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INTRODUCCAO.

I

N3o ha muito tempo
physiologia do apparelhn sexual , o empyrismo mais hagai espfcculava comas doengas dog orgams da gei-a^o, armada de tbeoriasextravagantes, deexplicates inaceitaveis e medicamentos ineflicazes, si oao damnosos.Bein pdde dizer-se que, salvo as obscrvafdeso Duges, a& do. Lisfranc e porveiiluru alginna
quo se escreveu de pallwlogia utcrina ale o meio desle seculo 6 antes urn
aggregado de factos divertidos, qne de estirdos serios e insfructivos.

f- oram Macintosch, Simpson, Gardner (de New-York) Koubaud , Chur-chill, West, Tyler Smith e outros osqae, guiados da physiologia hodierna,cnlicaram os factos esparsos e trimeados < Eue Iiavia, juutando-OS aos da
propria experiencia.

qne, sabendo-se ponco da anatomia e da

conscienciosas de Boivin
memoria notavel , ludo mais

Dopois dos an tores enumerados,
cirurgjao tem hoje acolorados defensores; no entanto. algous praticos, aliasdistinctos, custando-lhes talvez aceitarem o westwards the star of progress
makes its way , Chamam excentricidade do Novo-Mundo
novates do cirurgiao norte-americano.

Entre nds, e assim

apparcceu .Marion Sims. As ideas deste

aos iuventos c in-

em outros paizes, os casados quo nao Ingrain ofrnrto d sen enlace, longe de valerem-se das iuzes de uni medico, acodem
i s
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a$odados aos reelamos do charlalanismo ; ou passam o melhor dos annos a
frequentar as aguas mineraes, as quaes todas la possuem uma fonte que se
pretende capaz de loraar em fecundas as mulheres estereis. Entretanto,
quantas vezes o s6 exaine do medico bastaria a remover o estorvo que
estivesse im possibil i tando a fecundacao I

A esterilidade e urn assumpto de grandissima importance :—ella en-
tende com a perpetuidade das familias. com a transmissaoMos bens da for
tuna, e muitas vezes com a paz e a felicidade domestica. E’ demais tao
frequente e commum , que as pesquizas de Simpson Ihe deram cento e
quarenta e seis estereis em mil oilocentos e cincoenta casaes, islo e, em
8,5 havia urn infecundo. Spencer Weis tambem averiguou haver uma es-
teril em oito mulheres casadas.

No conceito de Marion Sims, para perfazer-se urn tratado de esterili-
dade, f6ra mister descrever todas as doenfas das mulheres e juntamente
algumas do sexo masculino. Carecendo de tudo para tal empreza, eu es-
bofarei tao somente as causas prineipaes de esterilidade.

i

J

I

Sendo esta materia urn dos pontos dados pelo Sr. oppositor
a cadeira de partos, tratarei, a benoplacito dellc, so da esterilidade na
mulher.

Nota.

l

-
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DISSERTA CAO.

DA ESTERILIDADE, SEAS CAD3AS E DOS MHOS DE CCRAL-A.r
i

A mnioria tins do utero itWflfore-se
nos ijominirjs da ciriLrgia , bPm coato asdos olhoa;- LA moe - tns, ractamait i do verdad-iro dnmji&o
umito diciernimatiUj c j-ioriria.

( Marion Sims.}

A esterilidade e a inaptidatij para a procreagao. Restringindo a deli-
nigao ao men assmnptn, direi: a esterilidade na muiber e a incapacidade
de conceber.

Das mu ilas cnusas de esterilidade na. mulher, ha obscuras por ser dif-
fb'il de examinar o estado de alguns orgams da geragao, e nao se conhe-
cerem todos os pbennmcm.s, pbysiologicos ou morbidos, que se dao no
apparelho sexual.

A esterilidade e natural ou adquirida, absoluta ou relativa.
Eiia depends:
1." De um estado local , isto e, de se acliarem iinperfeitos ou alterados

os orgams genitaes ;
S.4 De um estado geral do organismo.
Vao examinar-se primeiro os defeitos do organisagao, innatos ou

adijiiiridos. da vulva, dn vagina , do uturo, das Irompas e dos ovarios , que
poilem dar a esterilidade. Para algumas paginas finaes relega-se o poueo
que ba a dizer sol)re a esterilidade dependents de um estado geral do or-
ganismo.

I
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mmm DI ORGAMSACAO E DOENQAS DA VULVA E DA
VAGINA.

Estas anomalias san mais vezes causa de inipolencia, do que d > este-
rilidade. Nao obstante, como as altera^Oes graves liestes dons orgams sao
quasi sempre indicia de prrlnrhacfies no reslo do apparelho da gerarao. —pi

perturbacoes que originam uma esterilidade incuravel —; julgo acertado,
para tiao partiJhar o assumplo , dar-Ilies logar eatre as causas de esteri-
lidade.

OtXLUSAO DA VULVA K no OKIFTCIO DA VAGINA.—Os iilhlOS gratldCS 6 OS
pequenos, hero como o hymen, sao a sede da occlusao.

I 1JL « r I mW u - * B BH I I,J - * „ BT H

A adhereneia dos labios genitaes e rmiilo comrnum na infancia
raramente acontece nan ser inriaia. Poncas vezes c ella Completa, ha quasi
sempre um oritkio elitre a vulva e a vagina.

Remedia-se facilmente esla disposi<j3o com o desbridamento, que surle
effeito melhor e maisprompt© na infancia. Amussat dosfcz algumas the-
renoias destas, emquauto as pacienles dormiam , sem que ellas dessem pela
presenja delle, Uma cauula, uma mocha de fios ou qualquer corpo seme-
lhante, impedirA a reocclusSo.

0 hymen imperfurado e espesso frustra a fecunda^an tornando o utero
inaccessivel ao licbr proliiico. Si eile e perfurado, mas demasiado ospesso,
o coito e de lodo impratieavel, sem por isso ser impassive! a lecunda^ao.
Comquanto niuguem neguft que a melhor GondifjSo para que o esperma
penctre no utero, e achar-sc a glande applicada ao meats, cervical na eja-
culafao, a feeundag-ao tern-se realizudo offerecendo o hymen uma abertura
quasi imperceptivel, sem que portanto tenha havido intromlss?io. Itasta
com efteito que seja o esperma ejaculado sobre % vulva ou suas visinhantjas
para elle pod®* impregnar o ovulo. Este gbeaomeno expliea-se pela mo_
hiiidade que tern os espermatozoides, os quaes, taiit.t qm - sao depnstos
sobre a vulva, inlmduzem-se na vagina ; e imsUndmimknte , no pensar dos
que Ihes suppoem auimalidade, ou pela lendunda que tern a subu jas cur-
rentes, como Liegeois averigaou, ou. o que jrireci! mais verosimil, porque

e
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acertem de aehar-se voltados para o orificio da vagina,—aiguns van ca-
roinho do utero andando um eentimetro em quatro minutes. ( Ilenle. )

A occlusao do orilicio da vulva depende nao raro de uma conformacao
viciosa da bacia, sendomais communi a depressao excessiva do pubis. Es-
cusa dizer quo, estando este mal fora dos rocursos da aide, tom o medico
de resignar-se a nada fazer. Tamhem e claro quo. quando incomplete, a

' * | U|~ • “jg fm 1 I '

.

' j iB '
. » T % ~ u

occlusao estorva sem impossibililar a fecundagao.
Diversos tumores da vulva, agudos ou chronicos, podem ser obstaculo

ao congresso sexual: mis, como o thrombus e os abcessns, duram lao poucn
que me coutento de os nomoar ; outros , como a elephantiasis, os kystos, os
corpos tibrosos e ocancro, sobre apparecerem mais vezes depois da meno-
pausa, sao raros e do dominio da cirurgia geral.

FALTA TU VAGINA. Poucos sao os exemplos de falla completa da va-
gina , aendo para notar-se que este vicio da-se geral mente com a falla. ou ,

ao monos, com a atrophia do utero. Marion Sims diz ter visto cinco casos
de falta de vagina, liavendo juntamcnte falta do utero. Nan obstante,
Amussat refere uma observagUo de talta do vagina, cxistindo o utero e a
menstruagao periodica.

A carencia de regras , symptoma que ptimeirofere a attcngao do me-
dico. ora nao alteram saude, ora patentoia-se por todos os acridon tes
peculiares a amenorrhea.

A neccssidadc de uma operagao pende do apparecimonto desses aroi-
dentes. Sobre istn Roubaud expressa-se assim : « Quando as regras relidas
no utero tiverem avolumado grandemente este orgam, sera plenaraentc in-
dicada a operagao, cas t nfo > liaja contraindicates palpitantes,

« Dado que exista o utero, se as regras niio houvcrem apparecido , e a
saude se mostrar illesa, sera de bua prudenoia adiar toda operagao. Si a
madre estivor alrophiada, como em uma oliservagao de FoderC, si falbnon
os menstruos e for bfta a saude geral , sera flagrante a cnntraindicagao de
qnalquer operagao, e o cirurgiao sensato nao arriscara sua reputagao no
em pen ho do tornar praticave! urn coito que sera sempre infecundo.

« Qtianti ) ao tempo em quo se ha de realizar a operagSo, quando in -
dicada, 6 ohvia a conveniencia de esperar-se a apparigao das primeiras
regras, e operar-se antes deltas se lerem accumulado no utero.
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« Determinada aoperapao, e tendo-se bem vivo na memoria o perigo
que ha no metter-sc 11 m instrumento eortante cntre dons orgams essenciaes
e como que juxtapostos, se introduzini uma sonda na bexiga e o indicador
da mao esquerda no recto: pelo indicador se sente a sonda atravez dos
tecidos, dos quaes se pode assim ajuizar a espessura ; tarnbem pur idle so
averigua ser completa ou incomplete a obliteracao da vagina. Si a oblite-
rapao nao estender-se ao fundn da vagina, aiii se encdntrari unin bolsa
cheia de sangue menstrual accumulado.

« Tomadas todas estas cautelas. o operador tendo evaeuado a bexiga
confiara de um ajudante a sonda, e deixara o indicador no recto com o (ito
de ler uma guia no trajecto que vai tra?ar. Algumas linhas abaixo do
mealo ourinario, o qnal esta marcado pela sonda, se Tara uma inrisiio pa-
ralella aos labios genitaes, e se ira incisando ao cncontro do collo do utero.
tendo-se em mente a direreao do eixo da vagina. Nesta parte da operacao,
verdadeira dissecgSo, o operador tem de largar a miudo o bisluri e inl.ro-
duzir um dedo da.mao direita na ferida, para tactear a posifao da sonda
e do indicador da mao esqberda. Si o pennittirom as adherencias. sera
preferivel rasgar a dedo o tecido cellular que ime as paredes vaginaes, em
vez de fendcl-o com o bisluri , visto o perigo que ha de ferir-se a bexiga
ou o recto. Emfim , si hoover bolsa sanguinea na extrema superior da va-
gina. imports nao aliril-a de um golpe para sahir logo todo o sangue accu-
mulado. Vidal (de Cassis) lembra que se use um desses trocarles de tor-
neira que se inventaram para vasar os empyemas sem haver enlrada do ar
nas ravidades da pleura. Escoadolodo o liquido, seempregarao os corpos
dilataiiles para alargar o canal que se praticou , e impedir que as paredes
se collem umas as outras. »

Marion Sims aconselha que se mantenha o canal aberto por meio de
um dilatador de vidro, ate se haverem reveslido de membrana mucosa as
paredes da vagina. « 0 dilatador, diz elle, [acilita a c-ura das superficies
vivas e a conversao do tecido cellular em mneoso ; e devo dizer que e lanta
a tendencia da vagina a estreilar-se, que e precise o use diario deste ins-
trumenlo por largo tempo.»
I

Tao grave e esta operacao que Hoyer a proscreve , apezar do muito
que periga a mnlher que soffre uma rctencao do sangue menstrual. Vidal
(de Cassis) vio praticarem tres vezes esta operagao, sempre seguida de
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mnrte. As doentes forao todas tomadas de lima foliro muito similhante a
febrepuirida. A ’ esleaccidentsse poderia talvez uhviarcvacuando aos poucos
o tumor e evitando-se o accesso do ar, como o aconseiha o mesmo A idal.

