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Amo o gloria de minim projissdo a unica quo devo
e posso koje aspirar.

Id'
nmti gloria ohscum c desconhemda, hem sei

Nbssos triumphalsi, nfto os obtemos naprafa on HO theatro
diantr dr unto nmlfuldo que apphnide; mas Id no recon-
dito dr uma easa} no aposento sihncioso onde gone a
creatura*

So Dens os cmtcmpla, so (die. os recompensa i

O mundo r aquidlrs mesmos a quern salramos nos pagam,
mas ncm nos agradecem as vezes.

Foi a natureza dizem dies.

Mas os revezes estes pezam solve nos.

t

JOSE D' ALENCAK.
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VOMITOSINCOERCIVEIS DA PRENHE2
:

A gestagiin e por sem duvida de todas as phases
da vida da inulhor Tima das mais iiiteressantes e
melindrosas.

Como qualquer outro acto physiologico ella
deveria percorrer todos os suns periodos sem que
nada offerecesse do perigoso ou mesmo offensive no
organismo materuo.

Infelizmento, porem, muitoa sao os cosos em
que moditicanoes, airula que passageir&s, so operao
cm uma ou mais £uu$goes da economia, o mud hores
ha que, gozando da nielhor saude, fora da inflneheia
deste estado, tem o triste privilegio de vor porigar
a vida* quaudo peijadas,

Numerasas sao as pcrturbaydes fuiuxionaies
que soem maniTestav-se durante agesta§ao, e d’entre
ellas sobresidiem, por sua frequencia, aquellas que
affectao as fitnccoes dos organs digestives com
especxalidade as do estomago.

As perversdos do gosto, as bizarrias do appetite,
as nauseas e mesmo os vomitos, fazem parti? dos
symptotnas da pronhez, constituindo o sen quasi
habitual cortejn sobre tudo nos primoiros mezes.

<3
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Para muitas senhoras esses accidentes, con-
stituem um signal revelador, primeiro prenuncio do
IV *o estado a que acabiio do passar.

Em algumas os vomitos apparecem nos pri-
meiros dias que se seguem ;i gesta^ao, em outms
ellus so manifestao para o terceiro on quarto
mez e raramente em dpoca ulterior; entretanto, 1ia

cases do mulhares accomettidas do vomitos no
ultimo periodo da gesta^ao sem queue primeiro
elles se tivessem manifestado.

E' sobretndo pela manlui, ao despertar, que os
vomitos, ao menor movimonto oxecutado, fazem
explosao u uestas condicoes, o estomago nao con-
tenclo alimento, sao eonstituidos de materias muc-
cosas esbranquieadas on coloridas de um pouco de
bills. Todavuv mio d raro manifestarem-se durante
o dia, logo dupois das refei^oes, ou no intervallo
quo as separa* E lia mc-srao mulheres a quem
simples idea do alimento a tomar, o proprio tinir
dos pratos e dos tallieres, determinao o appareci-
monto dos vomitos. Apezar, porom, de repefcidos e
quasi intermit ten tes, esses vomitos na maioria dos
cases se produzem com facilidade, sem dor ou
accidentes apreciavcis, tan to assim que c froqueute
ver-se mulkeres interromperem, de subito, as refei-
coos, vomitarem, e, minutos depois, voltarem a
mesa com igual ou superior appetite. Neste limite
os vomitos, sem causar grandes mcommodos, a
mulher, vao desapparecendo a medida qua o estado
da gravidez vai seguindo o sen curso natural.
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Sao estos que os autores denominao vomitos
simples ou benignos.

Infelizmente, porem, nem sempre a benigni-
dade persist©, tornando-se o quadro completamq^te
outro, sempre que os vomitos revestern caraoter
do constancia e rebeldia a acgao dos meios tliera-
pouticos ordinariamente aconselbados, Em taes
contli</6es a infeliz mullier entra a emmagrecer
extraordinariiimento, cabe logo no mais profundo
marasmo, podendo ser victima de atrozes soffri-
mentos, se nao for preconisado em tempo um Irata-
mento apropriado.

l)eve-se notar quo, as vezes, depois de haverem
zombado da efficacia de medicamentos adequados,
os vomitos desapparecem inesperadamente e de um
modo bizarro; em virtude de uma emogao moral
violenta, da mudanga de habitos, etc* Tumbeiu
podem terminar em virtude do aborto provocado ou
espontaneo; mas so vier a taltar alguma dossas con-
diyoes, .si em favor da mullier a natureza nao inter-
vier determinando o aborto espontaneo, ou a arte
determinando o aborto provocado, os vomitos pro-
seguem na sua marcha anniquiladora cujo termo,
em ntimero alias eonsideravel de eases, tem sido a
extinejao da vida na mullier.

Os vomitos por si so, nao constituindo mo-
lestia e antes sendo um symptoma, a expressao
de uma lezao material ou de uma perturbayao
functional que pode por sua vez, dadas certas eir-
eumstancias, determinin', eumo vimos, alterayoes

i
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profundus no organismo, d claru que nao e somente
Hus sens curact-eres quo busearemos a baze do sua
definiyao.

Assim applioando D quo doixamos dito aos quo
faaoin " ol)junto tlo nosso estlldo diromos qUO
vomitos incoerciveis sac aqueiDcs que, resistiiulo ao
empvego jndicioso do gmndo liumero de agonies
tborupeuticos quer pelas peituvbaydes loeaes quo
poi1 vezes occasional), quer polo embarayo quo
oppoem a reparayao de formas por parte da raullier,
podom repereutir sobre o orgamsmo matoino do

*
*

uma maneira mais ou menos grave.
Isto posto, somos levados a ilistingim1 nos

vomitos da prenliez duas phases ou dous graos
conforme < >s caraeteres que apresentao GU as per-
turbacoes que provocao.

Assim os dividiromos cm simples mi benignos,
graves ou incoercivois. No primeiro easo consti-
tuindo apeuas urn incommodo que, quando muito,
occaziona Iigeiro embarayo as fmicyoes assimilndo-
vas, cedem apds uma durayao variavel. No seguudo,
porthn, resistindo a cevto uuincm de meios emprega-
dos, exigindo esforyos repetidos e embarayando a
nutriyao, moreeem todaattenyiio da parte do pratieu,

Desses vomitos e que pretendemos nos occupar
dividindo, por convenieneia de methodo,
assiunpto cm resiuno Uistorfeo, etiologia, synipto-
matologia, frequenoin, marcha e durayfio, compli-
caybes e terminaybes,auatomia patliologica, diagnos*
tico, prognostico e fmalmente tratamento.

O Llossn t
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RE8UM0 HISTORICO

Examinando os trabalhos da medicina antiga,
itada de positive) so eneontra sobre os vomitos
inooorcivets da pretdiea, embora esse estado morbido
tonlia affectado cm todas as <5pocas o organismo
feminino.

I

i
i

K assim que Hyppocrates, Aiistoteles e Galono
apenas falan dos vomitos simples, que denommao
bills ou pituita.

Mosclrion, Colso e Aefcius calaram sobre este
grave assumpto.

Ao qiie pareoe, os primeiros a obs^rvarem
casns de affecedes desto genero fordo Oribuso e
Paulo de Egina, aquelle denominando-as vomitos
continues, e este vomitos rebddes, para cujo trata-
mento aconselhavao o eniprego de vinhos generosos,
plantas aromaticaSj diversas catapJasmas, etc.

A estes meios iberapeuticos a medicina <los
arabes liada accrescentou, sendo mesmo dnvidoso
so entre elles forao conhecidos os vomitos rebeldes*

A mesma observagao prevaleee quanto a eseola
de Halermo*

i
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Os medicos do seculoXVI seguiram com pouens
modiHcaroes os text-os dosillustres praticos refold dos.

Mercado, uininente medico de Felippe do
Hespanha, loi o primeiro autor quo consagrou cm
suas obras uni capitulo especial aus vonutos
rdiuldos; die os attribne au uso do nui alimentncam
aos incommodes e cuidados da mullier ; dnuna a
attonciio sol ire a dor <|ue os acornpanlaa e aconselba
para debellal-os, idem de outnis ineius, a applicaeao
da sangria e ventosas ao epigastrico.

Khodion e A. Pare tambem giuirdanun siLeucio
sobre este caso pathologico.

Pode-se, pois, dizer quo nada do positive existe
no intervallo que separa Hippocrates do ultimo
autor citado, Pine, de < juem t'oi diseipulo Muil-
lemean, que explica os vomitos pda grande abim-
daneia de liumores aceumniados noestomago.

No secnlo XVII Mauricoau e De La Motto
relatao observaeoes, do importancia evidente, sobre
os vomitos do que se trata, Entretanto, aimla esses
autores nfio ligao a ossa afteccao toda a impor-
tancia, quo moreen, porquo para dies a gravidade
della apenas consiste no enfruqueeimeiito da mai e
do fetoT no aborto como resultado de abalos produ-
zidos polos vomitos, ou na pn )diu:<;ao de retaxaooes do
uterot ou de hernia. Nfio mencionao cases de morte.
Segundo esses autores sao causas dos vomitos as
sympathies existeutes outre o utero e o estomago.
Acouselhao como tratamento meio« liygienicos,
purgatives br&ndos, clysteres, sungria. etc.

f
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Os pratieos do soeulo passado e deste ate 1S40
rastrearam ns doutrinas de Mauricean e De La
Mot-te, nada npresentnndo de novo as investigates
scientificas.

Stein cm 18U4, Capmon em 1812, Oardien em
1S1G, Lavati em 1820 e outros ate Yalpeau em 1827
on nada dissoram sobre o caso ou ponco adiantanun
aos trabalhos ja adqniridos pela liumanidade.

I lesormeaux suggere a idea do serem os vo-
mitos devidos a resistencia que o utero gravido
oppoe a distensao.

Bi*oussais considera-os depcudentes de uma
gastvite e reeommenda a sangrui, bem como o
emprogo de sanguesug&s ao epigastrico.

Se bem quo Simmon de Londros em
ligasse tanta importam ia aos vomit os rebeldos que
cliegon a provocar o j^arto premature, primeiro
facto em relagao a ossa affecgiio, e qne como elle
pensassem outros praticos inglezes acerca da gra-
vidade e perigo desses vomit-os; se bem quo na
Franga Lnbstein, Leobart, Yigla, ja tivessem publi-
cado curiosas e completas observances sobre o
mesmo assumpto; si bom que Chomel tivesse cha-
mado em suas ligdes a attencao dos sens discipulos

1847 em Alemanlia Kchenelbacb escre-

18Go

e quo em
vesse tliese sobre ossa materia, deve-se dizer qne
sn em 1848 e que ossa perturbagao da funcgoes
inherentes aos orgaos maternos ent-rou a preoccupar
systematicamente a attencao dos praticos, Para
este resultado muito concorreram as ligoes do
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professor Paul Dubois, puldioadas na Unido Moltea,
e sobrotudo a discussao instauradn em
Academia de Medii-iiia, sobre a provoeayao do

rto* m

Abriu-se, entao, amplo e rigoroso delate sotre
a opportunedado da provecagao do aborfto, e com-
quanto nfio ficasse definitivamente resolvida, a
senda trilhada pelos adept-os de tao ousado trata-
meiito obstetrico aclion na seiencia a iudica^ao que
em grandci manoro de oasos, quaudu o perigo parece
inconjnravet representa o recurso supremo.

