal . Davem ser simples na forma e fabricados de 'ubitanciatf quo
resistsm vantajosameute aos ageixtea antUepticos empr ^gaclns para des-
infectal-os sejam estesagentes de ordetu mecauica. physica ou chimica :
neste caso estita os instruments metallicos niketados ( meuos quanto ao
mercuric ' e feli^rheiu ^ hnjejk se vae deixando A naurgem aqueltes
jns ©abos e g mniiiplej siyim de madeira ou de margin purque impreg-
nam>63 ladiluents de material septicas © niio pudem ser convemeute-
rncute d©sinfeetados por cvrtos agentes.
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Oertos utensilios de vidru ou do cautcliuc apresentam tamhem o
inconveniente de nao se prestarein a qualquer agente antiseptico que

mas por falta de outras material primas que possain
10 vidro e a borraclia, dies nfio podem deixar de ser usados

se tenha a mao,
subtituir :
em oiistetricifi e em grande escala.

Os Lustrumentos do metal , de cautcliuc e de vidro, autos de serein

iavailos cuida losamente com sabao e escuvatitilizados, devem ser
eguida mergulhadis em uttia solucao autiseptica. A conpropna, em s

servac&o dos iustrumentos em uma aguaeni ebullicao por algum tempo
m ^

tamhem 6 inn bom meio para torual-os asepticos*

0 mstrumento desinfeetado u 'agua fervendo ou na chamma de
alcool, antes de ser empregado, o parteiro devem tel-o em cheio na
sua propria mao
tavel pels doente,

Tatito o oleo eomu a vaselitia que servem de lubriticadore
tnimentos devem ser puros e sempre
tancia antiseptica.

para ver si elle se acha em temperatura mio suppor-
v

s aos ins-
addicionados de uma subs-

Entre us diverse* uteiisilios ile eurntivos ha um eujo empregu deve
reservado a circumstancias especialissimas: referimo-nos as espon-

sso verdadeiros nitihos do microhms e o algodao pheuicado
$ substitue perfeUamente. Os fios de sutura, JLS agullias, os tubas de

uiilisadus, estar immersos em uma

ser
jas que
as
drainagem devem, antes de ser
solucao antiseptiea.

O Or. Siredey leva o sen rigorismo ontiseptico a tal ponto que chega
a proper para quo cada parturiente tenha os sous diversos
e mstrutnentos de curativos proprios para que nao sejain utilisados
por outra.

Certameute muito aeeitavol em theoria este alvitro, mas segura-
mente irrealisavel na pratica liospitalar.

ntensilios* +

o * —7
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0 pessoal
1

inaternieludes 03 parteirod e 39.ua anxijiares de vein ter ves-

timentaa ptoprias para as hums de trabalho. A
se acliatn infeccionadas devcm ser cuidadas antes das que se aeliam ,
e caso seja preciso illverier eita onlem , as roupas do pessoal devern Ser

A

*puerperas que nuo 4

THU dadas on conveuienWmeiU j desinfectadas B OS braces e as maos lava-
w

das coni ssbao as annas escovadtis minuciosamente, pass&ndo- os em
segniiiiti em mna soluoao antUeptiea . Esta visto que nn clinica parti-
cular far se-lm a nutsepsia Jo melkor modo que se ptider, Repetimes:
as uiil a e as unbas do parteiro sao muitas vezes os portedores da morte
da parturients*

0 corpo medico eucarreg’udo de uina enfermaria de partes nao
deve de forma alguma fazer autopfcias e nem tiio pouco tra-

balliar no aphytheatre de anatomia*

0 maior euidado deve haver for parte dos medicare ajuinnosque
depots da esfcarem algtim tempo cm uina enfermaria de cirurgia passam
para a de clinica obstetrica.

Na clinica particular em que se trata ao mesmo tempo de daas
puerperas uma mfeccionada. e outra nao, dever-se*u cercar dos m &iores

1

cuidados antisepticos para vMo transmittir a septicemia-puerperal
daquella para esta.