Ja nan £ lao grave esla operagao quando a vagina se oblitera por
effeito do urn parto. porqne em tal caso as adherencias se fazem por partes,
e rompem-se sein custo, Em dous cases destes, referidos por Malgaigne e
Amussat, restaheleceu-sc a vagina quasi sem extravasao de sangue:— forgou-se a vagina com uma souda grossa e corn o dedo ate certa ex-
tensao, e deixou-se de (ixo uma lenta-esponja do feitio de um dedo de
luva. Passados dous dias, forceu-so outra porgao, e assim por diante ate
se conseguir rcatabelecer todo o canal . Assim desdobrada a vagina, intro-
duzio-se-lhe, cm um caso, uma grossa canula de borracha , e em outre ,
uma Lenta de genciana. Ainda nestes cases c.uido que mais conviria operar
de uma vez. e seguir o melhodo de M. Sims, do qual acima se dice.

ESTREITEZA or ATRESIA HA VAGINA. — A estreileza da vagina raramente
limita-se A um ponto, quasi sempre ella estend^-sc ao canal todo. Entre as
causas mais commons estSo as injeegoes caustieas, que podem ate originar
a cibliteragao da vagina . Posto qne menos energicas, as injeegoes adgtrin-
gentes acontecc tornarem as paredes da vagina inurchas, callosas e e$-
pessas a ponto de nao ser possivel o coito,

De nniitos fiat dons factos notaveis de estreiteza da vagina : um poi
haver cessado naturalmente, oulro pelo tratamento quo foi empregado :
ambos os transcrevo aqui.

Da assumpto a primeira observagao feita por Jennei uma rapariga em
cuja vagina cabia a jnsta uma penna de escrever. No appareciraento das
regras ella seutia uma lencao dolorosa, que durava todo o tempo do corri -
mento. fasada corn um rapaz robuslo, e na irapossitiilidade de cobabitar
com elle, ella deixou -se exatninar de alguns medicos, qne a dcram por in-
capaz de copular, isto e, impotente.

Entretanto, apds onze annos de esterilidade, nos quaes a vagina
nao modifieou-se, esla mulher concebeu. Sou estado foi molivo de graves
apprehensoes, puis todos prosnmiam impossivel o parto pelas vias
naturaes. No quinto mez de gravidez, porem, a vagina foi-se dilatando

e, tocado o termo da gestacao, ella attingio dimerisoes bastantes ;i
sahida do feto.
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Comquanto este facto, nnico referido, nao intime uma conftanga
illiroitada no poder da natureza contra as estreilezas ionatas da
vagina. 6 certo quo serve de aviso para quo cm casos similliantes
se aclie qnanto possivel qualqner operagao. Na observagao seguinte csta
exposto o conio e o quando dove < > cirui'gHto iotcrvir nesles casos.

A vagina de uma mulher ora estreita a ponlo quo cnstava admittir
o cabo de uma penna do escrever. Easada com um homcm de forga
viril dcscommunal, ella estava para divorciar-se, quando Bencvoli , a
quern consullara, a poz cm uso damedicagao seguinte : primeiro, empregou
uncgdes emolientes ; depots introduzio unt pessario de raiz de genciana,
o qual enchia o canal todo. Este pessario foi sendo revesado por
oulros de maior diaroelro, e depois substHuido por tuna medulla de
ctilmo de milbo, iutroduzindo-se por ultimo uma tenta-esponja. Estas
diversas substancias, embebidas cm muco vaginal , incharain , dilataram
pouco e pouco a vagina, e ao cabo de breve prazo a promptiftcaram para
exereitar suas funcgoes.

0 exito obtido abona Imstante o proceder engenboso de Bencvoli , para
em caso aualogo ser de novo posto era pratica. Si Itouver callosidades on
bridas solidas, ao emprego de corpus dilatautcs precedarSo algumas incisoes
e escariftcagoes.

tiBTtnt.vgXn PA v.Acns v.—Tcm-se visto a vagina dividida cm superior e
interior por uma membrana posta transversalmeute. A's vezes a membrana
estendc-se ao comprido da vagina dividindo-a em dnas ametades lateraes.

Quando e transversa e lapa completamente a vagina, nao poucas vezes
a membrana se rasga ao peso do sangue accumulado nas primeiras rcgras.
Si isto se nao da c o sangue e retido , lem-se de fazer a operagao, na qual
serve de guia a quantidade de sangue presa na vagina. Si houver conio

uma a duas ongas, ao nniito. se fara uma incisao crucial e os retalhos irao
sumir-se nas pregas da vagina. Forem, si o accumulo de sangue fOr tanto
q u e o utero toque ao volume da cabega d e u m feto a termo, se ministrara a
mulher uma dose dc esporao de centeio ; e, era comegando o utero a entrar
em conlracgao, se perlurara a membrana com um tenotomo. ou com uma
agulba grossa. Assim evitam-se os resultados fataes quo muitos reputam
uma consequencia da pyocnda consecutive a entradadoar no utero, e qual
nao se contralto a medidaque o liquido vai-se escoando. A membrana sera
depois excisada se ftlr espessa e callosa.
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Em vez de diaphragmatica, a membrana dispoe-se as vezes, como ja se
dice, ao longo da vagina. Ainda qae mais vezes seja incompleta, tem-se
vista esta membrana dividindo a vagina de alto a baixo, e quasi setupre o
utero tambem.

A bifid® da vagina e rnuitas vezes occasiao de dot es para a mulher ;
mas, pelas razees acima adduzidas, nao impossibilita a fecundapao. Si
o septa nao vai idem da vagina , nao ha pfir duvidas na opportunidade de
uma opera$o ; si a biiidez porem penelra o collo dividindo o utero emduas
ametades, melbor e deixar-se mtacto esse obstaculo a copula : uma prenhez
em taes circumstancias originaria accidentes formidaveis. j« Si ha biiidez do
utero, deve reputar-se uma sabia previsao da Providenciao septovaginal »,

diz Roubaud.I
CouniiNlCACAO ENTRE A V AGIN A E OS ORGAMS VI31NHOS. A vagin a p6de

communicar-se com a urethra, com a bexiga e com o recto. Uma gangrena
de parte da vagina devida a urn parto laborioso ou a introduepao de
instmmentos operatorios, e a origem mais frequente desta anomalia.
QmiIqtier qtie seja o orgam com o qual a vagina se communique,—comoem
taes condones a copula nada tem de attrahente.e o esperma facilmente sc
transvia—, e evidente que a fecundapao torna-se problematica, e as vezes
impossivel.

NEVR ALGIAS DA VOLVA E DA VAGINA. Ora idiopathica, ora symptomatica
de uma lesao, a nevralgia da vulva e da vtigiua tem-se acliado hereditaria
em certas farnilias. Tanchou a observou coincidindo nao poucas vezes com
a meno-pausa. « Entao, diz ellc, essas nevralgias sau indicio de um desvio
do Irabalbo menstrual : a excitapao functional, insita aos nervos dos ova-
rios e do utero, traslada-se para os da vulva.» A metistruapao mesma, se-t gundo Roobaiul , acerta do ser acompanhada de nevralgia, licando os
orgams da gerapao doridos por ilia antes e depots do tluxo catamenial.

0 engorgitamento do collo do utero e sua ulcerap&o ; a phlegmasia da
mucosa uterina ; um desvio do utero : eis mais causas desta aiTecpao. De
reslo, a nevralgia do utero pdde irradiar-sc para a vagina o para a vulva.

A nevralgia pode ser origem de esterilidade, por ser temporariamente
impossivel o coito, quando nao o e por tempo indelinido. E’ claro ser mais
funesla a fecundapao a que vem com a menstruapao e dura alem della.

2 a
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0 tratamento desta ncvralgia nao se different do de outras nevral-
gias, quando ella d essancial. Aos meins externes, como banhos frios ou
quentes, friccoes com pomadas de "pin, belladona ou iodoformio ; a intro-
duci;ao na vagina de fios an(ados destas pomadas. etc., Koubaud junta
o nso interne da valcriana e da asafetida, anli-spasmodicos que elle asse-
gura terem uma acyao peculiar sobre a irmervagao dos orgams genitaes ,
mdrmente sobre os da mulher, e que Ihe tom valido a cure de hevralgias
da vulva e da vagina, tenazmente reboldes a outros medicamentos. Si a
nevralgia prende com mn estado pathologico do utero. 6 razoavel atacar-sc
prinieiro esse estado, donde se irradia a dor para a vulva e para a vagina.

Marion Sims chama vaginismo ;i umadoenga singular,

que se caracterisa por uma hyperesthesia do hymen e uma contracjiSo
espasmodica do esphyncterda vagina, .fa Scanzoni e Simpson haviam no-

tado esta doenga; poreim M. Sims foi quenn aexplanou e definio mellior.
« A irrilabiltdado espasmodica. diz U. Sims, desperta-se ao mais leve
toque: o rogar de um pincel ou das barbas de uma penna costuma produ-
zir tauto soffrimeuto, que a doenle queixa-se em gritos de que Ihe estao
cravando um instrumento ponteagudo. Esta dfu k mais intensa em uns do
que em outros cases; mas o soffrimeuto e n espasmo excluem de violentos
a possibilidade de todo congresso sexual. »

A occlusao do hymen ou a atrezia da vagina sao as unicas affecgocs
com as quaes se poderia confundir o vaginismo. Mas o exame directo ba-
nka todo erro. alem de que naquellas affeegdes ha sumcnle estorvo meca-
nico a introduegao da sonda ou do dedo, e raramente dor excessiva. A sen-
sibibdade exquisita forma a base do diagnostic), e o espasmo e o symp-
toma palhoguornonico.

0 tratamento seguido c elogiado por M. Sims na cura desta doenga
renitente resurne-se : na excisao do hymen ; na incisao profunda em v,
do orilicio vaginal para o raphe perineal , e na dilataeao intermittente (por
duas a Ires horas, de manhae a noite) , operada por um cone de vidro ou
de borrachu enrijada, o qualtem uma mossaonde scageita a urethra. F.xci-
sado o hymen , ou seus frogmen tos, a cicatriz que Ilea debruaitdo o oriQcio

da vagina aindae muito dolorosa, e mostra-se por vezes dura e rija como
si a enlradado canal fosse apertada por umarameou um barbante. Pot isso ,

IVA6INB.1I0.
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e precise incisar profundamente o orificio vaginal cortando-sc parte do
esphyncter, ou todo.

Em trinta e nove doentes que operara ate 1866, o autor desle pro-
cesso f6ra sempre hem succedido. Elle discorda de Churchill , Deboul e
mais outros que acreditam possivel que o mjinismo ced i quando o marido
possue grande virilidadc, porque vio baldarem-se os esforgos mais vigo-
rpsos. Para dar uma raostra da rcnilencia desta affeegao, tomo a ohra de
M . Sims (Chirurgie uterine ; trad , de Lheritier) a observagao que segue.