A datar d’essa epoca sao mimerosas as obser-
vances sobr# a terrivel aft'oe^ao publicadas em dil -

ferentes jornaes ppj diversos autores, outre os
quiios cita-remos:—Chomol, Cliaylly, Dailyait, Stoltz,

em Fiiuiua; Ashi-vel, ( lay. Davis, llaygkton, un
luglatemi; Giordano, mi Italia. Appareoeran outdo
trabalhos especiaos do reconheokla importaneia,
entre os quaes as theses de Delbet, Paris, em 1854;
de Cartaya em 1.855; de Fabre em 185G; do Gue-
niot em 186G ; do Pmmu em 1SGI ; do Verdalle
em 18U5; e a do Strasbnrgo ein 1868,

No Bio, liofcacHse as theses dos Drs. Masson,
Silva Nottoj 1853 ; Oliveira Santos, 1S64; Samico
1S70; Alves Pequono, Ayres de Souza, Acnrcto
Benigno, TSS8.

A16m destos trabalhos ha mna infinidado de
#

artigos e observa^tles em revistas estrangeiras e
brazileiras, cuja cit&vao nada adiautaria a oste
rapidissimo resumo bistorico.

1852 naJ
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Be cm o immero dos estadoa morbidos, que eon-
stituem o quadro nosologico, algam lia em que o
estudo das oausfis 6 de mais importance do quo em
outros, indubitavolmente elitre aquelles occupao

dos primeiros logavos os vomitos incoeiviveis
da pronhoz.

Para provar a veracidade do quo ayangamos
cumpro lsmbrar quo d'esse estndo em grande parte
clopendo a soluqao de tuna das mais graves e into-
ressantes questTies quo se agitarao por occasiao do
tratamento da molestia em questfio.

Infelizmeute, por(5m, apossar de esforgos feitos
polos mais esclarecidos e distinctos pratdcos, ainda
reina grande confnsao n’esta parte da scieucia-

E’ assim que diversas tom side as causas invo-
cadas por differentes anteres para explicarem os
vomitos quo manifestSo-se durante o periodo da
gestagao, constituindo serio perigo para a mulbor.

Enumoromos algumas destas causas: Bennett,
tendo examiuado niulberes aesommettidas do vomi-
tos durante a prenhez e encontrando ulceragbes no
collo do utero. attribuiu a estas a causa do
plienomeno,

A

f = um
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Dance apvesenta oomn causa tics vomitos
mna inflamma^ao do locido ntevino tin placenta e das
memliranas do ovo. Nagniei* (d’Angel1) e Clortan
atu ibuem-n’a at> estado hypevesthesico do utevo
qne 0 menc-ionado per ( lay cm tres do suas sdser-
vaeces.

Graily-ITerwitt afirma quo os vomitos uao
reeonlieeem pov causa soniio as vctsoos e flexoes
desso apparellto. Para Levon os vomitos intioor-
civeis sao devidos n uma dyspepsia que, seguntlo a
sua opinifio, e inse.paravcl das mull:eras gravidas.
A primiparidado tambem tem sido invooada por
alinms autores eomo causa d«s vomitos iucoerciveis.

Jr

w

Finaim onto Barnes diz sor mna nevrosa
Acreditamos porfcitameuto quo muitos dresses

autores t-enliao razaot mas ufn > podemos aeeitar esse
oaraeter de jtmidade quo cada um dVlles qner dm

1110 apresents© para expHearem o appa-
rfecimtmto do accidents qne nos ocenpa, Kao e
mmavol attribuir exclusivamerite d esta on dquella
lesao o qne a ohservugSo tem ilemonstrado qne
pode tambem ser o resultailo de eausas multiples
e divetsas; Sendo na sua esseneia nlgtnnas Bellas
mnito obsenras e ainda at<5 certo ponto alheias ao
nosso alcauce, dfspensanio-nos do ontear na sna
inyestign^ao para someute expdr aquellas quo
parecem ter influeucia directa solire o appareei-
mento dos vomitos incoercivcis,

"[Tin primeiro facto adquirido c ineontestavel o
qne a prenhez 6 a causa primordial deste accident©,

JL

I

/as eausas <

4
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povi.[ujmlu e nessa epucu quo o apparelho digestive
apreseilta essa maior suscoptibilidade quo 6 tradu-
zida por perturbayues fuuccionaes variadas c one
cessao com a suppressfio dessa fuueeao. Relativa-
mente, porem, no numoro felizmente muito res-
tricto do easos do vomitos rebeldes, ha uma
multidao considemvel do mullieres gravidas quo
conseguem escapar a osso aceidonte. Diante deste
facto, port-auto, iiao

por si so possa provocar
o assumpto dost a dissezda;iu >.
devem, pois, existir quo actuando sobre o organismu
feminine imprime aos vomitos um caracterdr tanta

‘avidade quanta apresentaa incoercibilidade. Taes
influencias podem ser numerosus, algumas d’ellas
derivando do ostado anormnl < m mnrbido do utero
gravido. E' assim quo ora tom-so euoontrado, para
o lado do collo, uma ulceragao, um tumor, um
desvio, uma atresia; ora d um abaixamoiito, uma
flexao, um enoravamotito » > u teneao du corpo, o qne
se nota. ( ) professor < J udniot, (1) no sen excellente
artigo sobre etiologia e tratamento dos vomitos
incoereiveis da prenbuz, cita um facto no qual
observou quo o utero deseido o sou collo fortemente
flexionado, aoluiva-se como quo esniagado polo peso

6 facil acreditar quo a prenliez
o accidente quo coiistitue

Outras influencias

do eorpo contra < > pavimento perineal. Procedendo
auxilio da super-an desprendimentu do collo com « t

elevacao da baeia c da doclividade do tronco, con-
( 1) Anna's t\v TWologin. ISSiJ.
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segtuu restabelecer promptamente a duenteque era
primipara e estava gravida tie tres mazes, tendo
d ois a prenhez seguido o seu curso natural.

Nem sempre, porfim, a lezfiu exist© dirBeta-
mente no utero:—em alguus cases ella pode residir
no proprio ovo; podendo tambem sev vaginal on
peri-uterimi; mas na grande imiorla dos eases, o
ponto de mais predilecffio e inquestionavelmente o
collo uterino. Tambem algumas vezes os estados
morbldo,-. 1 ' ntm'u uan sao sutticinnlos n ' - i - i ^nhViy

4 JK.

a frequeucia e a perfcmaeut dos voraitos, porquanto
ha casos em rpie, apezar da oxisteucia destas le^oes,
os vomitos imo ufio obsurvados; apresentando-s©
oufcras vezes revestulos de toda gmvidade sem que
o exame, mais minucioso, revele lezao alguina para
o lado do utero.

N'este ultimo cuso, dia o professor (riie-
niot, pode ŝe appellar para as diffieuldados do
diagnostico* attendendo j;i as adherencias intimas
do ovo com o segmento inferior do utero, ja a tuna
atresia do orificio inter no do cello, etc. Foder-se-ha
tarnhem invocar a existenchi do nm exaggero da
sensibilidade uterina, tao somonte provoeftdo pela
presenca do ovule e que d©sempenliai$a na pro-
duegao dos vomitos e mesmo papel quo as adherers
cias materiaes do utero, Simelhante facto, entre-
tantn, nao estando pliysicameute provado, uao deve
sahir do terrene das hypotheses.

Alem das duas influencing pathogenicas a que
acima nos referimos — a pronhoz e a morbidez do

&

t
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ainda outros elementos etiologicos devem
necessariamente intervir. E esses elementos quo
tem um e outro grande parto na genese da molestia,

segundo a autorisada opiniao de Gueniot, sao de
um lado o estomago que soffre a impressao pro-
cedente do utero; do outro lado o systema nervoso

J |(

ganglionar e espinlml quo a transmit,t.o doste aquelle,
segundo o mechanismo das ac<?oes reflexas.

Assim um estado morbido do estomago ou das
vias digestivas, da tnesma maneira que certas
formas de nervosismo, ligao-se estreitamente a
etiologia dos vomitos incoerciyeis da prenbez.

De um modo geral, pois, admittimos com o
illustre professor referido que todas as perturba<;oes
das funcooes nutritious quo exaltao os pbenomenos
reflexos, taes como o estado mucoso do estomago, a
sobre-carga biliar, a supra-acidez, as alteragoes do
sangue, as grandes impressoes moraes, etc, per-
tencem a esta ordem de causas.

Do exposto resulta que o utero, o systema
nervoso e o estomago repvesentao o pa,pel mads
important© na producgao do accident©. Deve-se,
porem, notar que apezar do serem esses tres
elementos os factoves principaes da molestia, elles
nao aetuao com a mesma intensidade 11a sua pro-
duceao. Ha sempre predommancia deum sobre os
outros, rniico meio de explicar-se a cessayfio dos
vomitos quando so actiia efficazmento sobre um
d'elles com exelusao dos outros dons.

utero

:!
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Mais tarde, quando fizermos o estudo dos
diversos nieios quo torn side empregados para
d Uar o terrivel accideute, vercmos quo etn muitos
casus foi bast-ante actuar-.se directamento sobre urn
dos tres elementos a que acima nos referimos para
obter-so a cessayao completa dos vomitos. Como
explicar, pois, este facto senao pelo predominio, em
alguns casos, de um d’elles sobre os outros ?

Syuthetisando, em conclusao, diremos que o
utero actua na produccao dos vomitos incoerciveis,
como uma fonte do excitayao especial para os
outros orgaos ; quo o systema ganglionar com o
auxilio de sou poder reflexo trausmittc ii distancia
esta excitagao; que, finalmente, o estomago, sede e
agento dos principaes symptomas, soft're de uma
maneiia oxcossiva a aojao do estimulo uteriuo.

Eis resumidamente esboyadas as cansas, cuja
acgao, mais on menos demonstrada, parece exeroer
tuna iufiuencia real sobre o apparecimento dos
vomitos ineoerciveis que se apresentao durante a
prenbez.
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SYMPTOMATOLOGIA

Segundo os autores que mellior tern escripto
sobro este assumpto, os syuiptomas e a mart-ha dos
vomitos incoerciveis drrideai-$e em tres periodos.

Antes, pordm, da passar ao ostuclo do cada nm
d’elles, convern dizer alguma eousa relativame to
aos pheuomenos ordinaries que, pels sua exagge-
rate, constitnom o estado morbido propriamente
dito.

I

I

E’ variavel a epoea da primeira apparif ii . dos
vomitos'; em geral a Bua invasao tem logur do
primeito ao terceiro men. Comtudo 11S0 so se i > : -

nifestao mais cedo, desde o comedo da prenlto?

vezos mesmo immediatamente depois da c» M _
>

on mais tarda do quarto ao oitayo On ain
nono mez,

Em geral os vomitos sao prec lido; io pro
dromos consistentes n’uma indispo < > geral, na
perda gradual de appetite, em desejos de alimentos
sapidos, amargor da bocca, nauseas fa ! _ . ties, cav-

dialgia, vomiturajoes e finalmente . i -mitos poaeo
frequentes e faceis que se mostrao ordinnviamente

IS
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do manta cm jejuni, depoie da comida on 110s sous
mtervallos. Appai'@ntemento inoffensivos yao sc
farmando a pouco c pouco frequentes, violentos c
rcueldes aos meios iherapeuticos. E' entao que se
revestem dos earaoteres iiiherentes aos peviodos
descriminados nas linhas seguiutes.

PRIMEIRO PERIODO

Os vomitos quo, ao apparecerem, apenas apre-
sentao uma intCnsidade mediocre, vao-se caraete-
risando gradualmente ate fcomarem-so frequentes o
violentos, sendo mnito vaviavel o periodo era que sc
manifestiio, que pode ser pela manha scm que a
mgestao do mats ligciro alimento, da meuor porcao
do liquido, os tenlia proYOcado, on durante as refei-
foes, depois d 'ellas e no mteryatflo de uma a outra.
Por vezes a frequeneia desta affeccao accentua-so
de tal maneira que se suceede de meia em meia
liora, do quarto em quarto de liora, e mesmo de
cineo em ciiico minufcos, oomo observou Clertan.