Tratamento curativo

iJivide-se em iutenio e exlemo,

A febre e coinbatida pelo suLfato de quinmo
^

pelo salicylato de
circumstanciasi^desde que el la

vai-se dimiuuindo as doses progressivamente.
sodio em doses vari&veis sgguudo as
tende a desapparecer
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0 alcool 6 tambem muito empregadO; assiru come a pocuo de Todd
para os casos de adynamia , e muitos oUtros medieamentos qua se usa
am taes ’circumstancias e que tern as Anas indigiS©! proprias seguudo
a marcha ou compileacOes da forma septicemica quo appareca. A me-
dicaca^ interna deveiA set- acompanliada de um regimen aUmJBttar
rouvenhmteT isto ^ < ] iie sustente us forcas da partnriente e quo saja fa-
oil mente digerido* taes como o leite/ovos quentes, viblios generosos, etc.

Quanto au tratamento externo jA fallamoa nas iujeccOes vagmaes
e intra-uterinas com as solu^Gesamisepticcs, na imgacao continua etc,

Faltauios fallar de um meio heroico para certas formas de septicemia
puerperal. Ha certos cases do infecejio em que a mucosa uterina
acha-se coberta de um enducto pastoso, de uma c8r escnra e de clieiro
infeeto: & um terrene muito pfoprlo para a mnltiplicacao doa micro*

A espessura c a natureŝ desta eamada pultacea tornam d illicit
a permabiliflado das mjegcoeaaatisqiticas iutrn-uterinas as quaes al6m
de nuo actuarem sabre a total idade dessa substancLa; deixam tambera
de batihar a mucosa merina que Hie fica immedintamente abaixo*

Seudo assim comprChende-se a uocessidade que ha em retirar total-
mtmte esta fabrica de microbios a quul pela sua contiguidade com os
lymphaticos" e os demaia YSSGS que vSa ter no utero facilmentc podera
dis,seminar os sens productoa pot todo o organismo da trmlher.

Deste modoj se justificam os methedos da ra& pagewi do utero pur
meiu de uina curMa propria ou do estmam&nto do raesmo orgiio pelas

cylindricas usadas pelos allemiies. 0 criteria indicative para
snspender-se a operac&o na raspagein pela rureta e a sensacuo de um

especial quo esta produz logo quecahe sobre as flbras uterinas sas.
Para combater os pbeuoinenos dolorosos saO muito empregadog as

cataplasmav laudamisadas, os vesteatorios Yblafttesj loco doleate ; as

pomadas mercurials, o gelo, as emissGes sanguineus locaes, rarameute
as geraos, para combater os phmiomeuos phlegraasicos diversos.

t

bios.
*

escovas
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CADEIRA DE PHYSICA MEDICA

I

T^OffUometres sao instrumeutos que servem para medir a fceffl^e-
ratura,

11

Us thermometros de morcurio sao os mais empregados em medicinuH

III

A sensiLilidade dos thermometros depetide do volume do reserve
torio e do dia metro da columns

>

CADEIRA DE CHIMICA MINERAL MEDICA E
MINERALQGICA

I

0 oxygenic e transformado em 02011a sob a iuduenciadas ceutelhas
elcctricas.

II

* f 0 02011a fa2 parte da composig&o do ar atmospherico onde repre-
aeata pa pel importance*

III

E* om agmte de oxydacao muito mais euergico que o oxygeuio.
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CADEIEA DE BOTANICA E ZOOLOGIA

(I
4origin«rio da0 cafe, coffea arabica, (fam, das rubiaceasj e

Abyssinia.

II

No Brazil o cultivo desta planta tern excedido a todos os outros
paizes do rnundo.

Ill

preciosissimo agenteA cafeina, principio activo do caf6, e am
therapeutico .

UADEIRA DE CIIIMICA ORGANICA K BIOLOGIC A

I

Vellosrt ) 6 o principio activo do paoA pereirina ( geissospermum
pereira.

II

Foi isolada pela primeira vez pelo professor Ezequiel Correia dos
t *Santos,

III

ella0 cblurhydrato de pereirina 6 am dos principaes saes que
fdrma com oa acidos.

i
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CADEIBA DU PHAKMACOLOGIA E ABTE DE FORMULAE

l

Ocolchico (colehicum autumnal^ ' e averatriuil (veratnim album
sio os principals medicamentos d& familia das eolchicaeias.

II

0 ^olchiuo 6 principaUnente empregado corao anti-rheumatico e a
veratrina como anti-thermico.

in
A forma sob a i[ual o colchico e mats vezes empregado e a de tin*

ctnra das sementes, ad ministry,das na dose de 1 a 2 grammas e mesmo
mats conforme a tolerancia*

CADEIRA DE AN ATOMIA DESCRIPTIVA

1

Os orga,os geiutaes internos da mi l̂her sao oonstituidos pelos ova-
rioSj as trompaa nterinas, o uteroe a vagina .