« Uma senhora de 86 annos de edade casara aos 21. Cinco ou seis
semanas houve tentativas inefficazes de copula. Hugos e inscientes, o rna-
rido e a mulher nao estranharam a principio o encuntrarem difficuldades.
Extenaados emfim de esforgos multiplos e baldados, elles accordaram era
eonsultar o medico da familia; o qual , cuidando haver disproporgao nos or-
gams genitaes respectivos. aconscihou que copulassem eslando a mulher
chloroformisada , o que realizou-se sem ella o saber.

« Na seguinte nolle o concubito foi irapassivel. Apos lima seinana de
tentativas cm vao, omedico chamado de novo segundou a chloroformisagao,
durante a qual consummou-se o coilo com facilidade. Entrctanto, sem
o anesthesia) as relagocs sexuaes continuaram sendo impossiveis. Pequeno
de estatura. de compleigao athletica, musculoso, nao sujeito a ejaculagcies
extemporaneas, o marido possuia uma virilidadc compicta , e assim nao era
culpado de persistir o vaginismo.

« Basta dizer-se que o medico teve de ir duos d ires vezes na semana
chloroformisar a pobre mulher , a quern nao desamparava a osperanga de
tornar-se gravida e sarar depois do parto. A concepgao deu-se ao cabo de
um anno de chloroformisagdes, podendo effoituar-se o coito naturalmen l.e
mi todas as phases della. Depuis do parto ainda houve algumas relagocs,
mas dolorosas, a ponto de a mulher voltar ao uso do anesthesico. Passado
urn anno cm que coitaram sempre com auxilio do chloroformio , sobreveio
outra concepgao. que ao tercciro mez terminou em um abbrto, depois do
qual a mulher foi chloroformisada por quasi um anno. Ao fim deste tempo
os esposos tomaram-se tie medo ao anesthesico e deixararn de vez o coilo.

« Tres ou quatro annos havia que nao tentaram copular, diz Mr. Sims,
quando me procuraram. Custava a passar o indicador no orificio da vagina.
A sede do hymen estava vermelha, inflammada, espessa, dura e dolorosis-

t
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sima ; as libras do csphyncter se haviara rompido do lado do perineo, e am
eordSo duro e tenso atravessava a furcula indo sumir-se no leejjdo espesso
onde ffira a insergao do hymen . Este cordao fol r- xtrahido ; e depois a di_
reita e ;i esquerda, am golpc separon as libras do esphyncter e da furcula
ate tocarao raphe do perineo , deixando um septo rauito tenue entre as duas
aberluras. Introduzi na vagina um dilatador do vidro, quo alii esteve
algum tempo , ate quefoi substitaido por outro mais largo. Corridos quinze
dias. o acto sexual consummou-se desirapedidaineute pfela primoira vox.

« Sernprc qua hoover tecido cicatricial, comoneste caso, sao muito de
receiar-se as cicatrizes viciosas, doade a necessidado do prolongar-se o uso
do dilatador. » ( Op. cit. pag. 404.)

Julgu acertada a opiniao do C. Mauriac, que entemle ser convenience
o uso de outros meios, antes de recorrer-se a tremenda operagM proposta
por M. Sims. A cdntractura espasmodica, eumpre tratal-a como se remedia
a conlractura espasmodica do anus, isto e, valendo-se de uma dilataj&o
forgada, subitanea, violenta, romperalguns feixes do masculo contracturado,

Em casos > ie menos vaiia, so poderia empregar a dilatagao progressiva por
meio de uma mocha do tios, da qual todos os dias so augmeftaria o
diametro.

Este meio Simples Gallard o reputa irresiStivel.mdrmente sendo os fios
unctados de pomada do holladoaa. 0 Dr. Murray trinmphou de um caso de
vtiginimti. devido a ulceragao do colld-uterino. com applicagues de nitralo
de praia , tampries do nos abeberados do mesmo sal , o por litn com a tine-
tura de iodo. 0 vaginismo cedeu eompletamentc ao cabo de ties mazes,

sendo o chloroformln empregado somente durante o primeim raez. {Lancet.
22 de Dezembro 1866.)

iNFLAM.UAgAO DA VASINA .
mas nao damna aos espermatozoidos, os ipiaes conservafii sous movimenlos
no pus, no sangue e outros liquidos.

A vaginate, quatquer que seja a sua causa , pMe oniretanto tornar a
secrecao da mucosa vaginal a tal ponto acida.que os esponnatozoides sejam
do prompto anniquiiados ; M. Sims os vio paralysados cinco a seis mi“
jiutos depois do coito.

Esta causa de ester!lidade se patenleia com o papel reactive : quando
a secregao fdr normal, a edr azul do tornesol se converter:! oin rosea ;

0 muco secretado pela vagina e aeido 1
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quando ao corttrario for i ternasiado a rida, o azul do toftacsol passara do su-
bilo ao verraelho,

0 rxcesso de acidez corrige-se fazefido injerodes uni pouco alcalirms,
antes do acto sexual ; on applinamio am suppositorio com algum bicarho-
nato desoda, que sera tirade morneiilos antes do coiLo.

DEFEITOS HE CONFORMAC .\0 E DOfflTCAS 00 liTFUO.

' ) utoro e sujeitn a defeitnsde conformagau qua ora siluam-se no cdllo,
ora no corpo deste orgam.

i AI-TA uo COLLO t TEHINO. A tliroplua. — A’s vezes o collo do utero nao
existe naturalmente ; e entao o utero riiio existe, ou mnstra-se graudemento
alropliiado. Tam licin certos accidentes tnorbldoa dustruem ou atrophiam
o collo do utero. Depots da meno-pausa, a atrophia do collo e intallivel.

Si accklentaos e indepetiderites do qualquer alterapao do orgam ges-
tador, a atrophia ou a insudicicneia do collo podem see causa de cstcrili -
dade,ou »5o o scr. Certamente quo, estando o uter i tao ifastado do penis
que o espertna ejaculadu nao possa alcanpal-o. a fecundatjao sera incerta.
Ao eontrario, o edito sera fecunriante, si a madre adiar-se abaixada, ou se
o membro viril fbr lougo bastanlo.

Segundo Roubaud , o collo do utero ehtra durante a copula em tuna
como excitacao, que se caraclerisa por eontrac$5es e relaxamentos de suas
fibras cireulares, o hern assim das longitudinal is. Estes movimentos alargatm
o oriflcio do collo, no qua! os espermatozoides penetram facilmento. Este
autor incutca ainda serem os supposios moviihenlos tan agsenciaes, que a
falta delies devida a atrophia ou mesmo i insufficiency do collo, origina
tamanha cslreiteza deste que os espermatozoides nao podem vencel-o. E*
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tambem opiniao sua que si o collo perraanece insensivel ao estimulo Da-
tura], supposto nao haja alterato alguma, o espcrma fica inaclivo e enlre-

gue ao proprio peso na cavidade da vagina.
Ii’ de suppdr-se que o collo sc contraia no concabito comparliudo da

excitayao de que todo o organismo e tornado. Acreditar porem que a pe-
netra?ao do licor seminal no utero depende inteiramente das contrac^oes
e relaxagoes das libras do collo. —suppOr neste ;is propriedades de uma
bomba aspirante—6 negar aos espermatozoides movimento proprio, 6 expdr
lima theoria nao timbrada ainda pela cxporiencia.

Diz Courty que o collo e o utero se abrem no orgasmo venereo, e que
si este estado se nao da em razao de scr a mulher fria , a impregnayao do
ovulo nao se effectua. A’ esta opiniao contraponho o sem numero de con-
cepfoes que sc tem realizado sendo a mulher violentada, estando a donnir
ou embriagada ; ou ainda apbs um coito consentido, mas ao qual ella foi
indifferente.

HVPERTBOFJUA DO COLLO DO UTERO.—A byperlrophiasimples do collo,sem
degenerate organica, limita-se as vezes a um deseus labios, outras invade
o orgam todo.

A porto do collo que projecta-se na vagina tern um quarto a um
terfo de pollegada anteriormente, e uma fraefao a mais posteriormente.
« Si o collo intra-vaginal liver rneia pollegada,a esteriIidade sera muito pro-
vavel ; si uma pollegada, ella sera quasi certa. Se seu comprimento tocar
a uma e meia pollegada a duas, a esterilidade sera absoluta. » ( M. Sims.
Muitas sao as causas que em lal disposiyao originam a esterilidade : ou o
collo uterino propulso pelo penis se encurva para diante mi para tras, di-
rigindo o focinho de tenca para cima ; ou o penis escorrega por sobre o
collo. indo o esperma perder-sc na dobra que faz a vagina ao prender-se
no collo.

I'icm so a livpertrophia t lal do collo causa esterilidade. Si uma
poryaodelle bypertrophia-se sobrepondo-se a restantc, ou antes iuvadindo
a cavidade cervical , criam-se novos entraves a fecundate.

(Juando a hypertrophia e parcial e disposta a maneira que denotou-se
acima, a excisao de um fragment) cuneiforme, pyramidal ou de outro

•* * • -i
feitioque o casu indiear, e uma operate simples que muitas vezes pde Um
a esterilidade. (Courty.) Contra a hypertrophia total do collo aconselham uns



wjysi

1»
que se nsem escarificarries, topicas resolutives, uma lenta-esponja, a qual so
podeembeber do substaiiciasdiUientes; outrosprefereni n caulerio. a polassa
caustica, etc. Todos estss processes sao inccrlos 0 , sobre scrum alguns dif-
ficeis de applicar. nenhum cohibe a rcproducfaodahypertrophia. A amputa-
te, que surliosempre. ou quasi sempro, resulladosmaravilhosos Dasmaos de
Lisfranc, Dupuytren , hourly , Scanzoni e outros, sobrclcva a qualquer outra
operacao, mormonto si a ella scguir o desbridamento do collo. Os perigos
quo provem dost,a operapao nao sao frequentes : - Lisfranc perdeu duas
mulheres de novenla e sotc operadas : Huguier pralicou trinta amputates
do collo, sem um desastre -, emfim 31. Sims fez Irinta e seis amputates
destas perdendo sd uma doente.

Ooando a liypertrophia nao for excessiva , podcro o marido inteirado
do estado do collo uteriQo, frustrar o etnbarago a fecundate no acto do
coito.

t

Km vez de cylindrico e truncado. corao lhe 6 natural , o collo do utero
se aprescuta as vezes conico, forma que muito dispde a esterilidade, pois
M . Sims a vio em 17 j casos, dos 218 quo observeu de esterilidade innata,

co-existindo a miudo com uma atrezia e enclurecimento do mesmo collo.
Si a forma conica f6r simples, se remediara promptamente : uma in-

cisao que talbe as fibras circulars do orificio externa, como cumpre, nao
so alargara o orificio, senao que os labios do focinho de tenca se revirarao
afastando-se mis dos outros, e dando ao collo a forma de um cone truncado,
a qual e-lhe natural . Quando. ao conlrario, ii conicidade do collo junta-se
a hypertrophia, a so incisao removera a dysmenorrhea que nao falha em
taes condites, mas sera incapaz de remover a esterilidade ; nesles casos
deve amputar-se de sorte a reduzir o collo a grandeza conveniente e , dous
ou Ires rnezes depois, se ha de desbridar o orificio e a cavidade cervical .

0 desbridamento e preferivel a dilatagao por obviar ao engurgitamento e a
inllammafcio, alem de ser nnrprocesso mais rapido.