Invencivel aversao a todo o genero de refeifdes
e medieamentos apodera-3Q da mulherj a presenga e
mesmo a simples lembrauca dos alimentos, o clioiro
que exlialao, o tinir dos tallieres, a bulba dos
pratos, qualquer cousa capaz de suggerir a idea
d’essa necessidada organiea, basta a desafiar as eon-
tracedes do estomago. A sede e muitas -vezes vi-
vissima e a doento experiments o supplicio resul-
tante da impossibilidade de acalmal-a sem so
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1entregar a violentos eaforeos de vomitos excessiva-
monte fatigantes. Para provocal-t>s basta a minima
doze de alimento ingerido.

Urn facto, entretanto, curioso e diguo do atvuu-
fuo 6 cue, tiliim das remissoes durante as quaes
alguns aliment-os sao tolerados, costuma-so observar
certas bizarrias e caprichos que conaervao suitstan
cias as mais grosseiras e indigostas recusando as
mais delicadas e faeilmento assimilaveis.

A estes tristes phenomenon yem juntar-so
outros ainda mais graves, provenientes da falta de
imtrigao.

Assim, em consoquencia da abstinencia a que
e condetnnada a mullier, da fVidiga, anciedado e
privacuo do somno pela persisfcencia dos vomitos, o
emmagrecimento e o enfraquecimento fazem rapidos
progresses ; os tracos alterao-se profundamente ;
o caracter notavelmeute se modifica,

Ainda podem vir eomplicar a aituajao jii tao
desesperadora da nmlber certas perturbacoes nos
intestinos 0 gluudulas salivaros. Assim se tem
observado coincidludo on altermmdo com os vomitos

*

J v

a dyarrbea e 0 ptyalismo. A primeira e mais fro-
quente e mais grave, pois quo eontribue para o
enfra< piecimento da doente; nfio sobrevindo, pordm,
na maioria dos casos, principalmente n'este periodo
em que d mais comtnum, uma constipajao de ventre
pertinaz.

A natureza das materias yomitadas 6 yariavel.
Sao liquidas, viscosas, transpareutes, misturadas de

.1



K?/..r 39V

22

alimentos on bebidas, esverdeadas tie biles qne
tem refluido para o estomago, e ;is vezes coloridas
de sangue. A sua ammonia chega a ponto do
determinar no esophago, pharynge e boca intole-
raveis ardores. Nenlroma reaccao geral se observa
n’este periodo, ou antes nota-se um ligeiro movi-
mento febril ii tarde e um pouco de suor durante a
noite. \

Caseaux chama a atteiifao para a febre, cara-
cteristico dominante do segundo periodo

SEGUNDO PERIODO

Este periodo e caracterisado pela aggravacao
progressiva e continuidade dos accideutes quo
tomao a situa§ao da miilber cada vez mais desani-
madora, os seus soffrimentos cada vez mais acerbos.

Effectivamenta os vomitos tornao-se inces-
santes, sendo recusados pelo estomago nao so os
solidos como os liquidos. A mulber cahe em um
estado de prostratjao tal quo ve-se obrigada a dear
iniinovel no leito.

O estado febril torna-se coutinuo, o pulso fre-
quente, irregular, pequeno, elevando-se de cem a
cento o vinte pulsa^bes por minuto. A pelle torna-se
secca e bastante quente, excepto as vezes nas
extremidades, que ficao frias, e cobertas de suor
viscoso*; a pbysionomia profundameute alterada.
Demasiada repugnaneia coage a mulher a tudo
recusar, mesmo as substancias medicamentosas.

hit
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As material dos vomitos, atravessando a gar-
ganta e a boea, determinao nessas partes pela sua
acrimonia e extrema acidez nma sensaeao mcom-
moda do seeura e ardor.

0 halito toma uiu elieiro, as vezes, tao aeido e
penetrante quo, diz Chomel, impressiona o pratico
ao penetrar no quarto da enferma. Este symptoma
nao e constante, porquanto Oaseaux declara uunca
ter tido occasiao do observal-o eni muitos oasos de
vomitos incoerciveis*

A lingua torna-se secca, pequena e cobre-se
de fuliginosidades, que se estendem tambem aos
dentes e as gengivas,

A estes phenomenos accrescem outros nao
menos crueis. Assim se declara uma sede viva,
inextinguivel, que nao so pode satisfazer sem origi-
nal1 violentos vomitos, Differentes pontos do corpo,
principalmente a cabe^a e o epigastrico, toraao-se
entao a sede de sensa9des dolorosas. Este ultimo
symptoma, como se deprehende de muitas obser-
vances accordes, nao e constants no curso da mo-
lestia; comtudo, algumas vezes torna-se bastante
atroz. Do lado do outras regioes, como o hypo-
condrio e hypogastro, tambem tem-se notado alguns
phenomenos dolorosos.

As urinas tornao-se raras e earregadas. Ordi-
nariamente lui diarrhea e excepcionalmente ha con-
stipa§ao de ventre pertinaz.

Pinalmente a niulhcr cahe em um estado
marasmatico de tal nafcnreza, que, sob a iniiueneia
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da mais leve causa, do menor movimento, da mais
ligeira euK^ao, sobrevem accidentes syncopaes
atterradores.

Progreclindo em sua marclia, os vomitos re-
vestem a indole dos phenomenon que caracterisao o
terceiro e ultimo pei’iodo.

TERCEIRO PERIODO

Preludiando uma termiuafao funesta, pheno-
menos de uma gravidade extrema fazem agora a
sua cruel explosao; sao os phenomenos ataxicos
caracteristico deste periodo.

Facto diguo de admiracao os vomitos commuru-
mente dimiuuem on cessao mesmo completamente
neste periodo. Esta calma, porern, e iuteirameute
enganadora, prenuncia a immineucia da morfce o nao
cleve modificar o proguostico uo medico experi-
mentado a, vista do estado geral grave da infeliz
creatura e da persistencia dos outros symptomas,
attiugindo ao maximo de iutensidade.

De facto a febre augmeuta ainda mais, o pulso
torna-se muito fraco e muito rapido; miseravel e
desprezivel a bater de cento e vinte a cento e cin-
coeuta vezes por minuto.

A fraqueza e as vezes tao notavel que
ligeira causa da logar a syncopes mortaes.

Finalmente manifestao-se as perturbu<joe,s das
funcyoes cerebraes, caracterisadas por iutensas dores
nevralgicas, violenta cephalalgia, delirio,

a mais

soruno-
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lencia o coma quo 6 em geral indicio do uma morte
certa. Esta nem sempre tern logar da mearna ma-
neira. Posto que em goi’al sobrevenba durante o
coma, todavia tern sido observada durante ufta?«

syncope.
Eis os symptomas dessa desoladora affec^ao,

tantas vezes fatal a mulber exacta-como vimos

mente quando sorriem-llie gratas os doces sonhos
da maternidado alentados pelos affectos domesticos
e pelas esperan^as da actividade civica.

3

*



r
a

liMV -
*

t

»

FREQUENCIA
1

Estabelecer o gi*ao de frequencia dos vomitos
incoerciveis da prenhez 6 um traballio sobremodo
difficil. Para fazel-o seriao inteiramente indispen-
saveis dados estatistico que fallecem.

Nao menos difficil e precisar os limites ontre
os vomitos simplesmente graves, na phrase de
Grueniot, e os vomitos incoerciveis que se manifestao
no periodo da gestaciio, o que juutamente com o
modo porque os encaravao antigos autores, nao lhes
dando toda a merecida importancia concorre para a
falta de estatistica de tao grave accidente para a
mulher como para o fructo de sua coneepciio.

Entretanto, ilesdo que despertou-se a attencao
dos praticos, gramas a discussao luivida em 1852 na
Academia de Medicina Pranceza, observaeoes forao
apparecendo e estudos especiaes se fizerao sobre a
terrivel molestia.

Desde entao quasi todos os parteiros, mesmo
aqnelles que a julgavao rarissima, observarao casos
plenamente positivos.

'



2S

Os ant-ores qne consultamos para a elaborate
desto pequeno trabalbo referem diversos factos,
nao poucos de observaeao pessoal.

Ja cm 1SG3 o professor Gueniot colleccionou,
para a confeccao de sua those, 3 IT observances do
casos tambem positives.

Entre nos muitos factos tom sido constatados
por eonhecidos clinicos, alguns dos quaes, attenta
a immineneia do perigo, soccorrorao-se do recurso
extreme:—a provocajao do aborto.

Acreditamos, pois, quo apezar do nao consti-
tuirem um accidente com mum durante a prenhez*
os vomitos incoerciveis nao sao tao raros como em
geral se acreditn. Nao e pequeno o numero de
casos fataes devidos a somelhante complicayao da
prenhez sendo igualmente avultada a mortalidade
das criannas desde a phrase embryonaria da vida.

k

f
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Do qne ficmi esbogado sobro a symptomato-
logy, pode-se conduit' quo a marc-ha dos vomitos
incoerciveis e sobremodo irregular.

Lenta no comedo, a terrivel molestia vai-so
pvecipitandopava o fim, offerecendo essa alternativa

frequonte no prime!ro periodo—bra para o bene
oi-a para o mal.

Essas remissoes muitas vezes tern sido fataes
a doente, on seja porque llie provoquem excessiva
confianga no restabelecimento e entfio abusao do
sett estado ainda precario ; on seja porque, lison-
geando esperangas ao medico assistelite on aos clia-
mados eiu conferencia, deform in rnn a demora de
uma oporagiio, que, realisada com alguma antece-
dencia, seria a salvagao da enfcrum.

Monos froquente infelizmente e a alternativa
para o bem. Esto estado de melhora pode ter
logar on sob a influencia real de algum medicaraento,
ou sob a impressao vivaz de alguma eousa moral.
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f Caseaux cita am exemplo em sen tratado de partos:
Uma mulher, fortemente atacada de vomitos

rebeldes, recebe a noticia de ©star o seu marido
ameagado de morte imminente em consequencia de
grave accidente que llie sobreveio. Experiments
am grande abalo, e deste facto resulta o desappa-
recimento definitive e subit-o da terrivel molest,ia
que a havia prostrado.

**

DURAgAO

Dizer com precisao o limite maximo ou minimo
da persistencia da molestia no organismo da mulher
gravida, nao e facil nem talvez possivel.

Autores e praticos em sua maioria admittem o
periodo de 2 a 3 mezes de duragao e algumas vezes,
raramente, mais. Entretanto, em muitos casos,
essa duragao relativa esta subordinada a compli-
cagoes e reincidencias que a molestia apresenta.

Do mesmo modo que nao se pode precisar a
duragao total de semelhante affeegiio, nao 6 tambem
possivel prefixar rigorosamente o tempo a cada urn
dos periodos no seu percurso. 0 (pro se pode,
porem, dizer, baseando-se na deseripgao da sympto-
matology aqui realisada a largos traces 6 ( pro era
geral o primeiro periodo e o de maior duragao, por
isso que pode estender-se de1 a 3 mezes; o segundo,
immediatamente menor do que esse; o tcrceiro,
menor do quo o segundo, alem de sor o masi triste
e o mais perigoso dos tres.

*
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COMPLICATES E TERMINATES
O ptyalismo e a diarrhea, infelizmente diversas

vezes observados durante os vomitos ineoerciveis,
concorrem poderosamente para dai1 a esta affecyao
uni desenlace fatal.

