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HISTORICO

( ) forceps e iudubitavelmente a mats preciosa couquista
obstetrics. Delore o ehuma — o bistouri do parteiro, e a sen re-

speitose exprime assim : * Instrument emmemmeut conservatenr,
le forceps repondail ;i un besom reel ; aussi sa vulgarisation fut-
elle r^v^nemerit obstetrical le plus considerable du siecle dernier^

O forceps 6 uma esperie de pinqa composta de cions ranios

quasi semelhantes e destiuada a apprehender o feto nos organs
maternos c a extraliil-o,

O professor Noegele observe, com mutta justi^a, que uao ha
medico quef em pneseiifa do mu parto laboriost^ nao teuha instill-
ctivamente o desejn de agarrar e de pitxar com as dims m&os a
cabe^a do feto. Ksta manobra, reconimeudada nos tempos os mais
remotns por Hippocrates, era tao simples e tao natural que 6
difficil eomprelieuder como podc-se passar tanto tempo sem que a
obstctriria fosse dotada com csta preciosa pinja. A houra da inven-
<;ao do forceps foi disputada por nuiitas pessoas ; porem estn bem
estabelecido boje que a gloria desta iuvenyao perlence a Paulo
Chamberlen, pai do cclebrc Hugh Chamberlen e de Pedro Cham-
berlen que publican em 1674 tuna broclntm, onde die falla de
mu meio seerfcto, inveutadopor sen pai, para salvar a vulado feto*

A invemjao do forceps data approximadamente de 1624 k
1630 ; porem o instrumento rios Cliauiberleu foi sdmente emthe-
cido em 1723, cpocha em que Chapman tornou-o publico*

»4

A



r

I?/ 5 c5vV

4

Aveliug proven que < » inventor do forceps era fraticez , uascido
em Paris em 1560, stia familia pertencia a pequena nobreza de
Tancarvillv ( Nomiaitdia ) , Protestantes, sen pin e sua mat, se
expatriaraiu para ftigir a perseguifao rcligiosa que terminou im

m nte de S* Bartholomew. Yerifieou-sc que os Chamberlen chega-
ram no templo protcstantc de Southampton em 1569, Clmma-
vawi-se Chuniberlan, c nao Chamberlen.

Os Chamberlen exploraram o segredo da sua ihveii^ao,
segundo o uso do tempo e do meio cm que viviam,

Em 1670, Hugh Chamberlen partiu para Paris com a intcn-
de vender o sen segredo auprimeiro medico da rei , por 10*000

escudos. Hugh Chamberlen, julgando seu proccsso applicavel 6
todos os casos, prometteu terminar o parto em uma mulher cuja
bacia era vteiada em mu grao extreme, c para a qual Mauriccau
jnlgara a opera^ao cesariana necessaria. N3o conseguitido termi-
nar o parti », couio tinha previsto Mauriceau, Hugh Chamberlen,
desgostaso, voltou para a rnglaterra, renunciandoa todas as bellas
esperan^as de fortuna que die julgava realisar cm Paris.

Segundo Mauriceau , que acahava de publicar o sen livro de
partos, pnesentenndn d Hugh Chamberlen com mil exemplar, a
familia Chamberlen euriquecen-se com a explora^So deste segredo,

possuittdo nessa epocha mais de 30.000 libras de renda*

Algunsannos depois, em 1693, Cliamherlen fez uma viagem
a HoIIanda, onde elle foi mais feliz ; veudeu o seu instnimento a
jnuitos parteiros, eutie os quaes cita-se particularmcnte Roonhtty-
sc'u , Rnv^ch e Bockelman.

A alavanca de Rooiihuysen, descripta em 1733 por Visscher
e Van de Poll, uao era tj iiistnmiento que elle tinha comprado de
Chamberlen. Ratlilauw publicou em 1747 a tlescripy&o de um
instrutucitto que titilia reccbido de Van der Swam, discipulo de
Roonlniysen, i11strumento coniposto de duas colhcres munidasde
janellas e miidas em sua extreniidadc por meio do uma cavil ha.