A exis-OCCLUSAO CONGENITA B OCCLVSAO ACCIDENTAL no COLLO tmauNO.

tencia de um collo imperfurado fazendo contraste com a perfeito do
apparelho sexual restante e rarissiraa. A occlusao adquirida turn por causa
mais vezes as mucosidades visoosas que constituem a secra;ao da cavidade
cervical , c soem enrijar-se no orificio externo. Granulapoes varias ; polypos ;

excrescencias fungoides ; depositos fibrinosos, vindos de uma inflammato ;



[/ .

to

calculos ; cicatrizes viciosas, originatlas tie um caucro ou dc cauterisagoqs
profundas e aturadas : eis eatisas que podqm entupir o canal do colio.
Releva dizer qtic a permanencia dos menstruos nau t> signal certu dc haver
communicagao da vagina para o utero ; a exfcravasao sauguinea faz-se
tambern peio focinho do tenca o pela vagina, posto que isto nao seja he-
quenle. A occlusao, bem como a estreiteza, reconhcce-se pelo cathelerismo.

As mueosidades limpam-se com uma sonda, e impede-se que reappa-
rQjjam usatido os alteranles, os absorvenlcs, etc.

As granulagdes ccdera ao nitrato de prala. ao acido ehromico, e
sohretudo ao sulphalo de robre ; os escharotieos energicos uao se ban de
abandouar, mas scu uso e solircmodo perigoso.

As axereseencias lungoides e os polypus exlirpam-se com a curetla
ile Kecamier ; e nSo sendo pissivel o emprego de ta, se destruirSo (sobre-

tudo os polypos mucosos) por meio da tentn-esponja , com a qoal Emmet se
tem havido excellent.;mente em casos destes. Emfim Churchill tem sido
bem succedido com as applicates de iodo para desfazer os tecidos librosos,
remanesccntos de uma inflaminarao. Estes meios, no entanto, spbre serein
morosos e por vexes incertos, nem sempreremovem de vez a occlusao.

Quasi todos os bons cirurgioes asseguram serein sem perigo as
dilatagGes, se nao furem levadas ao excesso. D'onde cdlho, que sem-
pre que lumvcr dc remedial- uma occlusSo ou uma estreiteza do
colio, deveva o eirurgiao usar primeiro as tentas-esponjas, ou as hastes
de laminaria digitata. applicando-as duas a tros vezes, pelo roctliodo de
Sims ; si estas applicagoes baldarem-se, vollara a ellas s6 depuis dc
algtins dias. Dilatado o colio bustatite para introduzir-se o indicador
no utero, lem-se uma abertura por certo ephemera, mas de sufiiciente
duragao para dar o resultado a que se visa, a feeuadagio. Oe rcsto,
si nao effectuar-se a dilatagao apds muitas lentativas , se poru em pra-
lica a incisao bilateral, da qual sao partidarios em Franga Huguier e
Courly, Simpson e Sims cm Inglatorra e nos Estados-Unidos. Court v ,
que logrou qainze casos de cura, seguidos de prenhez logo apds, assim
se expressa: << Alem de f i r i l , proinpta, poueo dolorosa e quasi sem con
sequences, esta operaglo livva com certeza a mulher de sua doenga. »
Adverte cste autor que s6 ublem-se a cura radical pela incisao bilate-
ral, seguida da dilatagao leula. Tambem Marion Sims faz publicos re-
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suitados pasmosos , « N3o posso emimeraj, di2 ellc, [ quantos centos de
vezes (mais do qulnhentas, sem d uvula) o Dr. Emmet e eu Ozemos a
incisao do collo uterine
em quo e!la foi seguida de symptomas inQammatorios ; e ainda cste
deve langar-se a conta das pessimas condieues cm que se achava a
uuilher . »

E nao obstante, s6 am caso me occorrev I i

i O unied accidente das incisdes e a hemGrrhagia possivel ; mas esta
nan so e rara, cumo estanca-se facilmente. A dilatagao forgada devo,
ao contrario, banir-se pnr ser mais dolorosa e cercada de mais peri-
gos . Mio ignore haver autores de boa nota que condemnani as inci-
soes no collo do utero. Entrctanto , cbmo prova de nao serem tao peri-
gosas corno elles o inculcam, basta dizev-se que no parto , em achando-se
o collo uteri no demasiado resistedte para que a cabeca da crianga o
franqueie, e perigando a vida dssta. on mostrando-se quasi cstanques
os esforgos da partnrientc , fazem-se incisdes no collo . as quaes raro
segnem-se accidentes graves. Assim, se nao ha perig&s serins a receiar
em tal conjunctura, apezar de o orilem do collo haver sido estirado e
esfrolado, ha sobras de razao para que nao os baja quamlo se fazem as
incisdes em tccidos quo se acham relatiramente em boas condigocs. I te-
rnais , ja se moslrou a quasi inocuidade das amputagoes do collo . e nao
vejo porque a sua incisao seja mais perigosa.

r

FACT* no UTUno.—( Atrophia.) A falta de utero, anomalia que se tern
observado muitas vezes, coexisic quasi sempre com a falta de vagina, e
e uma causa insanavel de esterilidade. O mesmo nao acontece, pon'im ,

quamlo este orgam e substituido por uma bolsa meinbranosa eapaz de
exercitar-lhe as funegdes , Mondat refere que uma rapariga cujo utero era
uma bolsa de texlura membrauosa muito espessa, pdde levar a termo
uma gravidez, sendo o feto estrahidq mediante uma incisao praticada na
parte mais dedive da bolsa.

Ainda faltando parte do utero, a feenndagao e possivel : Chaussier
diz ter conbecido nma mulber, que falteceu no deciebo parto, ein quern
sd havia metade do utero com a trompa e o ovario correspondenli'S.

A atrophia do utero invade a total idade destc orgam, ou limita-se
a uma parte dclle . Entre as causas desta anomalia eita-se a demasia
no trabalbo retrugrado que, dado o parto, comeca de fazer-se no utero,

k-
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bem como o aleitamento exercid" longamente. Ainda quo tal estado
deixe pouco a esperar dos meios usuulmente onipregados, deve-se
procurar-liie remedio nos lonicos , na hydrotherapia, nos banhos tie
mar e na electricidade. Yannoui alvitra o coilo ainiudado. como meio
excitante ou hyperlrophico natural ; e assegura ter assim curado uma
atrophia iocipiente do utero.

i

1

DOBNCAS DO OTERO (Jl'E SE OPPfiEM A FFXWMIjAO.

E’ admissive! que a metrite, aguda ou chronica, deixe bridas
transversaes que detenham a sdbida dos espermatozoides ou a desrida
do ovulo. Isto serii difficil de veriflcar no vivo, vislo nao haver um
symptoma que u revele ; mas se acaso se suspoilasse exislirem essas
anomalias, a tenta-esponjosa convenientemente usada as poria ao alcance
do cirurgiao, que se haveria conforme a propria inspiragSo.

0 receio que senhoreia o Dr. Roubaud, fallando em levai-se um
instrumento a cavidade uterina, ja nao tem logar hoje.

Na metrite os tecidos congestos apagam o orilicio do coilo, e
mais facilmente ainda as aberturas das trompas, ja do si tao estreitas.

Demais, o muco-pus, que as parades do utero escorrem , tapa essas
aberturas, quando nao a cavidade toda do utero, detendo a marcha
aos espermatozoides.

E’ certo que estando o utero totalmente occupado por calculos, por
um polypo, por excrescencias fungoides, ou por um tumor qualquer .
nao poder& o ovulo pcnetrar nesta cavidade e dando-se que o possa ,

ainda e admissivel que o corpo estranho se pouha entre o esperma e
o ovulo, estorvando-lbes a juncgao. Entretanto, se o corpo estranho
nao tomar toda a cavidade uterina, a fecundagao podera effectuar-se.

'
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Em fp-cnivdayoi.is assim realizadas Lisfranc vio, nao jioucas vezes, a ex-
poIsao do corpo estranho dar-se por occasiao do parto, on do abOrto,

A hydromfetria ou livdropisia uteriua poderia reputar-se uma causa
ilo esterilidade ; como,
tan to i ] ue estc so reslabelece, reintugrando assim
tornando-a possiVel ao menus. 0 raesmo rotalivamente a lyrnpaaite deste
orgam.

porem. o davida a oMileracao do collo, ellu cessa
a fecundidade, ou

r
MUDANOAS DE POSIURA no I TI- no.—$ao as madaneas de postnra do

iitaro uma das Kansas frequentes dr esterilidadc. 0 estado normal do
collo o lat, que o Mperma ejaculado ua vagina vai de eucontro ao
focjnbo-de-lenea, onde penelra. Desviado o utero, cessam as relagdes
normaes entre os orgams, e
espallnvse em suas paredes ;
viciosa, a glande mate a augment;! no
dos lahios do collo.

Pdde haver desvios da raadre sent quo os revele nenhuma per-
turbagrin functional ; em taes casos dies sSo insigniflcantes e desacompa-
nhados da minima alteraeao do collo on do corpo do utero. Emlira, nao
e raro, como attestam as ohserva$3es de Roubaud , Courier, Churchill ,
etc., cMstir uma deslas anomalies, a qual tenlta passado desapercebida ;
e segundo Mahoux, a cstcrilidade das mopas sadias e hem constitute
das prende quasi sempre com nm desyio qualquer do utero;

r

o esperma perde-se no fundo da vagina ou
accresce ainda que, dada uma postura

aclo da copula, propulsando um

ELEVA^AO DO OTERO.— Kao e verosimil haver grande clevagao do
utero, idiopathica e indepcndente de uma lesao qualquer : o peso
dos iiiiestiiios e do orgam meamo a isso so oppoem. sao causa da ele-
vacad e ittunobilidade, as bridas e adherencias formadas jior inllarn-
mafSes do utero, das trompas ou dos ovaries , e ainda mais vezes
por unm metro-pcritonite.Tambem um tumor ovarico, ou qualquer outro
visinho, pode ir, a maneira que se desenvolvc, propulsando o utero ale
Jixateo nmito alto.

Kao sendo excessiva a elevagao, o jactj de esperma pode locar
ao utero $em afestar-se da Jiuha ilireita, nem ir perder-sc no {undo
da vagina, Felizmonte, alem de rara, esta atTecgan quasi nunca vai
ao exlrcmo de produzir esterilidade.
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Em todo caso, sendo mu I tipiices as causas, por ellas sc lia de
pautar o tratamen to. Tlcvom evitar-se as traceiies ineftirazes e intem-
pcstivas que alguns aulores aconselliam levianamente. Koubaud propoe
raeios brandos, que sao banhos quentes aturatlos, o pcssario, a equi-
tagao e uma einta hypogaslrica quc comprima do eima para baixo.

PROCTOENCIA DO UTERO,— Diz-se haver procidencia quaiido o collo
do utero passa a abarturu da vagina. Quando a vagina invertida pro-
jecta-sc fora da vulva, a procidencia e complcta; incompleta, quando
s6 o collo do utero desceu seni trazcr a vagina.

Uma p'rocidencia importa a existeneia de condicdes especiaes ;
assim, acham-se sempre os ramos du pubis muito divergentes, o pe-
ri ueo baixo, e juntamente ha alguma relroversao, o que faz o eixo
do utero corresponder ao da vagina. Si nao Louver as condicdes enu-
tneradas, nao se data a queda do utero, ainda que sobre clle pese
um tumor qualquer. Esta anomalia e mais commutn uas mulheres
que ja tiveram mnitos filhos, cumquanto se tenha vislo em uulliparas
e ate em virgens. Monro a vio em uma menina de ties annos.

A procidencia causa esteri1idade mais vezes quo a elevaelio do utero ;— a uma, por ser mais frequenle,—a outra, porquc a laxidao dos li-
gamentos do utero taz que o collo se desvie do seu eixo, cedendo aos
encoutros do membro viril . e o esperma se perca no (undo da vagina.
Posto seja o coito impossivel na procidencia eompleta , ainda a fecundatao
pdde dar-se, mas a pre$o de circuiftstancias anormaes e cstrauhas.