Outros accidentes podem sobrevir e aggravar
ainda mais o estado ja deploravel da enferma, abre-
yiandO'lhe os dias. E* assim que se manifestao as
escaras das nadegas, da regiao sacra c de outros
pontos pela longa permanoncia a que em seu leito e
obrigada a infeliz creatura. Nao 4 so: Lee e Don-
zelini assign&lfio a producgao de aphtas observadas
na bocca das suns cl ielites. Vigla refere haver en-
contrado na bocca o no pharyngo exsudapoes de
material pltttaceas e Lobstein a inflammagao gan-
grenosa. Em uma doente qnc conseguio salvar-se,
Dechambre diz ter observado a expulsao de materias
estercoiaes e as mucosidades dos vomitos.

Diversas molestias podem lgualmente compli-
car-se com os vomitos iucimrciveis.

Vigla e Taurin dizem ter visto casos de tuber-
culose pulmonar coincidindo com os vomitos. O Dr.
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Manny em sua memoria cita um caso d’essa co-
existencia.

A hysteria, a epilepsia
nuria, as lesbes organicas de estomago, differeutes
inolestias do utero, do figado, dos ovaries, etc., tom
sido constatadas em concomitancia com os vo-
mitos.

a eclampsia, a albuini-

Comquanto gvavissima, a affecyao nem sempre
tormina fatal mento. Alii estao registrados os factos
quo attestao a possibilidade de sustal-a em sua oar-
reira, ou por causas moraes, ou por meios therapeu-
ticos, on mediante operagao que em alguns casos
tern sido um reeurso inestimavel.

A terminagao pode-se razor pela cura ou pela
morte. A cura quo sobrevem ordinariamente no se~

gundo periodo, ou melhor aintla no momento inter-
mediario ao 2? o 3v, pdde dar-se brascamente ou
entao os voinitos gradualmeute diminuem de inten-
sidade, vao se espagando ate desapparecerem de
todo. Tcm-se visto algumas vexes a influencia de
agentes therapeuticos empregados, um aborto, um
parto esponteneo ou provocado, uma emogao moral
intensa, etc., dar termo aos vomitos trazendo com-
plete restabelecimento a mulheres que pareciao
irromissivelmente proximas tin morte. Tao vanta-
joso resultado commummente se deve aos pro-
gresses da ovolucao utcrina, salvo quando os acci-
deutes sao entretidos por oulra causa. Em taes cir-
cumstancias dies progridem a medida que a gravi-
dez avanga.

*

* *—
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QLuuito a, termina^ao pela morte e no terceiro
periodo principalmente que ella turn logar, posto que
haja examples no segundo, *

E1, portanto, no tercelvo periodo earacterisado
pelo apparecimento dos accidentes cerebraes e sen-
soriaes, c pela febre nao s6 notavel pela elevaeao de
temperatura conic tambem pela accelerate do
pu!sof que amisera, doenteT polos progressos do ma-
rasmo, succumbe, o <|ue do ordinario iiconteee no
meio do coma. A morte raramente 6 devida a syn-
cope e algumas vezes resulta da intercmTencia de
outra molestia* come seja, a eclampsia,
rebelde, etc.

*

diarrheaa

\
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ANATOMIA PATHOLOGICA
Comquanto o estudo das lesoes pathological

occasionadas pela molestia, quo nos occupa, tenlia
sido, de lia muito objecto de immensas pesqnizas,
deve-se confessar quo ate hojo as autopsias nao
tem conseguido fornecer, a este respeito, dados

4

precisos.
O facto do complicates, bastanto comnmns,

quo por sou turno produzem lesoes multiplas, vom
difficultar aimla mais o ostudo daquella quo por-
ventura possa ser a lesao primordial da molestia e
esteja em relagao directa com os sens aecidentes.

0 exame do apparelbo digestivo tem revelado
a evidencia algumas modificagdes do typo hygido.
Assim a mucosa estomacal apresenta-se modificada
em sua cor, quo ora o vennellia, ora aciuzentada.
A consistencia entao diminno-so ao passo quo a os-

Observando o coujuncto dapessura augmenta-so.
massa intestinal nota-se uma diminuiyao oonsidera-

Do estudo dessas losoes, dovel em seu volume,

seu mecbanismo e das suas consequencias, forgosa-
I

mente se infere que nao sao productoras da mo-
lestia, sinao um resultado de porturbagoes de mi- a

trigao.

r

L
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A atrophia muscular do tecido adiposo, o

oedema caclietico muito frequent© no segundo pe-
riodo, nao tem outra explieajao alem da
perturbacao da uutrifao.

Tem-se observado algmnas vezes lesdes do
apparellio renal em casos de vomitos rebeldes da
prenhez querendo-se attribuir a accidcntes da ne-

phrite a mamfestafao da molestia, o que nao tem
razao de ser quando sc attendc quo, longe de serem
constantes, taes lesdes sao raras e so existem como
complicacao.

ET sohretudo do lado do apparellio uterino que
as pesquizas parecem ter dado resnltados dos mais
satisfatorios. Plcerafdes mais ou menos extensas
e sua obliterate tem sido observadas sobre o coin
do utero ; kistos do ovario, losoes da membrana do
ovo e da placenta, da caduea, etc.

Parece que estas diversas lesdes estfio directa-
mente ligadas a pathogenia dos aceidentes, pois quo,
como adiante veremos, ao sou desapparecimento
mediante tmtamento apropriado, tem seguido a ces-
safao immediata dos vomitos.

Alguns autores tem oncontrado o tecido ute-
rino revestido de uma cor acinzentada friavel e se-
meado, em varies pontos, de pequenos tumores
fibrosos, A observncao cliega a assignalar entre a
placenta e o utero pequenas collecjdes purulentas.
Estas lesdes, porein, nao tem sido apoiadas por
factos sufficientemente liumerosos para merecercm
grande attencao.

#

mesma J

»

i

K

%

i



k

-

7

DIAGNOSTICO
<•(xeralmente pouco difficil, o diagnostico dos

vomitos robeldes pode induzir a erros de graves
consequencias para a saude da enferma e a repu-
tajao do cliuico, como tem acontecido a illustrados
praticos, segmido attestao numerosas observacoes.
D'alii o imperioso dever de evital-os.

Para garantir a seguranfa do diagnostico deve-
se attender aos tres casos seguintes de incontestavel
importancia :

1? verificar a existencia da prenliez ;
2? averiguar as causas geradoras dos vomitos ;
3? se a gravidez e duvidosa, se nao apparece

nenhum dos seus signaos caraeteristicos, conhecer
quaes sao as outras affecjoes determinantes dos
vomitos incoerciveis.

Indispensavel ao diagnostico a primeira d’estas
condigoes constitue por si so um problema de solu-
gao difficil, attenta a impossibilidade quasi geral de
reconhecer o estado de gravidez na phase era qua
geralmente sobrevem os vomitos : do 1° ao 3° mez.
Em taes emergencias proceda o medico com todo o
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ciudado, com todas as precaucoes que o caso exigir,
attendendo aos signaes da gravidez, nao desprezando
nom um so dos meios necessarios a formulaijao so-
gura do diagnostico.

Isto feito, incumbe-lhe (2" caso) apvcciar as
pvedisponentes dos vomitos, tendn cm vista

f

cansas
as seguintes indicates:

Examinar o temperamento da mullier ; imlagar
prenhezes anterioves tem-se manifestado

vomitos ; ver qnal o estado dos orgaos polvianos ;
se ha antovevsao, retroversao ; se nao existem ulee-

; se o orificio esta ou nao obliterado;

se nas

ragoes do collo
se ha hyperesthesia deste apparelho; se nfio ha eon-
gestao on inflammagao do ntero; explorar os orgaos
abdominaes ; imlagar se ha hernia on tumor ; estado
inflammatorio do estomago ou amolleeido da mucosa; '

observar as ourinas e finalmente proceder a rigoroso
exame sobre todos os orgaos e todas as funcgoos.

0 terceiro caso que 6 o mais diffieil, oxige
maior ctiidado e sagacidade por parte do medico
alem de profumlo conliecimento da symptomato-
logia de todas as molestias capazes de detenninar os
vomitos incoerciveis,

O medico dove precisar so os vomitos sao ro-
gulares on caprichosos. Assim nos ostreitamentos do
pyloro ha vomitos abundautes de dons em dons dias*

Os vomitos nervosos sao quasi continues, pouco
caprichosos e manifestao-se depots das refeigoes-
Ha vomitos que se fazem por simples regurgitates
como no cancer, ao passo que outros sao acompa-

4
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nhados do osforyos om certas cardialgias. Em al-
gumas gastralgias, apeuas as substancias alimentares
tooao a mucosa estomacal, logo apparecem vomi^ps
immediatoSj posto quo no cancer e nlcera simples
uma parte dos aliinentos seja digerido.

Sao elementos importantes para o diagnostico
a qualidade e os caracteres < pie em certas molestias
os vomitos apresentao. Assim convem, sobretudo
examinar as paredes abdomiuaes a ver se existo ou
nao alguma hernia ou tumor na regiao epygastrica
quo pussa fazer crer em um cancer do ostomago.

Nesto caso se manifostara uma dor fixa, permaneute,
circumscripta a um ponto visinho do appendice
xifoide, acompanhada do igual sensayao n’ontro
pontu correspondente do rachis, o exasperando
durante a digestao*

No estreitamento do pyloro ha dilatayao con-
secutiva do ostomago e sonoridade excessiva da
regiao epigastrica.

Finalmente us vomitos incoerciveis podem

.

*

ir das obstruydrs intostinnes, das hernias e da
osa. Nostescasos o exame miiiii-

provu
peri ton i I e tuberoul
cioso dos organs abdomiuaes miuisfcrard os dados
necessarios para que < > dignostico possa ser estabe-
lecido com certeza e precisao.

«.i
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I PROGNOSTIC
Quo os v< unites incoerciveis representao um

dos aceidentes mais graves e perigosos que podem
accommetter a mulher no estado de gesta§ao e
questao em que a opiniao dos autores nao soffre
divergencias.

Do accordo das opinioes resulta a gravidade
do prognostico quer relativamente a mulher, quer
ao feto. Qualquer que seja o periodo em quo a
cruel affec§ao se manifest-e, ao medico corre o dever
de guardar escrupuloso cuidado, manter rigorosa
reserva, sempre que for necessario expor o seu
juizo ou a familia da doente ou as pessoas que por-
ventura por olla se interessein.

Apezar de nao existirem, que nos eonste, casos
tataes deste aceidente om seu periodo inieial, nem
23or isso os vomitos deixfio de ser graves desde a
e2>oca do seu appareeimento, {)orque, a despeito de
tratamento conveniente, ao medico nao e possivel
gai’antir com certoza absoluta se desapparecerao de
todo ou se proseguem na sua marcha de desti'uigao.

Mais grave e
quando, a concorrer com os vomitos, outra molestia

• I lk

;

*
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difficil o prognostioo se torna
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se manifesta por si so capaz de os provocav e pro-
duzir.

Quando o orgamsmo da mulher aclia-sc muito
enftaqueeido e apresenta fcbro uontinua a gravidade
do prognostics e extrema. Nessa phase tem havido
oosos fataes antes de apresentar-se a fetidez do
halito oil manifestarem-se os phenomenos eerebraes.

Attingindo o ultimo periodo, quando o emma-
grecimento, e esgotamento de formas, sao levados
ao ultimo grao; quando o pulso assume uni caractcr
de frequenoia e pequenliez extreinas; quando, sobre-
tudo, os sentidos se perfcurbao ; o delirio e as allu-
cinaebes apparecem ; us desfallecimentos on syn-
copes renoviio-se e prolougao-se mais a mais; o
prognostics e quasi sempre fatal, a probabilidade de
cura fallia, e mevitavel a morte.