II
f 6

Os ovaries sao em mimero de dois situados uin ao lado direito e
outro ao lado esqnerdo do utero.

HI

Pela sua mobilidade os ovarios podem soffrer grande* deslocacoes.
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CADEIttA DE CHIMICA ANALYTICA E TOXICOLOGICA

i1

4^ arsenico e raramente encontradu na natureza em estado uat^vo.
4

II

Kile forma com o oxygenic dois campostes; o acido arsenioso e o
acido arseuico.

Ill

0 apparelho de Harsh presta relevantes services na pesquiza do
arsenico*

r<

CADEIRA DE HISTOLOGIA ,

I

0 mnsculo dos animaes superiors se compOe de duas ordens de
fibra3 : a fibra estriada e a flbra lisa.

II

A fibra lisa e caracterisada por sen aspecto homog-eueo.

Ill

A estriada representa urna org*anisa(;ao mais perfeita.

i
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CAD KIR A DE PIIYSIOLOGIA

r
A ifritatolidade muscular e a propriedade qua possiie omusi54(lp de

reogdf sol) a influeucia dos ageutes exeitantes.
II

K' uma propriedade inlierente ao musculo.
I l l

A irritahilidade muscular pode ser modificada por diversas cir-
cumstaucias.

X

CADEIRA DE PATHOLOGIA GERAL

I

A panetraciio no organismo do germen de uma molestia infectuo3a
uao basta para g-arantir a sua evolucao.

II

Para quea evolucao tenhalngar e uecessario que haja a receptivi-
dada orgauica.i w

III

A recepfividade diminue y raduaimcute com G £ progresses da
edade.
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CADEIRA DE ANAT0M1A E PHYSIOLOGIA PATHOLOGIUAS

1

Jpmor k lima ueopl &aia com tendoncia a persistir e a crescer- if l

Las divcrsas theorias propostas para expliear a genese dos tu-
mors* a de Conheim 6 a tuais acceitayoL

ill

lintro as miiitasclassificagGea apresentadas a de Cornil c Balmier k
a maid geralmeute admittida ,

/

CADEIRA DE PATHOLOGIA CIRURGICA

l

A erysipela h molestia deorigem parasitarfa.

II

Os curatives antisepticos dimin uiram os casos de erysipela que
complicavam out'ora as operates. *

' «

III

Modemamente aspulvemacoes de bbcUlorureto de mercurio tem
dado resultado na cura da erysipela.
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MADEIRA DE PATMOLOGIA INTERNA

l

0 estomago e um dot; orgaos em que o caucro $e desenvolve^om
maid ftoequencia,

11

A symptomatologia do cancro do estomago muitas vezes nao so
apresenta.

III

Nos casos de cancro latente do estomago o diagnostico e rnuito dif-
ficiL

ANATOM IA MEDICO-CIRURGICA E HOMPARADA

I

A abobada palatina 6 formada pela reuniao das duas apophyses pa-
latmas do maxillar superior e da poreao horizontal dos dois palatinos -

II

I'em uma soperficie rugosa desigual e cheia de saliencias e de-
t pressOes.i *

III

A membraua mucosa que a reveste e a parte maisimpartaute dessa
regiao.



62

CADEIRA DE MATERIA MEDICA F, THERAPEUTICA

II

*A papaiua i* o principio active extrahido por Wurtz e Bouijhut da
carica papaia. 4

n

Converts as materias albaminoides ern peptonas assimilarveis.
HI

A papaiua b de grande valor no tratamento das dyspepsias.

CADEIRA DE OBSTETRICIA

I

A pelvimetria k am bom meio para se conhecer da capacidade da
bacia da mulher.

II

Ella se divide em pelvimetria interna e pelvimetria externa. f
^ -r

III

0 compasso de Boudeloque 6 urn bom itistrumento para se praticar
a pelyimetria externa.
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CADEIRA DE OPERAQ0ES E APPARELHOS

1

0 thermo-cauterio foi inventado por Paqiielin ein 1876 e TTTHteso
turnon o sen nome.

II

Para se obter o efteito hemostatico queelle pode praduzir, a pecade
platina Q;IO deverit ser elevada a temperatura de vermelho-branco*

III

Pelasna commodidade tornou-se de um uso geral em cirurgia.