Mo e muito difficil suspeitar on mesino aventar uma procidencia
em cornego, attendendo-se ao gravame e as tracgScs dolorosas que a
mulher .sente no hypogastrio. O tocar e depois a vista virao ratiflcar n
diagnostico.

0 tratamento consiste em reduzii o utero e mantet-o reduzido. S
a poryao iutra-vaginal do collo se achar muito alongada, convira am-
putate a exemplo de Iluguier, antes de reduzir-se o utero. Do resto, o
collo hypertrophiado nao so concorre para a procidencia, quando nao o
causa della, senao quo a reproduz muilas vezes depois do reduzida. Quando
a procidencia data de longc, a vagina turna-se muito ampla . n que jus-
lifica o tratamen to seguido por Marion Sims. Este cirurgiao ohtorn quo
a vagina torne-se sufflcieiitemenle estreita , medianle a operate seguinte :

1
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talha na paredc anterior (la vagina , |>or dcsnudamenlo, um triangulo,
tendo o verlice no ponlo correspondent): ao collo da bexiga, c indo os
lados terminar cm frente ao collo uterine; a base do triangulo e in-
completa no meio, onde deixa-se Intacta a mucosa; basla quo as su-
perficies desnudadas, que constituem os lados do triangulo, excepto o
meio da base, tenham conio nm torfo de pollegada. Levado o utero
para tras por meio de uma sonda , unem-se os lados divergentes do
triangulo coin suturas de prata trausversas. Em rcsnltado tem-se ama
prega longitudinal, que obsta a reproductiio da procidencia.

l>oentcs ba que nao sujeitam-se a nenhuma opera$ao cirurgica ; a
cstes um pessiuio (o de Zwang ou o de (ariel ) 6 o uuico apparelho
que pode trazer algum albvio. Entrotanto, como chcgada a meno-pausa
a sensibilidade da vagina para os corpos estranhos cresce coin a edade,
nem esle meio e prestavel as mulberes edosas.

Quando a procidencia e devida a um augment: de volume e ]icso

do collo, depeiulente de granulates, engurgitamenlo, pequeuos kystos, c
commum que surta bom elTeito um tampan de algodao embebido de uma
mistura de glyccrina e tannino.

L

\ inversao do utero e dos desvios deste orgam
o mais estranho ; ba nella gradafocs tan varias, que nao sendo a dc-
pressao simples do fundo do utero uma causa de esterilidade, epta vai-se
tornando mais de receiar a maneira que a inversao progride ; e se o
fundo do utero projects se atravez do collo uteri no, a fecundacao c de
todo impossivel.

A inversao aconlece ser causada por trarcoes intempeslivas ou bru-
taes no cordao umbilical , ou pela curteza deste. Mas a adherencia da
placenta ao fundo do utero e a causa mais frequento deste accidente,
baja ou nao traegoes no cordao umbilical.

Si e recenle, a procidencia reduz-se do seguinte modo : Introduzida
a mao esquerda na vagina , e estando a mao direita coniprimindo bran -
damente o hypogastrio, logo acima do pubis, fortja-sa o corpo do utero a
entrar a cavidade cervical. Enlao o pollegar esqocrdo carrcga sobre um
dos angulos da base do utero, a inedida quo os dodos restantes cornpri
mein-lbe o corpo cm -entido opposto. Quando a mao que esta na vagina

INVERSAO no UTERO.

r



38

propulsa o utero, arrises-se sem duvida a produzir laceragdes : a con-
trapressao soInc o hypqgastrio obviara a este accidente. Demais, a con-
trapressSo ajuda o collo a desdobrar-se, e am [ dia a parte atruvez da
qua! o fundo tem de fassar. Si depois de manusear^ae mcia hora o
uttTo uao se rcduzir. convira um pessario Oco de borracha, que se dei-
xara de flxo ale reeomegar-se a operagao.

Oulf’ora acTeditava-se de todu irreductivel uma inversao chronica.
Gragas ao Dr, Tyler Smith, sabo-se ser rtla uao so possivel , masmui prati-
cavet , Nestcs casos appllea-se am pessaiio dco pot atguns dias, rxcm'ii-
do-se durante dies uma pressao com a mao sobre o utero, de manha e a
tarde. Se a rcducgao demora-se.devem fazer-se ,aexemplo deM. Sims, inci-
soes longitudinals que vao do focinho de tenca ao Iongo do col lo ate pro-
ximo ao oriflcio in terno. Estas incisCos, que nSo precisa sercm mais de
tros. servetn de dividir as Ultras circulates do tacido uteri no e dilator a
entrada do utero. A ampiitagSo do utero p6de justiflcar-sfe somente quando
goraraos recursos que expuz brevemeute; tanto mais quanto mna doenle ,
cujo utero M . Sims reduziU, depois de um anno de inversao , uao tardou
cm concolier ; e outra, operada por Tyler Smith , tie uma inversao
que datava de doze an nos, foi depois mai de niuilos filhos.

0 utero esla pouco mais ou menus no centro da
hacia , tendo o fundo era direcgSo ao nmbigo, e o fpcinbo de tenca voitado
para o coccyx ; du sorts que forma um angulo quasi recto coin o cixu da
vagina.

VBHSOES no IITKKO,

Ao dcsvio total e permancnte do ulej'o, para fdra desta posigao, da-se
o Home de versao. Diz-se haver untevendo sc o fundo do utero repousa
constantemente atras da symphise pubiuua , ou proximo a clla ; si ao con-
trario olio pennanece atras do pranontorio sacro, ha J etroversao.

As versdfes mflueni decididamento na esterilida.de, De urni estatistica
de M. Sims se collie que dous tergos das mulheres eslereis sofTrem uma
rrisdo , sendo a anteversao mais commum nas mulheres que tem a esteri-
lidade natural , e a retroversao quasi peculiar as que adqulrem a esterili-
datlo. lima hypertrophia accidental da parede anterior do utero 6 muitas
vezes a causa das autcverSoes ; as retroversoes sao frequenteniente deviilas
a laxidao ou a fraqueza dos ligamentos qne sustain o utero. Nestas affeo
gdcs da-se senoprc uma hypertrophia da parte mais decJive. Na anteversao



1/3/555
«3

a desvio provum mais vezes do angmontn da parede anterior do utero ; na
retroyersao, ao contrario, a liypertropliia 6 quasi sempre uma consequencia
do desvio.

As versoes dependent do lumorns quo desequiiibrant o utero . do
bridas, de adherencias c oiitras innmneras causas, queseria fastidiosu emt-
merar. As versons, bem como sua direegSo, patenteiam-se an tocar do indi-
cador esqusrdo e juntamente a contrapressao da maodireita, posta horizon -
talnicnte sobre o pubis. L'ma sonda raatleavel e lina , terminada nm oliva ,
levara o medico ao eonhecimento da direcfao do fundo do utero, caso o pal-
pamento bi-manual nao tenba aclarado odiagnostfco. Asondaha de empre-
gar-se tao somnote no diagnostico da versao. e minea no prpposito de
endireitar o utero ; deve-se deixal-a penetrar peto proprio peso, tendo-se
jit , mediants o tocar, adquirido alguma supeita da direcfilo provavel do
utero ; pois :i sonda convent dar a curvature quo supp5e-se no canal cer-
vical.

Quanto ao Eratamento da esterilidade devida a uma versao, p6de di-
zer-se que, si a versao nao for demasiada. cumpre que o cirurgiao so
liinite quasi exclusivaibente a vigiar que o orilicio cervical esteja suiiicinn-
temente aberto, qua o collo tenha uma fdrma e grandeza regulares, e as
secretes da vagina a do tfollo nao damnem aos espermatozoides. Dr resin ,

para reduzir uma anteversao nao preetsa instrument algum : appiicadas
as maos como para o diagnostico. da versao, consegae-se mediante alguns
maneios levar o utero a posigao natural, quo sera tnantida por um pes-
sario, de que so cada caso indicant o feitio. Emfim , si a parede anterior
da vagina lOr dcmasiado tonga, sio ulero estiver deltado sobre el la aehan-
do-se o fundo exactsunente atras da symphise pubiana, sera justicavel a
operagao que M. Sims eostuma prattcar em casos analogos. Esle ojieradur
cncurla a parede anterior da vagina prendendo a ella, por meio de uma
prega transversa, o collo do utero.
precede a reduegao da versao.

Na retroversao nem sompre logra-se reduzir o utero por maneios tao
sdmente • cstes goram de lodo si a bacia e iarga, o utero descido, a va-
gina longa , e a doente um tantn gorda. Duas ou ires hastes, eoroadas de
uma esponja do tamanho da primeira phalange do poilegar. preslam on tao
valioso auxiiio.

Escusa dizer-se que a esta operagao
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Cases ha no entanto. em quo, para reduzir-se unia versao, precisa
nma forga intra-uterina. A sonda de Simpson e, como ja deu-se a enten-
der, uni pessimo endireitador ; alem do produzir metrites graves, sdccede
tambem perfurara pared© do utero. 0 alevantador de M. Sims parece-me
preferivel ; todo o principio de sna acgao consiste cm alevantar o fundo do
utero emlinha dircita. em vcz de imprimir-lhe um movimento de circulo ;
e em fazer todo o peso deste orgam descansar sobre um disco applicado ao
focinho de tenca, evitando-se assim que a extrema superior da sonda car-
regue sobre o fundo do utero , como costuma a de Simpson. 0 alevautador
de M . Sims e uma sonda arliculada , de duas pollegadas ; sobre a articula-
cac ha utn disco ou uma placa destinados a sustentar o peso do orgam ; a
sonda e presa a um cabo. Nesto inslrumento e essencial que a ponta nao
toque o fundo do utero. Alem de nao causar dOres, quando bem maneado,
elle da a sentir ao operador o peso do utero, bem como a tenacidade das
adherencias ou dasbridas, caso as haja.

Conseguida a reduegao (o que nem semprese consegue, sobreludo ha-
vendo adherencias ou bridas antigas), procura-se manter a postura normal
do utero. Neste propositi) usam-se apparelhos diversos, entre os quaes a
escolha e embaragosa. Todavia aflguram-se-mc mais convenientos os anneis
de Meigs , de Sims e de Hodge, apparelhos quo podem ser deixados na va-
gina durante o coito ; o que os torn i preciosos, pois si a reduccao se man-
tiver durante o acto sexual , a fecundagao sera mais que possivel. Cos-
tuma ser tambem tie grande valia um cylindro de esponja mettido entre o
collo uterino e a parede vaginal a que este se apoia. F-ste cylindro precisa
ter metadc do diamelro da vagina, e ser metade mais curto do que o collo.
As mucosidades vaginaes. augmentadas ao contacto do corpo estranho,
incham a esponja, que vai impellindo o collo e o mantem por Dm longe
da parede vaginal a que se acostava. Por tal processo e possivel curar-se
a eslerilidade, mas a versao pouco se modifica.

1

IOuando o corpo do utero se acha desriado de
seu eixo, para diante on para tras, permanecendo o collo na postura
normal, diz-se haver uma anteversao ou uma retroversao.

As flexoes sao causa dc esteriiidade quaudo a cavidade cervical
acha como dividida em duas; ou ainda quando, por effeito de uma

flexao menos adiantada, o canal se estreita sobremodo.

FLEXORS no ITERO.

se

J
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Poslo que as flexoes pouco consicleraveis scjam tao commims que
Boullar e outros ;LS repntem uni eatado normal ate a primeij?a gravidez,
t‘ para notar a raridadc da flexoes quo intercegtem complelamcute
o canal uterine e produzam esterilidade.