Por uma tolerancia inexplicavel o estomago,
por vezes, eonserva alguns alimentos cujo contacto
ate entao nao tolerara sem os repellir promptsmente.
Esta melhora, porem, e apparente, tem durayao
ephemera, nao raro origina illusoes qne sao legi-
timas, porque iHtturaes, mas o medico quo conhece
o desenvolvimento mortal da terrivel affecgao, nao
partitha as momentaneas esperangas da familia.

Quanto ao feto, muitas vezes, continua a viver
e desenvolvor-ae no meio de Indus estas perturbagSes
como sueeede nos casus de gravidez normal - Os
perigos a que esta sujeito resultao dos gsforgos a
que os vomitos obrigao a mulher excitando o ulero
a se contrahir e sobretudo determinando ruptura nos

\
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vasos utero-placentarios—o que constitue uma nova
fonte de bomorrhagia mais on menos abnndante,

Outro perigo a que estii exposto provem do
aborto provocado no intuito, muitas vezes, de fazer
cessar os vomitos quando estes ja torn zombado da
efficacia dos melhores tratamentos, fazendo peri-
clitar a vida a enferma.

O apparecimento, pois, dos vomitos incoerci-
veis da prenbez expondo a progenitora e o producto
de sua concepeao a perigo imminente, e nm caso
muito serio, ein que, ainda mesmo contando eonfia-
damente com os recursos da sciencia e da natureza,
nao se pdde deixar de estabelecer um prognostico
grave.

r'
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TRATAMENTO
Grande e sobremaneira variado e o numero do

medicamentos do que os praticos se torn soccorrido
para debellar os vomitos iucoorciveis da prenhez.
E essa variedade de meios empregados prova a evi-
dencia que a therapeutica uem sempve e sufficient©
para determinar o desappai’ecimento de similhante
molestia, frequentemente grave, e por vezes mor-
tifera. Mesmo a modicaoao rnais racional, segundo
o mode do cada um encarai* esse estado morbido,
assim como os meios hygienicos e aquelles que pela
difficuldade de explicav o sen modus agendi sao deno-
minados empyricos, todos ua maioria dos casus tem
falhado, o que certamente augmentaria o numero
das vietimas se nao fora a natureza encarregar-se

outras a obstetricia de remover aumas vezes e
causa principal da perigosa affecjao.

Passemos, puis, cm revista os meios de trata-
mento a que a maioria dos praticos tem recorrido.
Depois apresentaromos o tratamento ultimamente
adoptado pelo professor Gueniot e finalmente di-
remos do parto prematuro e.do aborto provocado.

Bendo de observacao quo os vomitos incoerci-
veis raras vezes apparecem do um modo brusco,
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suecedendo prdiuariamente a vomitos poueo series,
aconselbiio os praticos instituir-se desde o comedo
um regimen severo afim tie obsfcar a esplosao de
similhante acculente. A mu!her, pois, deve sujei-
tar-se a um regimen brando, ligeiramente tonico,
satisfazendo-se todas as vezes quo for possivel o
sen gosto, a sua escollia e observando-se o eff'eito
do aliment-o qne ella desejon. Quando os vomitos
se produzem no momento das refeigoes, a bora
destas deve sor miubula e dimiuuida a quantidade de
alimentos da refeigao qne preoeder os vomitos.
Quando estes se derem an boras intermediarias
deve-se instituir o methodo alimentar de Brown
Sequaxd quo consiste na administragao de pequenas
dozes do alimento repotidas vezes. O uso de
bebidas geladas e alimenttos frios, on de bebidas e
aliraentos quentes, conforme
individual, tem sido muitas vezes util Dujardin-
Batiinet. aconselha uma mistura de leite, gelo o
agua de Seitz, tomadapor um ebupet-e para o fim do
evitar a aegao irritante do gelo sobre os labios.
Debut aeonsolha as distragoes e os passeios ao ar
livre; quando ba alguma contra indieagao a doeute
devera permanecer em aposentos espagosos onde a
renovagao do ar se faga de uma maneira incessante.

Quando apezar do emprego destes rneios os vomitos
contimiao, procura-se combater a revolta do esto-
mago, anesthesiaudo-o do algum modo. Para esse
fim tem-se aconselbado a administragao antes das

su.sceptibilidade

I

L



1r
A

sJ'lQlteZ
*

I47

de bobbins geladas, de pequenos pedayosrefeiyoss
do gelo, ou ainda uma infusao branda de coca, etc.

Passemos agora em revista os differentes modi-
camentos que tem sido postos em pratica para
debellar os vomitos desde que estes se mostrao
rebeldes ao meios citfidos.

• Cazaux diz ter tirado bom resultado da appli-
cable do subnitrato de bismuto na dose de uma ou
meia gramma antes das refeigoes.

Playfer e Gross aconselhao a pepsina na dose
de 50 centigramnios depois das refeigoes. Estes au-
tores dizem ter tirado boas eifeitos do sen emprego.

0 uso das bebidas alcalmas principalineiite as
aguas de Vichy, de Burning, d’Abt, de Seitz, as
solugoes fracas de soda, a pogao de Riviere, tern
sido aconselhado para combater a acidez e fetidez
de halite que em certos casos diminuem sensivel-
mente.

w

*

*

j

Alguns praticos aconselhao addicionar As aguas
gazozas o alcool cuja aegao emyosthenica e hem
notavel, e citao factos de terminagoes favoraveis de
vomitos < {ue se mostrarao rebeldes a outros meios.
Cazeaux diz ter empregado eom bom resultado o
kirsch apds as refeigoes. ET de todos os alcoolicos
o preferivel segundo Fonsagrives por conter acido
syanhidrico cuja aegao sedativa e bem conhecida.
Segundo esse autor 40 grammas de kirsch addi-
cionadas a poyao de Riviere ordinaria produzem
excellent© resultado.

4 I t-r

I



I i

V
1-

48

Joquemin e Boyer dao preferencia ao vinho de
Champagne,

A tinturn de iodo tem sido tambem aconse-
lliftda na dose de 5 a 10 gottas em agua assucarada
(Lasegne). Segundo Tarnier este meio foi tambem
empregado por Schmitt e Eubemberg com sucesso,

Este mesmo autor diz que Ricord e Bacasino obti-
veram igual resultado com o emprego do iodureto
de potassio na dose de 30 centigr. por dia.

As propriedadew anti -vomitivas da calumba
forao assignaladas por Christien que diz haver
tirade bom resultado ajuntaudo-a a pogao deDeliaen:

—liydroleto de hortela pimenta associado ao elixir
de Hoffman e suco de liraao e 30 centigrammos de
raiz de calumba,

O oxalato de cerium tem sido preconisado na
dose de 15 a 30 centigr. por dia, sol) a formula
pilular ou solucfio aquosa. Para Simpson a acyao
dos saes de cerium e amyosothenica e diz elle ter
com a applicable destes saes obtido a cessayao de
vomitos que outros medicamentos nao pnderao
debellar.

Entre nds alguus praticos dizem ter laucado
mao deste medicamento obtemlo em alguns casos
bons resultados*

O chlorhydrato de eocaina em pocao na dose de
15 centigrammos em 150 grammas dagua, as co-
liieres de cha, de hora em liora empregado por
Weiss ; o mesmo medicamento em injec^ao liypo-
dermica, uma seringa de Pravaz cheia de uma

J
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'solugao a 4 p 100 injectada sobre a polle do epi-
gastro, como prefere Traipont; em pornada 1cen-
tigr. de vaselina applicada sobre o collo uterine
aconselhada por Buis d’Anrilac, e em emborcagies
no pharynge solugao a 10 p 100 em alguus easos
tern offei’ecido suceessos.

",
_
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Bercquoi Bouloumie e Vidal aconselliao tam- ,

bem o hydrato do choral em poyao e em clystores
prmcipalmente nos vomitos de causas hysterical.

Tayler Smith diz ter colhido bom resultado do
emprego de 15 a 25 centigr* de Salicino.

Oacido ciahhydrico nadose de 2 all gottas em
unia pogao niucilaginosa empregada por Walter e
Blundel foi seguida de result-ado.

Os antipasmodicos, taes como a assafetida, o
castoreo, o oxide de zineo, e muitos outros medi-
camentos desta classe, tem sido administrados ora
com vantagem ora sem ella.

0 bromureto de potassio, so, ou associado a
morphina e ao chloral, tern sido nmitas vexes empre-
gado nos eases em qtte o estomago recusa censer-
val-o* Oimbert aconselha administral-o em elys*

teres.
A appHcagao do gelo subre o racliis foi posta

em pratica por Copman ; este autor serve-ae tie
pequenos saceos tie 00 centim, tie COmprimento
sobi'e 8 de largura. Applica-se duas ou tres vezes
por dia durando cada uma 15 miuutos ate a oessagao
dos vomitos.

I

*



v i v

50

0 Dr. Banllv, <liz ter Heito uso ileste meio om
um caso por consellio do professor Depaux e ter
conseguido a cessEuao dos vomitos desde o terceiro
dfci de application qne foi prolongada por esp&go de
nove (lias. A gestavao prosegiiiu sua marcha e ter-
minou sem accidente algum.

A liyoscyamina administrada quer pela via
gnstrica, (pier em injecyues liypodermicas, tem for-
necido temhem em alguns casos excellentes resub
tados. 0 nosso illustrado mestre Dr. Erico Coelho
tem obtido diversos suceessos com o emprego desse
medieamento.

As acofies reflexas electivas ipie a revulsao pode
determinar 11a visinhanya de cada regiao orgauica
nao forao despresadas pelos autores no tratamento
dos vomitos durante a prenhez*

A regiao epigastrica tem sido a sede de appli-
cations variadas e cada qtial mats preconisada por
sens autores. E' assim quo Caseaux diz ter appli-
cado com boms rcsultados um pequeno vesicatorio
com um a dous eentigr. de morpliina sobre o epi-
gastro.'

Os synapismos tambem aecmselhados ora dao
resultado ora se mostrao sem vantagem.

Os resultados beneficos obtidos pelo emprego
das iivjeeyoes hypodermicas de morphina nos cases
de vomitos coincidindo com dor no estomago ou em
qualquer outro orgao contido no abdomen, autori-
sarao tambem o sen emprego nos cases de vomitos
da gravidez acompanhados de dor e de tensao no
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epigastro, f 'owe] diz ter obtido a cnra por este meio
eni urn caso em que todoa os oiltros meios haviao
baqueado. illle aconselha fazer-se ties a qnat"o
injeegties jor dia 0 diz que apezar do uso prolongado
destas mj< .fies nunca obsorvou accidente aJgum do
mor]tbioismoi

A cataplasma laudanisada deu a Cazeaux fe-
lizes resultados.

0 ether sulphurico tambem tem sido empre-
gado em injeegoes hypodermicas e em pulvevisagoes
sobre a regiuo epigastrica 0 ao longo da eolumna

. vertebra].

I

I

Baumetz pondo em pratica 0 meio recommen-
dado por Subedv de \ arsovia) conseguiu unia
dimiuuigao notavel no mimcro e intensidade dos
vomitos com 0 emprego do ether sulphurico em
pnlverisagoes sobre o epigastro por meio do appa-
relho de Richardson. As pulvcrisax.-ues devem durar
tres 3 quatrO minutos; Lubleshy recoinmeuda fa-
zer-se, alem das pnlverisagoes sobre o epigastro,
out-ras na regiao correspondents do rachis 0 nos
casos rebeldes alternar o ether com 0 ehloroformio.