Palfyn, professor em Gaud , passou erradamente pelo verda-
deiro inventor do forceps,

1
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O histrumento que elle apresentou em 1722 & Academia de
Scieucias de Paris nao era mais do que uma imitavao daquelles
que elle fora estudar ua Allemanha e na Inglaterra. Esta apre*

senta^ jlo, feita em uma epocha em que o forceps de Chamberleu
era pouco conhecido em Franca, valeu a Palfyn o titulo de inven*

tor do forceps.
Uma descoberta posterior levautou todas as duvidas a estc

respcito. Em uma casa, no coudado de Essex, que pertencera aos
Chainbcrlen ate o meiado do decimo oitavo seculo, encontrou-se
em uni armario de segredo diversos objectos: titulos de proprie-
dade* cartas dos Chamberleu e iustrumentos de obstetricia, entre
os quaes figuravam mtiitos forceps mais ou menus aperfeigoados.

O forceps de Clianiberleti, desde que foi conhecido, soffreu
uni grande nuincro de inodifica^oes, em genii muito pouco impor-
tantes, porque quasi todas cram inuteis, quaudo nao toriiavam
mesrno o iustniiucnto mais incommodo ou perigoso, o que tinha
logar para muitos destes pretendidos aperfei$oaiueiitos.

No meiado do decimo oitavo seculo come^a uma nova phase
da liistoriado forceps. Dois parteiros, iguahnente celebres, Lcvret,
em Franca, Smell ie, em Inglaterra, tiveram a mesma idea e
ao mesmo tempo, de sortc que e impossivel ainda hoje dizer
com justifa qual dos dois, o primeiro, que a tenlia posto cm
execmjao.

Elies fizeram no forceps, tal como elle era entao, uma modi-
fica^ao tao importante que todas aquellas que se tem teutado
introduzir no forceps posteriormeute, a except;ao de urn mui
pequeno nuniero, podem ser cousideradas como insignifieantes, e
algumas mesmo pouco felizes. Levret e Smellic curvaram o for- -
ceps sobre sen grande eixo, de tal sorte que seu bordo anterior
offerecesse uma concavidade virada para diante e o posterior uma
eonvexidade virada para traz.

Aveliug reclama a prioridade desta modifica<;ao em favor de
Benjamin Pugh , cirttrgiAo em Chelmsford, que desde 1740 man-
dava fazer forceps curves*

A
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Pu ^li nSo s6 nirvAm o forceps, como tambem sen ira-se delle
frequentemente no estreito superior.

Clintoeli tambem redarua calorosatnente os direitos de prio-
ridade de Pugh.

O forceps de Chamberlen era recto, e por consequencia
s6meute applicavel 110s casos em que a cabe^a, msmuada na esca-
va$&o, se approximava do perineo.

Pela inodificayao de Levret e Smellie a forma do instrumento
se accommoda a forma e sobretudoa direct;ao da bacia , eaugmenta
assini considcravclmente u camp » de sun applica<;5o, pennitthido-
Ihe ir apprehender uma cabeja aiuda collocada acima do estreito
superior.

Levretf quando curvou o forceps, ufio teve cm vista esta
vantagem, e sim poupar o periuen e tornar o forceps mais convex
nicute e mais effieaz, quando a cabe^a estiver cm posi^ao occipito-
posterior.

Sfimentc em 1776 foi que Levret teve occasiao de assistir a
uiiia appliea^o de sen forceps, no estreito superior, feita por
Coutouly.

Tambem tem-se ditu, com razao, qne o forceps em eurva
pelviana foi, nas maos de sen inventor, inn diamante bruto, que
outros, mais tarde, lapidaram e apreciaranu

Smellie, quando modificou o forceps, tiulia a iuteiKjao hem
uitida de Icvar o instrumento mais acima e dc tirar partido delte
no estreito superior.

Entretanto, seria precise nao acreditar que o autor inglez
tivesse uma idea exactn da importaiicia dcsta curva pelvica*

Smellie continuon a servir-se do forceps recto, e cousiderava
o forceps curvo como de uni uso excepcional.

P6de-se, pois, dizer que Smellie, como Levret , durante sua
carreira obstetrica, empregou n forceps recto muito mais vezes
quo o forceps curvo.



DESCRIPCia DOS DIFFERENTES FORCEPS

lniumieras sao as .modinca^oes feitas no forceps para torna]-o
11 m instrmnento perfei to, scudo muitas d*entre ellas coucebidas
pelo van desojo que dveram muitos p&rteiros de ligar o seu uome
a aperfeic;oanientas mars mi mcnosduvidosQs.