Si ha adherencia^ liridas cicatriciaes, qne iinpossibilitam o en-
dircitamento do utero , a esterilidade 6 incuravcl. Demais, coino essas-
hridas sao indidos de uma innammapu antecedente do utero, das
trompas, dos ovaries du do purilnneo,— inilammagao que lesa a mucosa

I l ft

ulerina, obstrue as from pas, transtorm as relates naturaes dos ovaries
c oviductos, e produz porvontura adiiereocias viciosas do utero e seus
annexes— , tern-so mna cdpia imponenle de eausas a concorrerem para
a incnrabilidadc desto esiado,

Denunciam uma llexao ca>paz de pmduzir esterilidade, emliaracos
no recto, retensBcs de ourinas, ddres nos rins, uma ncvralgia lombar,
symptomas que chainam logo a attencao para o apparelho genito-
ourinario da mulhcr. 0 tocar vaginal, e tarn hern o rectal qnando f6r
necessario, virao aclarar o diagnostieo.

Cumpre, sobretudo em uma raolher ainda 11105a, tenlar-se a re-
duccao, que da monos esperanpa de exito do quo 1 as fersoes. Do
sem numero de pessarios que tem-se inventado, parece-me que devein
escolber-se os annuls de quo acima fallei : tem-se ainda fecurso, pouoo
seguro por cerlo, 11a pGSi?ao da euforma, c no tratamento medicinal
dirigido contra a causa da tlcxao. Emflni , c.01110 uas versdes, convern
quo se facam tentativas de fecuudaQao logo apes 0 endircilanienlo das
flexoes.

r
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DEFEITOS DE CONFORMACAO E DOENGAS DAS TROMPAS.

Os defeitos e doengas das trorapas origmam a esterilidadc quando
estorvam a descida do ovulo impccendo a fecundagao.

Rao e facto scm exemplo faltarcm os oviductos e os ovarios ; en Lie
tanto, se existe um ovario, e rarissimo nao haver a trompa correspon-
dente.

0 diagnostic da falta dos oviductos 6 cm gcral difficil, mas como
coin estc cstado da-se a atrophia dos ovarios, die pode acaso diagnos-
ticar-se pela amenorrhea comcomitanle.

Menos rara e a obliteragao dcstes dados. Mucosidades em grande
copia; uma intlammagao adhesiva das paredes dcstes canacs, como a
que s6e apparecer no cpididymo ; a Jocalisagao de um cstado diathe-
sico ; uma prenliez tubaria ; tumores c kystos: tudo isso p6de entupir
as trompas.

A pelvi-peritonite altera muita vcz as trompas tao profunda e va-
riadamente que Ihes annulla as funcgdes. Assim, em quinze casos de
pelvi-peritonite citados por Bernutz e Goupil , enconlraram-se em sctc as
trompas de ambus os lados adherentes ; ora aos ovarios, ora ao S illiaeo,
umas vezes ao recto, outras i madre ; em mais sete casos a trompa
de um lado adheria ao ovario, estando livre a do lado opposto. Emtim
no ultimo, as trompas estavam cruzadas atras do utero, tendo os pa-
vilhoes fechados por uma falsa membrana. Keleva adverlir que todas
essas mulheres morreram de outras doengas, e nao da pelvi-peritonite.
Tambem Slercier pdz paten te a frequeneia da obliteragao dos oviductos
nas mulheres publicas ; parece-me que a Menorrhagia prevalece entrc as
causas de obliteragao das trompas nas prostitutas.

E' quasi inutil confessar a inanidade*de todos os meios lendcntes a
remover a esterilidade devida a alteragoes das trompas. Apezar disto,
ajudado de uma experieneia longa, l yler Smith tern chegado a diagnos-
ticar estas anomalias, e tem praticado o catheterismo das trompas com
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h auxilio de sondas de sua invengsao, aleangando tornar fecundas raullici'es
quo nao o eratn.

Ponderando as formas, a posigao e o tamanhc diversissitnos do utero •,

attendendo quatilo e eslreitn o orificio das trompas ao abrirera-so no
utero , tonlio para mim que so ao acaso so ha de attribute o exito de tal
opera$ii.o. Os perigos iflaminentes de uma meiro-peritonite bastam , do
mais, para atemorisar o operador mais andnz. L><: resto, eila sera inefficaz
si a esterilidade dalar de longe , pois entao os ovarios eslao quasi sempre
allerados.

i

*

f

DFFEITOS DE CONFORMACiO E ALTERA0ES DOS OVARIOS.
I

i

Para haver fecundagao os ovarios sao essenciaes na mulher, quauto
os testiculos o sao no hotaem. Tendo-se averiguado serem 'os orgams
tanto menos sujeitos a anomalias, quauto mate importantes sao suas
funCQOes, nao admira que os ovarios faltem exceptionalmente. rambem
as poucas vezes que fete se da, agparecem juntameute alteragoes nas
trompas, no utero, etc. Courtv assegura que das faltas de uvario quo
tem-sc observado, havia em dous teroos ao meuos falta simultanea de
vagina, de utero e de trompas; no tergp restante existia o utero , mas
imperfeito e com os caracterislicos peculiars a edade fetal e a infanda.

Si os ovarios laltatn naturalmente , ou por haverem sido extrahidos
ha esterilidade absoluta e irremediavel . Se exislir um delies, escusa dizer-se
que a mulher podera conceber,

Aeontece flearem os ovarios em rudimento, o que os inutilisa para
a fecundaijao. Mao grade de Scauzoni e Negrier , osto eslado nao se revela
nas fdrmas externas: o mento nao se guarnece de barba ; a voz nao se
torna rouca o varonil , e tao pouco os seios permaneccm sem desenvol-

l
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vimento. Os indicios que trahem estc deicito de conformagao, c permittem
iliagnostical-o ou, ao menus, suspeital-o cm vida da imillier, .sao a faita de
menslruos e as lesdes concomitanles do utero e da vagina.

Como os memtruos sao devidos a cvolmfao de unia vesicula ilc Graaf,
evidencia-se por dies cxislir urn ovario siquer. E suppbsto haja Rischof
mostrado que ha ovulacoes que nao se manifestam por corrimento algum,
e lambent innegavd a'raridade de tal phenomena , sohretudo estando o
utero illcso, A observajjSd moslra que. quando a expo Isao do ovulo
nao promove um corrimcnto sanguineo, dao-se em varies poalos do
orgauismo, senao em todos, modificagdes que tern Iigagao intima com esta
funccao especial: os setos enlumcccm e tornam-se doridos, ha dOres
uterinas, lombares, etc. De resto , nao sao ranis -nestes cases as hemor-
rhagias pulmonares, nazaes, auriculares, etc., as quaes podem consi-
derar-se verdadeiras menstruagOes. Si a falla de mentrusgao, ou sua
suppressao, depeudem da falla dc ovulagao. nao se verao nos seios, nus
lomhos, ou em qualquer ouh'o orgam os signaes que deixei mencionados.
Afoulo-mc, pois, a dizer que todas as mullieres feeundadas sem haverera
tido fiuxo catameuial soifrerani qa epoca ilos menslruos os phenomcnos
que os caracterisam.

py'ao c raro dar-se a atrophia dos ovarios peh aegao de unia diathese
qualquer, e mesmo de alguns medicamenlos. Alguns autores inglezes
asseveram que o abnso diutunio do opio atrophia os ovarios, e a esta
causa atlribuem a frequcncia da esterilidade nas malheres da India. 0
alcoolismo produz a mesma affeegao.

Quacsquer doengas dos ovarios,— e sao muitas e frequentes cm razao
de seu tecido grandemenle vascular, e da parte activissima que lhe cabc
no orgasmo do coilo-—, podem juntamente com os vicios de confonnacao
causar uma esterilidade absolute, caso sejam ambos os ovarios atacados,

Inutilisado um deiics, a fecimdacao ja nao 6 tao facil : mas concebe-se a
possibilidade ilella ainda havendo lao somente parte de um ovario.

A ovaiite, aguda ou chronica, o por vexes causa de esterilidade des-
truindo o parenchyma da glandule, ou produziiidp adherenciqs vieiosas
que estorvam a entrada dos ovulos nas trompas. Na ovarite chronica estas
adherencias sao mais de receiar .

A pelvi-peritonite c a blenprrhagia sao as causas mais com minis das
ovarites ; sendo a ultima causa tao frequeute quo em noventa e tres mu-

4
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Hieres doentcs de hienorrhagia , vinte eito goffreram dos ovarios (Bernulz
e Goupil). Estus diverts docngas nao so alteram os ovarios, senao que ns
afastam das trompas.

Os anti-diatliesicos, os fundentes, os reconsfituintes sao os medi-
fcunentos quo se usafli contra asdoengas dos ovarios. Cumpro entretanto
confessor que nlgnmns, das qnaes nao poueas de appareneia pouco in-
quietadora, sao renilentes a todo meio curativo.

BA HENSTRDACS.0 CONSIDERADA RELATIVAMENTE A
ESTEKILIllAUE.

Estao os physiologistas accordes em consi- Icrar a mensmiacao. isto o.
o flaxo das rrgras, como signal da mptura do uma vesicula de Craaf , e da
queda de urn ovule chegado a maturagao ; acreditam mais serum os
menslruos como que preparatives que o ulero poe em pralica para rcceber
o ovulo, o qual c-hega a cavidade uterina, segundo dies, dous a do/, dias
depois de egtabelecidas asregras; e que o encontro delle com os esper-
inatoaoides se faz entre o oriticio interno do cello uterino e o ovario.
Quanto ao encontro do esperma com o ovule, devo dizer que Uitehie, com
muilos physiologistas modernos, o pue no ulero.

A mulher bom regrada 6 pois adequada para a fecundacao: v isto
uma verdade que nao padece duvida alguma. Como corollario, p6de
dizer-se que a mui her a quern fallecem as regras, e em geral ester LI ,

com quanto tenha havido casos cm contrario, conio acima se disce.
As metrorrhagias nao sao uma causa absoluta de esteritidade, visto

ser possivel a feeundagSo tanto que cessa a hetnsnrhagia; mas si esta
reproduz-se ;i miudo ao impulse da mcnor excitagiio ou sem causa
conhecida, nao so o ovulo rceentemente fecundado e arrebatado no (luxo,
masainda a anemia extrema, que dahi provem , faz cessar aovulagao.

r

r
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Bischof tcm que a turgencia da face interna do utero, conscquencia
da ovnlafSo, 6 grande parte nos phenomenon da fecundacao: o ovulo quo
desce das trompas pronde-se n’alguma das mgas do teeido do utero hype-
remiadd, c furta-se assim a acpo dos menslruos, quo tenderiam a envoi-
ve!-o. Dada a imperfeicao ou a falta dessa como liypertrophia, origina-se
provavelmeate a esierilidade ainda que haja menstruacjto; donde se per-
cebo claramento quanto cmbaracam a fecundagao on accumulos de gordura
no utero, a atrophia do suas libras,ou a inaegao deltas, estados que abolem
a turgencia das paredes uterttias.

Hestes estados muito aproveitam a electricidade e os excitantes da
mucosa uteriua, entrc os quaes Gustavo Laferla preferc a asafetida para
combater a inercia do utero.

Negrier 6 deopiniao que ha mulJwres, cujos ovulos duram s6 o tempo
da menstruagSo e se destrocm desde quc ella e liada. « Succede entao, diz
elle, parececem estereis mulheres que o nlio sao, c eis como : unia mulher
nao e visitada commummente pelo m:\rido no periodo menstrual : ora se
os ovulos durarem o prazo da menstruagaa sdmente, essa mulher seri in-
fecunda. » Tor isso Negrier quer que, toda vez que nao vier ao conheci-
mento da causa da esterilidade dc uma consultanlc , o medico aconselhe
ao marido o coito durante as regras, antes de deelarar absoluta a esteri-
lidade.