Dizon diz tambem ter obtido lions resultados
em tres casos com a applicable de eompressas mo-
Ibadas em agua fria sobre o epigastro ; sendo a
applioafao renovada de cinco em cinco minutos.

A electricidade tem sido proconisadft por di-
versos antores como tendo dado resultados satisfa-
torios. 0 Dr, Olivier aconselha a faradisaQao pra-
tieada da maneira segninte: Colloca-se tun ele -
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•:y ctrodo na parte inferior do peseoyo e com o outro
passeia-se s< >bre a regiao epigastric*. Quanto A
‘..LcefSo ila coiTente o electrodo superior pode ser
negativo; mas isto nao e necessario a priori pode-se
empregar a direegao contraria, sc desde as primeiras
applicagoes o effeito nao for sufficiento, o que raias

vezes acontece. A forea da corrente 0 regnlada
sobrotudo pela suscoptibilidade individual da doente,
nao devendo passar o gr&o sufficients para deter-
mimir uma contaaegao muscular.

Quanto as applicagoes podetn sor quotidianas
on com urn dia de intervallo. Esto processo, diz
Olivier, e rapidamente efficaz. O Facto de appare-
eerem os yomitos desde os primeiros tempos da
gravidez e sd desapparecerem ern alguns casos
depois de sua terminagito, levou alguns pratieos a
proeurarem no utero a causa dos vomitos. Foi
assim pensando que Caseaux lembrou-se de applicar
a belladona directamente sobre o utero depois de
terem falhado todos os out ros processos.

Para esse fini elle pdz a descoberto por ineio
de urn speculwnt o collo uterino e o fundo da vagina
e untou estas regibes com uma grande quan-
tidade de extracto de belladona-—“A partir desse
moment©, diz Gaseaux, notavel melliora manifes-
tou-se e depois de repetir durante quatro dias eon-
secutivos as mesmas uncedes tive a satisfacao de
ver a doente restabelecer-se.” Em outro caso, em
que o referido autor adoptou o mesmo meio, foi
mal suceedido, o que elie attribue a imperfeigao do

-
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seu processo, aconseliando para corrigil-o serrir-se
de um tampao carregado de medieamentos e reno-
vado pela maiiha e a tarde.

Caseaux conta tres casos felizes com o emprego
deste ultimo meio.

Bennett tendo observado mulheres accommet-
tidas de vomitos incoerciveis e que apresentavao
inflammagao, erosoes granulosas do collo uterine,

considerou estas como causa daquelle phenomeno e
aconselliou para combatel-o a applicagao local do
nitrate de prata* Watecliad conseguiu resultado
feliz em um caso com a applicagao de um tampao
embebido.

O Dr. Jonnes (de Chicago) apresenta 4 cases
em que as cauterisagdes com aquelle sal forao eoro-
adas de feliz successo. Marion Smith obteve o
mesmo resultado em outro caso. Emquanto Bennett
so limita a cauterisagiio externa com o nitrate de
prata ou ferro em braza e espera assim supprimindo
os vomitos que a prenliez proaiga em seu curso
Giordano procura provocar o aborto com o auxilio
nfio so da cauterisagao do orificio exterao do collo,
mas tambem do canal ate o orificio interne.

Mauny volta ao processo de Bennett e depois
de ter empregado o nitrato de prata, recorre ao
acido azotico puro e em seguida ao ferro em braza.

Em apoio de sua pratica cita seis cases em quo
o successo foi complete seguindo depois a prenliez
o seu curso natural. Nestes cases houve ulceragoes
do collo. Em 1882 elle levou ao conhecimento da

P *»
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sociedade de cirurgia sete novas observances todas
segu. las de successo. Em vista destes factos o
amor conclne qne semelliante meio de tratamento 6
verdadeiramente efficaz e que permitte salvar a
existenci? da doente votada a morte certa.

Ultimamente o professor Gueniot 11)antoridado
incontestavel no que diz respeito ao estado que eon*

stitue o assnmpto de nossa disserta$iio mstituio um
tratamento verdadeiramente systematico com o qual
diz ter tirade os mais brilhantes resnltados. Partindo
dos dados etiologicos aos quaes j;i nos referimos
este distincto professor foruiulou regras algumas
vezes de um rigor extremo as quaes a doente deve
observar cuidadosamente.

No meio do labyrintho extraordinary) creado
pela diversidade de medicament* >s actmselhados para
debellar este terrivel accidente grande numero ties
quaes ja passamos em revista, Gueniot abriu larga
estrada por onde enveredou desassombradamente.
Como vimus estabeleceu por facto positive e per*

feitamente provado que tres agentes concorriao
para a product;ao dos vomitos incoerciveis:—o utero,
o systema nervoso e o estomago. Pois bem; o sen
tratameuto tem por base actual- conjunctamente
sobre estas tree partes corrigindo o mais possivel as
suas perturbances,

Para o que diz respeito ao utero deve o medico
verificar so ha desvio do eorpo, ulceranao do collo,

(1) Archives de ToxitKilogte* 1889.
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on estado inflammatorio. Se porventura existir o
primeiro desses estados devera se prescrever a
super-elevayao da bacia ou o emprego de um pes-
sario G-ariel. Si existir um tumor faz-se neees^kria
a intervenyao cirurgica. Se bem que o estado da
prenhez origine temores, nao se deve absolutamente
hesitav em recorrer a operayao desde que se verifi-
que, pela insufficiency do tratamento, que o tumor
tem grande importancia na genese dos vomitos. Ha
casos em que se nota a presenfa de ulcerayao; esta
deve ser tratadapelosmeios mais efficazes, taes como:
cauterisacoes do eollo, applicayiio de topicos, etc.

Convem verificar se existe estado hyperesthe-
sico das vias genitaes, o qual sera vantajosamente
combatido pelos banhos emollientes e suppositorio
vaginal, etc.

Uma inflammayao sub-aguda dos annexos e do
tecido peri-uterino reclama o emprego da pomada

. do belladona e de cataplasmas. Se o exame mais
minncioso nao revelar disposiyao alguma morbida,
e preciso procural-a em outro ponto, porem cumpre
lembrar que ha rigidezes anormaes do tecido xiterino
de difficil diagnostico, demonstradas entretauto pela
dilatayao artificial do collo e sobretiido pelo efiieito
da pomada de belladona applicada em fricyoes sobre
elle, pareeendo todavia estar o utero em seu estado
normal. Ate mesmo a dilatayao methodica do
collo e aconselhada nestas condicoes por Gueniot.
Esta ultima pratica toi systematicamente proposta
pelo Dr. Copman (de Norwich).

-
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Podendo se comprometter a prenliez por este
modo de tratamento, o Dr. Gueniot aconselhou re-
serval-o como ultimo recurso. E’ o dedo que deve
sertdr de instrument*) dilatadov, porera, nas primi-
paras cujo coilo e longo e fechado a applicayao pre-
via de uma haste de laminaria aseptica facilita a
operajao.

Commummente basta alargar o orificio externo,
mas o orificio interno deve tambem por vezes par-
ticipar desta dilatafao Procede-se a ella de am
modo gradual, com toda delieadeza e vagar, e tanto
quanto possivel em menos de quatroa cinco minutos.

Antes do que agir com violencia e preferivel
renovar a opera9ao durante alguns dias, sendo sem-
pre bom usar da acgiio anesthesica do chloral em
pequenos clysteres ou da cocaina em emborcacoes
no collo uterino.

Entre os meios proprios para attenuar as
transmissoes reflexas, o Dr. Gueniot rocommenda
em primeiro logar o somno, meio reparador indis-
pensavel de que os doentes se achao muitas vezes
privados. Prescreve o bromureto em clysteres as-
associado ao chloral. Lembra em seguida as curas
obtidas por meio do sacco de gelo de Copman que se
applica em permanencia sobre a columna vertebral.
Esta applicable pode ser substituida pelas pulveri-
sa^bes de ether. Nao e somente sobre o utero e o
systema nervoso que o pratico deve agir, sinao
tambem sobre o estomago.
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0 Dr. Gueniot muito insist© sobre a necessi
dad© desse tratamento e o institue com urn rigor
particular. Numerosos factos pessoaes fizeruo-lhe
conhecer e apreciar a importaucia desse rigor. •

O estomago t’atigado habitua-se a regeitar os
alimentos e revolta-se contra os diversos e numero-
sos liquidos ou solidos que s© procura nclle introdu-
zir. Estabelece uma dieta quasi absoluta.

Supprime totalmonte o uso dos alimentos soli-
dos restringindo aos mais estreitos limites o dos
alimentos liquidos. Estes devem ser leves e adminis-
trados alternativamente afim de evitar o engano.
A d6se a principle deve ser minima, uma collier de
cha de meia em meia hora, on de bora em bora.

As aguas alcalinas de Yals ou de Vichy podem
ser igualmente empregadas mas com grande parei-
monia. Cinco ou seis pilulas de gelo no espafo das
24 boras e duas ou tres colberes de cha da agua de
Vichy por bora. Deve ser pi’ohibida a administra-
jao de qualquer outra bebkla, iugerindo-se apenas
as aguas acima mencionadas durante o periodo ini-
cial do tratamento. As limonadas, os vinhos, os
alcools, etc., devem ser absolutameute proscriptos,
por quanto no estado em que se achao os doentes,
estas substancias nao podem deixar de ser-lhes pre-
judiciaes, ao passo que a agua de Vichy em gargare-
jos muitas vezes repetidos e tomada regularmente,
coino ja dissemos, diminue a intensidade dos symp-
tomas. Seguudo observaeao pessoal do Dr. Gueniot,
este tratamento so deixa de dar resultado em vir-

*
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tude de coucessbes intempestiv&s que se fazem us
vezes a doente.

0 estado de magreza e esgotamento inspira o
receio de que a mullier nfio mornt de inaniyao e ae-
cede-se ao sen pedido esqueceudo-se de que duas co-
lheres de cha de caldo betn digerklas sao maisre-
coufortantos do que um bolo vomitado logo apds a
ingestao.

Esquece-.se tambem ( pie a extrema fraqueza da
enforma sujeita a certa immobilidade no leito, uao
comporta precisamente senao uma alimenta^ao das
mais reduzidas, e isto tanto mais quanto o uso dos
clysteres de chloral bromuretado dissolvido no leite
para que o leito tolere mais facilmente esses medi-
camentos : provoca um somno reparador muitas
vezes bastante prolougado. Para mostrar ate mule
se pode levar a perda de nutri$ao sem que a morte
sobrevenliu, Gubniot cita o facto seguinte :

Tratava-se de uma mulber de 17 anuos, gravida
de sete semanas a quem os vomitos liaviao levado
a extrema magreza. Tinlia delirio e nao podia mo-
ver nem o corpo uem os membros.

Sendo iuuteis todos os esforcos foram suppri-
midos completamente. Principiou-se a dar
dose fraecionada (colheres de cha) uma quantidade
de alimento que se elevava a 200 grammas pouco
mais ou meuos por dia. Duas
se uso de uma injecpao rectal de caldo

uma

vezes por dia fazia-
amencano.

Ao principiar-se este regimen
23 kilogr. « 123 grammas. Passados15 dias,

a doente pezava
se bem
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4ue os vomitos tivessem quasi desapparecido, ella
nao pezava mais do quo 21 kilogrs. e 535 grammas.