CADEIRA DE MEDICINA LEGAL 15 TOXICOLOGIA

1

A cremacao e a destnueao dos cadaveres at6 a suacoinpleta reduc-
cao & cmzas.
*

II

A cremaeao tira a raedicimi logal grande somma de elementos que
muitas vczes servem para esclarecer a justice publica.

Ill

Como medida de excepcao poder& ser tolerada nos grandes paroxis-
mos epidemicos.
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CADEIRA I)E HYGIENE

I

A variola e uma molestia excessivainelite contagiosa.

II

Em todos os dimas, em todas as latitudes e ein todas as racas ella
se desenvolve com igual intensidode desde que haja tun caso typico
iniciaL

III

No Brazil elia tem percorrido todos os estados.

CADEIRA DE CLINICA MEDICA

I

A tosse e providenciai quando significa a necessidade da expulsao
de materias solidas on liquid as que se achara no larvnge on
broncliios.

nos

[[

1
\Ella oft'erece caracteres differentes segundo a sua natureza e a sua

origero ,

III

0 timbre da tosse e am elemento de diagnostic!) valiosissimo.
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CADEIRA DE CLINICA PROPEDEUTCA

I

A^ercutidao ja era ccmhecida deads os tampos Iiypueraticos.

II

ella fomeeidod duo0 canliecuneino e a interpretaeao dos dons por
da maid alta importaucia para o diagnostic de certas molestiarf.

Ill

A percuss&o pode der mediata ou immediata,

1

*• *

CADEIRA DE CLINICA CIRURGICA

I

Varias sao as causas ' jim pudurn prodcuir a reteneao dad urmas.

II

0 eathetuisiuo por meio de instrumentos flexiveis ou nao, repre-
sents papal emineute uo tratamento da rettmcau dad urinaa,

III

Quaudo a retencao e devida a mn eotreitamento organic da ure-
thra , a inna hypertrophia da prostata etc * , emprega-se a dilatauao
gradual, a divulsao ou a urethrotomia interna.

n. -iJ
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CADEIKA DE CLINICA DE MOLESTIAS CUTANEAS E
SYPMILITICAS

I

A syphilid puile so trausmittir pela lieranca.

II

As» molestias sypliiLiticas quarido aao cumbatidas cm s>eu priucipio,
seguem fatalmente a sun marclia geueralisadora.

Ill

Esta marcha e earaeterisada pur tres periodos. f

CADEIRA DE CLINICA 0PHTALMOLOGICA

I

A ophtahnia piiruleuta e urn dos maiores factores dos chamados
cegos de nasceaca.

O -m
II

J.IE‘ Lima affeccao contagiosa .

Ill

E‘ facilmdute combatida pela medicacao antiseptica.
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CADEIHA DK CLINICA MEDICA CIRURGICA DE
CRIANCAS

I

As ponvnlsCes Sac phenornenos mnito frequentes nas criancas.

I I

Apparecem frequentemente no periodo da dentic&o.

I l l

O nielbor rneio de prevenil-as £ a regularisac&o do regimen
alimentar das criancas.

\

CADEIRA DE CLINICA PSYCHIATRIGA

I

Nas molestias mentaes para se fazer um bom diagnostico 6 preci$o
tempo e muita observac&o.

IT

Nas suns modaalidadesclimcas apresentam formas muito variadas. &

I I I

A lieranca , o ntaooliamo, asgrandes paixoes deprimentes on exalta-
tivaa, sao em geral as causas etiologicas mais frequentes.
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Hypocratis Aphorismi
rr- *-

IL

Ir
"!Mulieri uterr> gjprenti si mama' derepente gracilescunt., ahortiotys

periculutn est.
Sec t . V Aph, XXX VIn

n Y -
to

Mulieri in ufcero geTertti, tenesmusaupertCnidus, abortire facit,

( Sect. VII Apb, XXVII '

111

Si mulier quae ueque gravida est, ueqtie peperit, lac liahet, ei
mentrua defecerunt**

, Sect , V Aph. XXXIX )
IV

Si mulieri purgationes non pro1 leant, neque barrore, ueque febre
sneeedente ciborum veto fastidia ei accidaiu, graTidam esse exis-
timato.

Sect. V Aph. LXI )
V iMulier meiistruis deficientibus, ex naribus sang* nineat iluere1

irjTiiim .
Sect. V Aph. XXXIII )

VI

Soumus, vig’ilia, utraqne inodutn excedeutia, malum.
( Sect. II Aph. VI )

j

PI
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