1

OBSTAGULOSITOI010CIC0S A FECDNMCiO.

Os animaes sao Unto mais fecundos, quanto raais chegam-se ao estado
selvagcm ; nos animaes domesticos o trabalbo favorece a facuidade repro-
ductora, ao passo que a alimentagao demasiada, a inacgao. uma existencia
reclusa tomaudo-os gordos epe$ados, os priva de se proerearem. Sahedoics
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disto os criadores de aoiraaes diminucm a raglio das fomens c as estafam
antes da brarna, se qucrem ter crias numerosas e Sadias.

Admillindo quo torlos os viventes sao eguaes perante a natnreza, e-se
leva# a crer que as mesmas leis, mutatis mutandis, vogaru na raulhcr.
De feito, a alimenlagao dcmasiada, a existence ociosa e inactrva sao
fataes a fecunduladc ; parcce, diz Cburty, que a mu liter consome coinsigo
o que se destinava a prorreagao. Nao se exagera , poig, dizendo que a fe-
cundidadc 11a mulher, e sobrctudo a faciiidade do par to , acham-se na
rassao de seus habilos de trabaiho physico. Demais, sabe-se que quanto
maior e a quunlidadc de carhono absorvido e oSo qummado, raais gordura
se deposita no organismo embaragando as funcgoes dos orgams da geragao.

Os liemperamentos nao lent unia influencia decidida na fecundidado ;
e si encontram-se mulheres, cuja esterilidado se deva attribuir ao excesso
de sensibilidade, as ha tambeni de temperamcnto opposlo e egualmcntc
estereis, e oulras fecundas com serem Lao nervoSas eomo as primeiras.
Entrelanto as mulheres de tenipenimeritu demasiado nervoso, ou sao estereis
ou abortam quando concebem: em cotnego da gravidez, quando o embryao
prende-sc aiiula frouxameute a parede do utero, o miiiimo abalo ou corn-
mogao, que cstas mulheres soffrem, repercute-se no idem desiiegando o
ovulo. o qual volve-se em uni corpo estranho que a economia nao tarda a
expellir. Chaussier, Churchill e outros dizom haver frequentemente nestas
mulheres tana falsa membrana forramlo o utero, a qual lapa o orilieioin-
terno do collo e as aherturas das trompas. Comquanlo so julgue invero-
sitnil a oxistoncia desta membrana, nio e de suppOr que em taes casos liaja
na madia movimentos desofdeuados, quando nao um espasmo lal que Iho
perverta as funcgoes ? Podem as explicates careGer de exactidiio, mas o
facto existe.

A cdadc e egualniente uma causa de esterilidade relativa. pois a ovu-
lacao so se produz no periodo que vai do apparecintenlodas regras a meno-
pausa, e tcnde a extinguir-sc a maneira que se avisinha o termo da mens-
truagao.
na fccundidado polo orgasmo qoe produzem no apparelho genital ; e evi-
dente que na muiher a excitagao do sentido genesico apressa a maturagao
e a debiscencia dos fnlliculos ovaricos. Kao ha duvida quo a mesma causa
favorece a genninagao c o desenvolviinento do ovulo, e ate despcrta

As cxcitagocs volupluosas, physical ou intellectuaes iniluenciam

as
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funcgSes dq oyario, si alias sc achavam entorpecidas. For cstas diversaa
aptidues para a fecundagao, conforms elanguesce on vigora o orgasmo ve-
ncreo, se comprehendc como a uma unifto esteril pflde seguir outra fecunda
e vice-versa . E’ esta uma hypothese mais verosirail do quo muitas outra8

quo lem side fantasiadas para ex plica? este phenomeno. A esteril kludc
nas prostitutas pende mais da falta de excitabilidade dos orgarns genitaes .
do qtie da exislcncia que ellas passam.

0 exercicio excessive dosses nrgams produz, segundo Brown, a inac-
<-ao dos ovaries o a atonin das trompas o do utero. IV'ao e faro que a paixfio
impetuosa de esposas mogas Dies exhaura a faculdade geradofa, ou llies
creie a nymphomania.

A syphilis, os dartros, a escrophulose, a tuberculose, a cancerose e
todas as mais diatheses nlio t6m uma influencia directa sobre a fecundi-

.

dade. Originam-a as vezes qnando se iocalisam nos ovarios, nas trompas,
no utero ; ou quando depauperam radicalmentc o organistno.

EsTEan.iDADE DE CAUSA. REFEKXA. — Baker Browm vein ao conheci-
mento de uma estehlidude reflexa , isto e , originada de doengas dos orgams
contiguos ao utero, as quaes sao na quasi totalidade tumores vascularcs do
mealc-ourinario e affeegdes do recto (hemorrhoidea iluentes, fistulas, fissu-
ras , prolapse anal , schyrrho, ascarides.]

As perdas de saogue que eslas doengas originam ; o transtoruo que
laucam na menstniagao; a congestSo morbida que ellas entretein no np-
parelho genital ; a irritacao que as segue, e o nervosismo de que a mullier
e tomada, ludo islo denuncia o quanto eslas doengas influenciam na es-
terilidade.

Findo aqui estas poueas e defficientes consideragoes sobre a esterili-
dadc na mulher. ohservando que a verdadeira causa de uma mullier ser
infecunda se ha de procurar n’algura dos estados physiologicos ou morbidos
do apparellio sexual , e nao na inconipatibffidade phtjsiologica , palavra
vazia de sentido, e quo serve sdmentc de disfarce a negligencia ou a igno-
rancia.
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PROPOSICOES.*

* R

PRIMEIRO PONTO.
1 SEGgAO MEDICA.

J

(CADEIRA DE PATHOLOCU INTERNA. )

«

%

DA HYDROPHOBIA.

I.
I

A palavra hydrophobia [hydro—agua, phobos—horror) designa certos
estados nevrosthemcos, e em particular a doenga de quo sao tornados
quo contrailiram o virus rabido*

os

n.
* *

A’ esta ultima doenga deve antes dar-se o nome de raiva.

III.
'4

A raiva e uma doenga virulenta que se gera espontaneamente nos
animaes do genero cams e felts , e que se transmitle ao homem somente
pcla introducgao no organismo do virus raljido.

5 s m-
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IV.

Nenhuma das divisSes da raiva e aceitavel. No entanto, p6de divi
_

dir se em esponlanea e communicada, attento o modo cottio o virus
produz.

se

V.
V

0 virus existe unicamente na baba.

VI.

Os generos caws e felis sao os unieos quc costumam ter espontanea-
raeute a raiva.

i

*VII.

-Esta docnca e muito frequente nos equinoxios.

vra.
M

Das muitas causas predisponentes da raiva espontanea. a mais corn-
mum e a priva$ao dos actos venereos.

IX.

Muitas vezes os caes damnados nao mostrani horror aos iiquidos.
4

/ *
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X.
Nem sempre e fucil coniiccer si estava damnado ou nao, o cao que

mordeu urn individuo.

XI.

0 melhor raeio de averiguar estc ponto consisto cm inocular n am
animat sao a baba do cao suspeito, havendo-se antes cauterisado a ferida
do individuo mordido.

*

f

XII.i

A prophylaxia da raiva nos caes e questao de summo interesse social.

XIII.
i

0 acaimo , como geralmentc o applieam, os bolos onvenenados, a dcs-
ponta dos dente3, etc., nao devem set* aeonselhados pela hygiene.

XIV. i

A colleira ; a responsabilidade dos donos dos animaes; a distribuifao
pcld povo de escriptos, em quo se descrevam com clareza os signaes pre-
cursores da raiva, e os nieios que devem usar-sc no caso de mordedura,
sao as cauteias mais ferteis em bons resultados.

XV.

No homem a raiva e sempro communicada.

m



1/well,
36

.
XVI.

Esta doenca e transmittida mais vezes pelas animaes cm que e mais
frequente jentrelanto os ruin inantes eainda o homeni podem transmiltil-a.

4
XVII.

0 virus tende a cnfraquecer ao passo que vai-sc transmittindo. V

XVIII.

Qaando illcsas, a pelle e a mucosa nao absorvem o virus.

XIX.

Apenas urn terfo dos individuos mordidos contrahe a molestia, a qual
e muito mais frequenlo no bomem do quo na multier e na crianca.

XX.

0 prazo de incubatfao e um a tres mezes cm geral, variando as vezes,
mais ou menos.

4

XXI.

Ha causas que parece abreviarem esse prazo, entre as quaes rcsalicm
as emoeoes vivas, o expor-se as ardcncias do sol , as demasias da mesa.

J
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XXII .

Declarada a raiva, caracterisam-a os symptomas segnintes: horror aos
liquidos [hydrophobia) ; convulsdes da pharytige ; sensagSo tie consh iccoes
na garganta e no peito; desarranjos genes da inncrvaffio; aeressos reite-
rados fle furor, qne se aggravam dc inais a mais, e sao scguidos de urn
delirio especial nos momentos de calma.

XXIII .

No liomem acontece a raiva confundir-se com a hydrophobia nervosa,
com o tetano, com a chorea, com cortas febres eroptivas, etc. 0 aittfauiento
da doenga d que vcm cntao aelarar o diagitostieo.

XXIV.

0 prognostic da raiva e gravissimo.

XXV.

A anatomia pathologica desta doenca e ainda muito obscura.

XXVI.

Xao menos ohscuras sao a natureza c a sede. No estado actual da
sciencia pode ser reputada utna nevrose virulenta.

XXVII.

0 tratamento divide-se cm preventivo c curativo.
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xxvni.

0 primeiro, que e mais importantc, cum pro nao negligencial-o jamais. #

m

XXIX.
1

Do lodos os meios preventivos, a cauterisa^ao pelo ferro em braza e
sem duvida o melhor. i

* s

XXX. -
*

0 tratamento curativo quasi sempre balda^se ; entretanto, o datum
stramonium tern dado hoje em dia alguns resultados animadores.

XXXI.
V

9

*A' sudopalhia e a electrotherapia futura-se um cxilo completo uo trala-
mento curativo da raiva. *

*
«

*
I

g
*r

c

fth.

« V
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SEGDNDO PONTO.
r

i

( CADEIRA DE MEDICINA OPERATOR!A, )

r .1
*»

-
URETHROTOMIA.

P

I.

A urcthrotomia [ do duns palavras gregas que signiQcam c6rte da
urethra ) e a opera$ao que incisando a urctlira e o tecido cellular sub*

jacente, divide o tecido patbologico.

II .

r

A urcthrotomia e interna ou e externa, segundo faz-se a opera^ao
de dentro para fora, ou ao contrario.

i

in.

I 'evo ler-se a urcthrotomia como uma oper&eao auxiliar da dila- :

ta?ao.

iv .•m4

4

l

A incflicam do mcttiodo dc eseariticacdes e comprovada pelo aban-
dono era que jaz.

%

d
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V.

As escaiillcagoes profundas, proensso de Reybard, ja nao se usara boje
em razao dos graves accidentes que original!).

VI.

A urethrotomia interna dc ante para tras e a mcliior e a mais eni-
pregada lioje em dia.

%

VII.

0 processo de Maisonneuve e o melhor e o mats scguido; c assim
o urcthrotomo do mesmo autor.

VIII.
J-

Kunca se pova em pratica a urethrotomia interna, sem haver-se pri-
meiro tentado cm vSo a dilatagao.

IX.

Cumpre applicar-se de fixo uma sonda, depois daoperagiio; pois
assim evitam-se graves accidentes.

X.