A quantidade de alimento foi gnulualragnte
augmentada ate que se poude substituir a collier de
cha per uma de sopa administrada de meia em meia
bora, isto e, 800 grammas pouco mais ou menos per
dia, 0 emmagrecimento entao parou e em breve a
doente restabeleceu-se. No quinto mez abortou. O
ovo era muito pequeno nesta epoca, porem tinha-se
percebido quatro dias antes os batimentos do cora-
gao de modo que para a eessajao dos vomitos em
nada influiu a morte da crian^a.

E’ muito sem razao, diz o Di*. Gueniot, que
em semelbante circumstaneia tao commumente se
temem os effeitos de uma dieta quasi absoluta, por-
quauto esta deve ser necessai'iamente de curta du-
raffio. I>e outro lado nao e facto provado que em
pessoas enfraquocidas cuja activida.de funecional
mostra-se muito reduzida a mais insignificante
quantidade de alimento bastapara entreter a vida f

0 que importa antes de tudo d fazer terminar
os vomitos o apaziguar a intoleraucia do estomago.
Desde que este comece a fuuccionar augmenta-se a
quantidade dos liquidos alimentares, mas e precise
proceder com extrema prudencia.

Em synthese, Gueniot instituindo este trata-
*

mento quiz demonstrar que a idea de oppdr aos vo-
mitos um remedio unico e erronea. Isto nao quer
dizer que nao se deva ensaiar aquelles que sao ga-
bados e legitimados por diversos successos como as
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iiiliala joes de oxigenio, etc- ; porem qne e preciso
nao recorrer-se aos tneios extremos sem indicanoes
po«itiyas e que o tratamento deve ser complete
actuando simultaneamente sobre o utero> o systema
nervoso e o estomago.

L
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TRATAMENTO OBSTETRICO
Semin impossivel, nao obstante o emprego de

medicamentos os roais racionaes, debellar o acci-
dente, e em face de perigo imminente a compro-
metter mais on monos proximamente a vida da
mulher, o meio unico que se nos depara e a deplegao
do utero, Ora, mostrando a observa^ao que a morte
do feto no ventre materno dava em resultado a
cessa^ao dos vomitos, a natnreza sabia e previdente
devia ser e foi de facto imitada por Simons, de
Londres, o primeiro que atreveu-se a provocar o
parto premature em 1813, Surgiram depois nrnitos
imitadores desta pratica com brilhantes successos.
O parto prematuro e o aborto provocado taes sao
muitas vezes os extremes e unices recursos minis-
trados pela sciencia ao medico quando ja esgotados
os meios ordinaries em taes cases aconselhados.

No primeiro, que e infelizmente o mais raro, e
provavel a salvagao simultanea da mai e do filho ;
no segundo, que e o mais frequente, o sacrificio deste
6 gerahnente inevitavel.

Tao important© e transcendente questao tem
sido agitada e diversamente resolvida pelos vultos
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I mais notaveis da seiencia, Por occasiao da solemne
discussao que tevc login1 na Academia de 3i tedicina
de Pariz, em 18.j2, a proposito do abortoprovocado,
principalmcute nos casos do vomitos incoerciveis,
os autores desta oporagao scindirani-se em dousgra-
pes distinctos, repellindi na uns e outrosadmittindo-a.

Pondo do parte as questoes que entao se agita-
ram, relativas a moral, a religiao e ii lei, iuvocadas
pelos adversaries dasnppressat > artificial da prenhez,
antes da epoea da viabilidade total, dove sobresahir
aqui o ponto de vista exclusivamente medico, pela
citagao de alguns faetos que a seiencia consigna,
alius suffleientes para provar a utilidade e necessi-
dado da intervencfio obstetrica nos eases de vomitos
rebeldos a qnaesqner medicares.

A operagao 6 plenamente justificada, nao tanto
pela natureza do mal, quanto polo notarel exito qne
se tem obtido prat.icando-a, mesmo quamjo jii sdo
inteiramente perdidas as esperangas de salvagao.
Ora, se os vomitos aebao-se ligados, ao menns na
maioria dos casos, a presenfa do producto da con-
cepgao no ventre matemo: so a expulsao expon-
tanea deste e uma circumstancia feliz, isto e, se os
vomitos cessao desde que o ovo e expellido, a arte,
do mesmo mode que a natureza, darn resultados

r

analleges.
Os faetos de enra pela provocagfio do aborto

sao hoje untnei'osissimos.
da em 1863 o professor (lueuiot eonseguiu

retuair trinta e dous casos em que lungou-se mao

f

.
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deste ultimo recurso, sendo yinte e uni seguidos de
Cum : quiuze pel< > aborto e seis pelo parto premature
provocado. A cifva quinzo curas para vinte e um
casos ja e um resultado bastante satisfatorio.

Delbet cita doze casos de provocagao do aborto
com oito successos e quatm insuecessos. Em cinco
casos de parto prematuro obteve outros tautos
successes. Considero-se, alem d'isto, que sempre se
recorre ao aborto como recurso supremo nas occa-
sioes criticas, quaudo ja o estado da enferma c
desesperador; donde se deprobende que em eomli-
yoes monos penosas os resultados seniao muito mais
favoraveb ainda.

0 parto prematura, podeudo Balvar ao mesmo
tempo dous elites confiados a pericla do faeultativo,
e lioje admittido som contestagao.

Que o aborto deve ser provocado quaudo ha
Yomitos mcoerciveis e pmticado em tempo oppor-
tune, provao-o numerosos casos bem succedidos e
que a scieneia registra. Surge aqui a questao da
opportiuiidade difficil de se resolver em frente a
certeza de que a operagao nao c linnca isenta de
perigos. 0 facto excepcional doe yomitos, ordiua-
riamenjte morta.es, pararem, uao pdde constituir
motivo plausivel para afastar a intervengao, desde
que se ennsidere o grande numero de terminates
fataes quaudo o mal se earacterisa polos phenomenon
do 39 periodo. Nao prevalecem, pois. as razoes que
alguus praticos exhibem, negaado apoio ao aborto
artificial como tratamonto dos vomitos, quando pela

N
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! ineffioacia dos rneios empregados a enferma definha
e parece votada a imia morte tao proxima quanto
inevitavel.
• Mais alto falla o algarismo das curas.

Qualquer que seja a forga persuasiva dos arti-
ficios logieos, era tao affliotivas emergencias, n&O lia
consideragoes que aconselhem ao facultativo o
cruzar os bragos ou o abster-se da intervongao
obstetrica quaudo urge salvar a vida de uma mulher
em perigo. M&nter-se ua attitude de espectador
impassivel em presenga de ura quadvo que aos seus
olhos vai-se tornando cada vez mais lugubre,
podetido vjilei -se do vecurso extremo de que so serve
a natureza em circumstancias identicas, nao e
acgao someuto deshumana, e tambem inconcebivel.
Na dura alteruativa de sacrificav uma vida para
salvar a outra, ou deixar que ambas peregao, nao
trepida o medico na adopgao do primeiro alvitre.

E’ desneeessario folhear livros de praticos
estrangeiros e mencionar as suas ideas para que se
admitta com elles a necessidade da provocagao do
aborto como recurso Salvador, preeioso e supremo
que a scioneia indica para os casos desesperados.
Mesmo entre nos, membros conspicuos da classe
medica, obedeeendo as suggestoes da razao e da
pratica aconselhao e empregao semelliante processo
obstetiico com vautagem e tanto basta para illu-
minar o oaminho a seguir-se nesta cruel alteruativa.

Admittida que seja a deplete artificial do
utero, ainda objectjio os adversaries da operagao

4
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quo e impossivel precisar a epoca em que se deve
tentar a provocagao do aborto. Esta difficuldade, a
juizo de Caseaux, e insoluvel como semlo o rnaior
embarayo a oppor-se aos part-idarios da openfcao.

Dubois segue o rneio termo outre a intervengao
prematura e a espectagao prolongada, estabelece
quo o aborto so deve ser provocado no segundo
periotic e ainda assiin em momento opportuno.
Pareee quo este momento esta indicado qiumdo a
enfermidade nao cede a acgao de energicas medica-
res, persiste a febre no mesmo grao, o enfraqueci-
mento, < > depaupcrameuto fazem rapidos progresses,
rnrnca antes on depois, porquanto 11 a provocagao
do aborto, diz Paul Dubois, no terceiro periodo
teria o grave inconveniente de nao salvar as doentes,
precipitar o sen fim e comprometfcer a arte. No
primeiro mez teria o inconveniente nao menos grave
de sacrificar uma prenliez, que talvez podesse cliegar
felizmente ao sen termo. E' entao no periodo inter-
mediario dos dous precedences que o aborto deve
ser provocado.

Antes, porem, de emprehender uma tal opera-
gao, que so deve ser realisada depois de achar-se o
medico convenddo de que este e o unico recurso
que resta a langar mao para salvar a villa da mullieig
elle devera consultar a upiniao de sens collegas mais
abalisados e so tentaba de accordo com a doente e
seus interessados.
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Cadeira de physica medica
i

Chama-$e liygrotnetria a parte da pbysica que tem
por fim a determinacao da proporcao de vapor d’agua
contido quer nn anriosphera, quer em um volume de ar
limitado.

t w
*

ii
r> tO grdo do humidadcda Stmosphcra nan dcpendc da

quantidade absoluta de vapor d*agua que ella contem
porem da tensao d'estc vapor *

I

i
7

III

Chamaft-se hygrometros, instrumentos quo servcm
para determinar o estado hygrometrico do ar*

Cadeira de chimiea inorganica medica» */ I

O aphydrido arseniuso 6 iiidccorriponivel pela
simples influencia do calor *

#

*

II

O hydrogeno nasceme decompoe o anhydride arse-
nioso formando hydrogeno arseniado e agua. Esta
reaccSo e a base do apparelho de March *

if

P

HI*

I O carvao reduz completamentc o anhydrido arsc^

nioso poudo em liberdade o arsenico.
*

L

*

1-
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Cadeira de botanica e zoologia medicas

I 4

A gravidade exerce sobrc a folha uma poderosa
accao e contribue para dar-Ihc e manter-lhc a direccao
necessaria ao bom cumprimento de suas funccoes. r '

II
4

i 1A accao da gravidade dura emquanto se da o cresci-
men to da folha e ordinariamente com elle cessa.

i

HI

Ha casos cm quc a gravidade pode fazer-se sentir
ein folhas completamente desenvolvidas.

Cadeira de anatomia descriptrva
* ^\

4i

( ) coracao e um musculo oco. que gosa o pa pel dc
uma bomba impellindo, sem ccssar, per mcio de suas
contracfoes o liquido nutritivo para as diversas partes
do corpo.

« _
p -

n
%

m4O coracao tern a forma de um cone cujo apice estd
voltado para baixo, para adiante e para a esquerda.

%

HI

O peso medio do coracao e de 200 a 2 5o grammas.
»

*.
1
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:r :':ia tieorica e praticai Cadi; L

r

m h ' . pr*--« c do quatro camadas.O f k

if
i

A ; : 1 a. t -; pu constiiucm o estomago sao, indo de
fora para dei hv a am ida serosa, a muscular, a cello-
losa e a mucosa..

1 1 1

comprehende tres ordens do
'.s superficiaes, fibras medianas

circidarcs e libw.s pi Lin das obliquas.
i. cam

fibi ii

Cadeira de chimica organica e biologica

I i

A quinina e um alcaloide cxtrahido das cascas da
quina (Rubiaceas, do genero Cinchona) c descoberta ,
cm iSeo. por Pelletier e Caventou.

n
Ella nao e empregada cm natureza, mas sim em

forma de saes. m
Qssaessao ; o sulfato, o bi-sulfato, o valerianate^o bromhydrato* o salicylate, o chlorhydrato c o tannato.

m

i.

- .