Passada a inflammagao gcrada da urethrotomia , e cicatrizados os
bordos da ferida, se comegara de usar a dilatagao tempOraria e pro-
gressiva.
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XI.
i

Esta dilatacao deve durar como trinta dias , ale que a urethra le-
nha um calibre de sele millimetres, pouco mais ou menos.

XII.

Kestabelecido o doente, cuinpre fazer-se lima sondagem ao menos
uma vez ao mez, para assegurar-se a cura.

XIII.

Rarissimas vezes succedem accidentes depois da nrethrotomia, se-
guida da dilatacao bem dirigida.

XIV.

Si o operador receiar-se da milnerabilidade da urethra, adminis-
trara uma d6se de sulphato de quinina, logo ap6s a operagao, para obviar
a algum accesso febri) .

XV

Todas as Tezes que um eslreitanieuto franqueavel for refractario a
dilalagao , coino auxiliar deste melhodo se pora em pratica a urelhro-
toinia interna.

li S
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XVI.

Si no decurso da dilatafao apparecerem accesses vehementes de fe-
bre, ou quaesquer accidenles, estara indicada a urethrotomia!

X V I I .

E’ ainda indicada a uretlirotoinia como prpparatoria a passagem dos
ithotri tores, si o estreitamento for tal que os detenha. *s

X V I I I .

Ilavendo reteneao de ourina em consequencia do conlusao do pe-
rineo e estreitamento da urethra, se pora em execugau a urelhrutumia.

X I X.

E1 contra-indicada a urelhrotomia interna, si o estreitamento e
dilatavel.

XX.

A urelhrotomia externa dividc-se em urelhrotomia com conductor , e
urethrotomia sent conductor.

XXI.

A urethrotomia externa com conductor, conhecida por methodo dc
Syme, esta hoje baoida como injustilkavel , em razao dos accidentes quo
occasiona.
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xxu.

A urethrotomia externa sem conductor, dita proccsso do SediHot
e uma operafao prestavel. *

xxm.

Praticada a urethrotymia externa, deve deixar-se de fixo na ure-
thra uma sonda de borracha, que sera nmdada cada dous dias para
que as incrnstafdes nao a obliterem.

*

XXIV.

A sonda de borracha deve as vezes ser substituida por uma me-
tallica.

XXV.
-

Na urethrotomia externa succede por vezes ser o operador levado
da inspirafSo do momento. antes que das regras estaluidas.

XXVI .

A ferida da urethrotomia externa deve ser quolidiaoamente lavada,
havendo cuidado cm deixar-se os bordos afTastados.

XVII.

A urethrotomia externa sera indicada lao sdmente quando o estrei-
tamento I6r infranqueavel.
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xxYin.

As infiltiagoes, fistulas, cystites e outras cfoenfas das orgams genikes
naa contra-indicam a ureliirotoima externa, antes a reckmam.

XXIX.

n
As verdadeiras contra-indica?oes da uretlirotomia externa, sao as

indicates da urethrotomia interna, bem como as da dilatagao.

XXX.

Tirada a sonda quc se puzera de lixo, feom&gara a dilatagao, a
qua! se ira espagando mais e mais.

XXXI. >

Ao doente restabelecido deve aconselhar-so a sondagem uma vez
por inez.

x



TERCEIRO PONTO.

SECQAO DE SCIENCIAS ACCESFORIAS.

(OADEIRA BE PHARMACIA.)

DAS STRYCIINACEAS E SEES PRODECTOS PUARMACEETICOS.!

I

I .

A tribu das strvchnaceas pertence a familia das loganiaceas.
*

II.
i

*
*

A analogia das propriedades physiologicas e loxicas e commum a
algumas especies desta tribu.

III.
*

Os effeitos toxicos destas plantas. tambem chamadas tetanicas, sao
devidos aos principios immediatos deltas—strychnina, brucina e igasuriiia.b

IV.

Os alcaloides enumerados c seus saes ; o extracto e a tintura de no/.-
vomica, sao os unicos productos da tribu das Btrychnaceas (pie na actuali-
dade se usam em medicina.i

P

A
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V.
s

A strychnina (C. 43 H. 23 Az. 2 0. 4) e o typo do gmpo de medica-
mcntos chamados tetanicos.

1
Ip

A
iv ,

A strychnina crystalisa, pela evaporagaq espontanea de suas solugoes
aleoolicas, em octaedros uu cm prismas gaadrilateros terrainados por uma
pyramide.

VII.
I

*
*

1Este alcaloida tem um sabor extremamente amargo; e pouco sohivel
n'agaa ; insoluvel no alcool absolute, no ether enos oleos cssenciacs, sendo
soltnel no alcool hydratado c nos oleos graxos.

VIII.

Quando se dislilla a stryclmina cm hydra to de potassa , forma-se uma
pequena quantidade dp, quinoleina, substancia tao alcalina como a am-
monea. Esta substancia olitem-se mate facilmcnte com a cinchonina e
com a quinina.

4
¥

IX. 4

A strychnina prccipita os oxydos dos sacs metallicos das ultimas
classes. 4

r
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X.

A strychnina cm dissolucao salina. Lratada pela potassa, da um pre-
cipitado branco, insoluvcl cm um cxccsso de reactivo, e quo ao flm de

P*

alguns minutos tomaa forma de agulhas entre1a?adas sem syinetria. Pela
ammonea se obtain o mesmo prccipitado, porem ja soluvel n'um pequeno
cxccsso de reactino.

XI.

Trilurando uma pequena quantklade de strychnina com algumas par-
ticulas de bi-oxydo de chumho e lanijando-se ua mistura uma gotta de
acido sulphurico que contenha 1/ 1 HO de acido azolico, descnvolve-sc de
repente uma India c6r azul , que passa rapidamente a roxu, depois a vcr-
melha e, ao cabo de horas, a amarella.

t
XII.

Si juntar-se a, uma dissolucao de strychnina acido sulphurico e utn
pouco de bi-ctuomato de potassa, o phenomeno se palenteara melhov.

XIII.

A strychnina tratada peio acido azolico ficara incolor ; mas siconti-
ver brucina se fara de uma c6r vermelba.P

XIV.

0 sulpho-cyanureto de potassio da logar com a strychnina a um pre-
cipitado branco, muito pouco soluvel a bio. soluvel a quanta, constituido
por iaminas eslreitas, alongudas e terminadas em ponta.
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XV. •

Tratadapelo iodureto iodurato de polassio, a strychnina em dissolu^ao
aiDda que muito diluida da urn prod ucto amarello, amorpho, pulverulento,
insoluvel n’agua, soluvel no alcool quente, c que pelo repouso crystalisa
em agulhas cOr de rubim.

XVI.

Com o chlorureto de ouro a strychnina da urn producto c6r de cafe
com leite. .

xvir.

De todos os reactivos para conhecer-se a strychnina o mais sensivel e
o iodureto iodurado de potassio.

XVIII.

A strychnina combina-se com os acidos sulphurico, azolico e chlori-
drico formando saes.

XIX.

0 tannino precipita os saes de strychnina.

XX.

A brucina (C 4'; Q. 30 A z. 2 0 $ crystalisa em prysmas obliquos de
quatro faces, de base paralleiogrammica ; e de urn sabor muito amargo e
algum tanto acre.
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XXI,

Obikia de uma dissolu$ao alcoolica saturada, a brucina apresenta-se
em escamas nacaradas similhantcs as do acido borico.

XXII.

A brncina dissolve-se em 850 partes de agna fria e em 500 de agua
fervendo ; dissolve-se facilmente no alcool ; no ether e nos oleos graxos e
insoluvel, sendo pouquissimo soluvel na maioria dos oleos volateis.

f

XXIII.

Sob a influencia do acido azotico concentrado, a brucina toma uma
cdr nacarada, que pouco e pouco vai-sc lazendo amarella.

XXIV.

Avermelhada a dissotugao de brucina pelo acido azotico,e aquecida ate
tornar-se amarella, si entao lanQar-se uma gotta de sulphydrato de ammo-
neo ou de prolo-chlorurelo de estanho, o liquido tomara uma c6r violacea
typica, que desparece alguns segundos depois.

XXV.

0 chlorureto de ouro da com os saes de brucina urn precipilado ama-
rello, que passa para logo a cdr de chocolate.

1 s
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XXVI.

Com o acitlo sulphurico a brucine toma uma cor amarellu, qua se vat

modificando ate tornar-se violacea—reaefao importantc.

XXVII,

0 sulpho-cyanureto de potassio da com os saes de brucina um preci-
pitado granuloso, o qual so se obtem depois de agitar sufllcientemente o
liquido.

xxYin.

Em dissolu?5o salina a brucina tratada pela potassa da
como que gelatinoso, e depoem-se depois crystaes symetricos em derredor
de um centro donde partem como raios.

utn precipitado

XXIX.

Tratada pelo iodureto iodurado de potassio, a brucina da um precipi-
tado inleiramente similbante ao dos saes de strychnina.

XXX.

A brucina tem as mesmas propriedades quo a strychnina, porem
energicas. E' pouco usada em medicinu, bem como os seus saes. menos
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A [igasurina e incolor, crvstalisa cm pjiysmas sedosos ; dissolve-se cm
100 partes de agua fria ; e maito soluvel no alcooi , no chloroformio , mas
e pouco no ether.

XXXII.

A igasurina acha-se, mediante o acido chloridrico, nas aguas matrizes
de quo se separaram, pelo calor, a strycfmina e a hrucina.

XXXIII.

Pelo acido azotico ella toma uma cor mais vcrmelha que a hrucina.
o bi-chlorureto de platina a precipita em amarello ; o taunino, cm branco ;
a polassa c o bi-carbonato de potassa, em branco.

XXXIV.

A igasurina exercc na econoinia animal aceao identiea a da strychnina
sendo mais fraca que esla c mais energica que a brucina.

XXXV.

Da-sc o nome de noz-vomica a sementc do strychnos-nux-vomica.
ella e orbicular, do feitio de uin botao, umbilicada em arabas as faces, de
bordos mtiitas vexes inveriidos. E’ rcveslida de mna pellicula parda , de ap-
parencia avelludada. 0 albumen e de consistency cornea e constitue a
maior parte da noz-vomica. 0 cheiro e nullo ; o sahor, excessivamente
amargo. Osseus principios adivos sao igasuralos de strychnina, brucina
c igasurina ; outros suppoem ser lactatos das mesmas bases.
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XZX\ I.

0 po da noz-vomica quasi ntiuca so usa cm mediciua.

XXXVII.

As preparafijgs de noz-vomica que devem usar-se em mcdicina sao
a tinctura alcoolica e o extracto alcoolico.

XXXVIII.

0 extracto aquoso de noz-vomica e um ruim preparado; o alcoolico c
preferivel.
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HYPP0CRAT1S APHORISM!.

I.

Xec satietaa, neque fames, neque aliud quicquam boimtn, quod supra
naturae modum fuerit. (Sectio secunda.)

II.

Quae frigidos et densos habenl uteros non coneipiunt, neque quae
praebumidos habenl (Sectio quinta.)

III.

Si mulier quae neque gravida est neque peperit, lac babet, ei menstrua
dclecerunt. i (Sectio quarta.)

IV.
Mulier menstruis delicieiitibus sanguis ex naribus pvoflueus bono est.

(Seetio quinta.)

V.
Si quee purgari decet, purgentur. couferte Jenifer ferunt, contra vern

graviter. (Sectio quarta.]

VI.

Renurn et vesicas vitia in seuibus uagre curantur. (Sectio sexta.)
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Esta These esta conforms os estatutos.-

Hio dc Janeiro, 28 de Setembro do 1872.

])« . J . PERJ- IUA GUfMARAES .

HR. SorzA LIMA .
J

S

DR . I). .1 . FREIRE.
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