KMI
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Cadeiia de physiologia theorica e experimental

I
-

O vomito e urn phenomeno do ordem rctlcxa.*

II

A contraccao dos nmsculos abdominacs c
diaphagma
vomito.

a do
sao os principacs agcntcs mcchanicos do

. HI

do estomago gozao n*e$tc phcno *As contraccoes
rneno um papel sccundario

Cadeira de pharmacologia e arte de formular
w

IUM

Chamao-se pilulas medicamentos quc offerecem a
consistencia de pasta bastante dura para nao adhcrir as
maos,
forma espherica ,

e para nao se deformarcm quando reccbcm a

n
A composicao das pilulas ora c simples, ora e com-

plicada.
in

Os extractos, as resinas, as gommas-resinas, os pos
mineraes ou vegetaes, as polpas, etc.
sua formula.

podem entrar emi

wm
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Cadeira de pattologia cirargica

I

A causa prpductora da erysipela 6 o bacterium
punctum.

II

A immobilidade e urn caracter pathognomonlco do
microbio da erysipela *

III

A contagiosidade da erysipcla nao pode dc maneira
alguma ser posta cm duvida.

Cadeira de clinica dermatologica e syphiligraphica

I

Verrugas sao produccoes duras. corneas, liemisphc-
ricas: indolentes sesseis cu pediculadas, movei$ e super-
ftciaes ; brd ;mriamente. pordm, implantadas na espes-
sura do derma,

i

i 11

As verrugas asse.sLuo-se, cm geral, rcas maos, ciicon

trartdo-se, entretanto, muitas vezes cm qualquer outra
parte do tegmnemo.

Ill

As verrugas sao Gongemtas ou adquitidas*

i

*^ r



Cadeira de anatomia medico-cirurgica e comparada

I ‘
( ) utero, on madrc, c o orgao dagestacao.

1

11

O utcro csui situado na excavacao da bacia, acima
da vagina, abaixo das alsas do intestine* delgado, por
traz da bexiga e por deante da recto*

III
m

Na uniao do tcrco inferior com os dois tcrcos su*

periorcs encontra-se um cstreitamento que devide o uteru
em duas porcoes; o corpo que fica na pane superior c o
collo que se acha situado na inferior*

Cadeira de operagoes e apparellios

1

A cocaina c o typo dos ancsthcsicos locacs.
II

As pulvcrisacoes ethereas, as misturas refrigerantes,
as injeccoes hypodcrmicas occupao o segundo iogar*

m
r

E' a anesthesia pela cocaina que a ophtalmologia
deve os seus maiores progressos, n'estes ultimos tempos*

JM d
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Cadeira de patliologia medica
I

Hydrothorax £ o accmnulo de uin liquido serosa
na cavidade pleural , lura de qualquer inftammacao*

H

O hydrothorax jamais c primitive; 6 sempre sym-
ptomatico de uma perturbacao na circulafao ou dc uraa
altcracao da erase do sangue.

Ill

As lezoes do orificio mitral que repercutem directa-
mente sobre o apparelho respiratorio, a asystolia, os
tumores do mediastmo, pertarbando mechan camente a
rirculacao de retorno nas veias pulmonares, produzem
muitas vezes o hydrothorax, quer so > quer acompanhado
de anasarca e de hydropisia nas omras eavidadcs vis*

ceraes.

Cadeira de clinica analytica e toxicologia

I

O envenenamento pelo arsenieo pode ser agudo
ou chronico.

I I

Urn dos primeiros symptomis da forma aguda do
memo peio arsenieo ti constituido pela appa-envenet

ric^o c iViitos.
in

{ :r. ib >r antidoto do arsenieo t, sum duvida al-
guma, i agnesla hydratada. 1
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Segunda cadeira de clinica eirurgica de adultos

I

Guardando-se figorosamente as prescrippoes anti-
septicas, as feridas accidemacs nit cirurgicas citatmSo
na sua quasi totalidade sem haver suppurayao*

I I

Com a applicacao ngorosa doscurativos nnti -se-
pticos pode-se e deve-se tentar a todo o transe a cirurgia
conservadora.

HI

A anti-sepsia abolio Jas enfermarias a erysipela, a
septicemia o tetano, etc., era summa , todns as eompli-
cacoes graves que occorriuo na evoluyao cicatricial das
feridas.

Cadeira de clinica propedeutica
i

A expioracao do pulso pode-Se reuni r cm dous me-
tliodos geraes : palpacao e repre$entacao graphics,

II

A palpacao exptora a frequcnciu. o rythmo a quali-
dade .

Ill

A representayao graphics foruece indiqacoes multo
mais precisas do que a palpacao, havendo o necessario
determimsmo na exploracao.



rJL »

L!V r

E

%
77

Primeira oadeira ds clinica cirurgica de adultos
[

A transparency Jo liquido J nm bom guia para o
diagnostic da hydrocele vaginal.

II

A punccao c a immediata injcccao irritantc const!-
tnem o methor meio dc tratamentn.

Ill

A picada do testiculo c a injeccat > do liquido irri *

tanfe no tecido da pcllc do escroto ^ao os acridentes
mats frequentes na pratita operator ia.

Cadeira de anatomia e physioiogia pathologicas
I

As lezoes anatomo-pathologicas sao difTeremes
conforme as espectes dc cirrhoses (atrophica on hyper
trophica) .

1

II

A atrophica e dc origem venosa , isto c. o processo
sclerotico comeca por tuna phiebite dus pequenos vasos
da vein porta *

III
A hypenrophica 0 Je origem biiiar > isto c o pro-

cesso sclerotico comeca por uma angioleucite Jos canaes
biliares intra e extta-Iobulares, os canaes sao dilatados e
obliterados por uma infiltrncao de granuloses pigmen-
tares.
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Cadeira tie materia medica e therapeutica
I

O bromureto de potassio applicado sobrc a pelle
intacu naJa produz.

I I

O bromureto dc potassi * - , e facilmente absorvido
pci. ' mucosas, cujas funccoes exagera.T

m
A elimitiacao do bromur no do potassio pdas glan-

Julas da pelle, quando o u?o lo medicamcnto d prolon-gado, traduz-se por erupcoe.: ultiplas. erythematosus,
vesiculosas, acnciformes, etc.

Cadeira tie obstetricia
[

Dd-se o nome dc parto premature artificial ao parto
provocado pda arte, antes do termo ordinal ua prenhez
porem cm uma cpoca cm que o feto e jj viaveL

Ii

De todas as intervencoes obstetricas, e in paestiona-
velmente esta uina das operacoes, cuja oppurtunidade
tem sido mais calorosamentc discutida.

Ill

Os processos que tem sido propostos para provocar
a expulsao prematura do fexo, dividem -se cm tres classes;
a primeira pertencem os medicament os que impressio-
nando a pnneipio a organisacao geral, tem por elVeito
CONSL'1 utivo excitar as contraccoes uterinas; a segunda
cons: tc na exdtacao dc um orgao, que repercute por
accao reflexa -obre a contractilidade utcrina; n i terceira
cullocao-se os meios que actuao medianica e directa-
mente sobre o utero para fazd-o entrar eni accao.

\

if
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Cadeira de clinica obstetiica e gynecologica
1

i O forceps tambcm dcnominado o btsturi do partciro
6 um recurso admiravel nas maos do pratico liabilitado»i

11

A sua applicapao deve obedecer a certas regras e
indicates especiaes.

111

A condicao principal d’csta applicapao c quc o collo
do utero csteja dilatado ou seja dilatavel *

*

Cadeira de clinica oplitalmologica
r

A iridectomia, na extraccao da cataracta, podc ser
dividida em previa, pritnitiva, secundaria e tardia. i11

A iridectomia previa e uquella quc e realisada al-
guns dias antes da cxpulsao do crystalline, e deve ser
empregada . quando inuito, somentc nos casos de cata -
racta complicada de glaucoma.

I l l

Nos doemes indoceis, nos quaes o repouso mais
menos complete e impossivel e ainda
ctados de molestias cardio-pulmonares
a iridectomia deve ser feita, porquanto nao se podc
perar tranquilidade n’estes individuos.

ou
n'aquclles a!Ve-

, ou de nevroses
I

cs-

I K
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Cadeira de pathologia geral e Mstoria da medicina

1

I:

Da-$e o nome de cpidemia aa apparccimcnto acci-
dental de uma molestm, que atacu ao niesmo tempo
grande numero de individuos.

*

n
A sua duracao c indeteaninada.

i n

A epidemia apresenta tjges periodos : augmento
estadio c dectinlo-

7

Cadeira de clinica pediatica

i 1
1 ) rachitisinu e uma molestia da infimeia . caracte-

risada por uma nutrifSo e uma evolucao viclusas dos
tecidos que concorrem para a ossificacao.

4

l i

A pathogenia do rachitiscno e ainda mal conhecida.

I l l

A medicacao ton tea forma a base do rratumento do
rachitisEftG, i

if
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Primeira cadeira de clinica medica de adultos

I

c uma molestia virulenta quc
sim

A raiva hvdrophobica
nao se desenvolve no homem expotuaneamentc. c
ap6s mordcduras de animacs hydrophobns.

I I

munifesiacaoJ
molestias virulcntas

Jos seus symptomas c precedida dc urn periodo de incu-
bacao mais ou menos Iongo*J

Como todas as a
r

in

O tratamento da raiva resume-se na prophylaxia e
esta no methodc* de Pasteur.

Segunda cadeira de clinica medica de adultos

l

mais atl'ecta o orga-na pubcrdadc quc a hysteria
nismo do homem.

E’

11

accidentalmente podeO homem por atavismo
ser hysterico.

ou

111

constituifao physicaNada ha dc positive sobre a
dos individuos hystericos.

t

u
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Clinica psycliiatrica e de molestias nervosas
I

Idlotia e a parada do desenvolvimento da intelli-
gence, devido on a am vicio congenito ou accidental do
encephalo.

II

Ella comeca com a vidat ou no periodo que precede
ao completo desenvolvimcnto das faculdades intellectuaes
e affectivas.

III

Quando nao e um vicio congenito e de ultimo grao
ha toda a probabilidade de cura pela electricidade esta-
tica. Ella pode ser lenta mas e real .

Cadeira de medicina legal

i

Infanticidio e o assassinato de um recenvnascido.
II

Um dos elementos constitutivos do crime e que a
crianca ten ha vivido.

Ill

A docimasia pulmonar ( feita principalmente pclo
processo hydrcstatico de Galeno) e a presenca de ali-memos no estomago da crianca . affirmao cathegorica-
mente que a crianfa viveu.

—
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Cadeira de hygiene e mesologia

l

A tuberculose & uma molestia microbiotica.
II

'

bacillo de Koch,A causa viva que a produz e o

ill

consiste cm desinfectar tudo o
tuberculoso e affiastal-o da convi-

A sua prophylaxis
de umque provgm

veucia dos individuos saos.

i
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HIPPOCRATIS APHORISM!
i *

Ad extremos morbos, extrema remedia exquisite
optima.i

(Sect , I. Aph . VI).
II

Mulierem gravidam morbo quopiam acute corripi,
loethale.

(Sect . V. Aph. XXX.)

Ill

A vomitu singultur et oculorum rubor, malum.
(Sect. IV. Aph . Ill- )

IV

Acutorum morborum non omnino sunt certce salutis
aut mortis proedictiones.

(Sect, II. Aph. XIX.}

V

Vita brevis, ars longa, occasio prreceps, experientia
fallax, judicium difficile .

(Sect. I. Aph. 1.)

VI

Sominus vigilia, utraquemodnm excedentia;, malum .
(Sect, II. Aph, III.)
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