Tambem descrcreremos soinente as principaes modificayoes
do forceps, segumdo neste estndo a classifica^ao de Poullet.

Ponllet divide os forceps em qaatro especied:
i.fc Forceps, tendo sobretudo por fim apprehensao da

cabeea ;
2/ Forceps, tendo pnr fim diiniiuiir a eompressS.o ;

3.J Forceps, tendo por fim favoreccr a evohnjao da cabe^a
fetal ;

4.* Forceps, tendo por fim obter mtm direetjao satlsfactoria
das traqjoea*

A primeira comprehends dois type© differentes : typo dos
forceps rectos e typo dos forceps cn rvos.

A segunda especie e tambem subdividida e:n tvpo dos forceps
eni ramos parallelos e typo dos forceps asymetricos*

A terccira e a quarta espeeies 11au apresentam subdivisao*
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Forceps, tendo principalmcnte por Jim a apprchensSo
da cabefa.

PRIMUIRO TVPO PORCHPS RECTOS;

Forceps de ( 1hambsrlm.—O verdadeiro forceps de Chamberlen
apresentava dois ramus, munidos de janellas c cruzados, que so
artieulavam por intermedin de mu pivot^ue se introdima em uni

furo, como nas tesouras.
Este forceps, cujos ramos sao rectos, aprcsenta uma unica

eurvatnra, a das collieres, para a apprehetissio da cab£9a e elia-
mada—curvatura cephalica.

Forceps de PaJ/vn, — Este forceps tinha dois ramos, nao
cruzados e desprovidos do janelias e nma cu rvatu ra ccphalica
exagerada.

Forceps de Duste,—Este autor mixlificou o forceps dc Pal-
ly u mandando collocar no corpo de cada ramo, na raiz das colhe-

11ina pequena pe<;a,que recebia um parafuso por mein do qual
tmiftm-se os dons ramos a vontadc.Elleaugnieiitoa aiudaa cun'a-
tura dos ramos t terminon os cabos por doits gauchos virados

res

para fora.
Forceps de Lazarczoiteh—Este forceps compde-se de dons ra*

mos paralleled, que se afaslam parallelamente por inter medio de
um parafuso, que esta sittiado a quatro centimetros da extremr
dade inferior do instinmento, constituindo a articula^ao, Tem 31

j

centimetros de extensSo e pesa 475 grammas.
Os forceps rectos nao tem seuao um valor purainei.ile histo

rico Actualmen te parteiro alguni o eiuprega, a exceptao de La-
za rewjtchi sens discipulos e alguns parteirus nigle/es, que ser*

vem-se do forceps rectoe curto equando:i cabers estfi na excava^ao*
ou quandoj& distaldeu o perineo.



\1w$55»

9

SEGUNDO TVPO FOKCEPS CTRVOS,

Levret niodificQU o seu forceps, que e o
Greuser resumem cstas

Forays nr Levret*

forceps fraucez, divcrsas vezes. Noegele e
modtficaeoes assini :I

(T rfJ Sell primeiro histfamento tern 4S6 millimetres de e*-
tensiio, tins quaes r 75 para os cabos, As collieres sBo nmnidas tie
jailellas, e a
No panto da juucfao dos dmis ramnscada 11111 d ’elles apreseuta
tun entulhe, que e perfurudo de tres huracos em distancing iguaes.

A juncgao sc opera por mcio de urn eixo movel e cli&pas etn

eoiiediga, Os eabos sao tie metal , e termmam-se por gauchos
rhombus, curvados para ftra, A curvatnra cephalica e modem-
damciitc forte ; o seio formado pelas cotheres tem 6 r millimetros
em siia maior largura : o afastamento das extremidudes Us eo*

lhercs e de 7 millimetres.
h ) OinstrumetLto tem uova enrvatura, as extremidades das

colbeves sc elevain 87 millimetros aeima da liuha horizontal.

face interna de sens bordos apresenta tuna gotteirau

quaudo o forceps cshi deitado, Slia extensan e de 44 ecntinietfOST
dos quaes 181 millimetros para os tamos ; a maior hirgurado seio
das colheres mede 67 millimetros, A articula^o sc faz por meio
de uni eixo fixo, situado 110 cntalhe do ramo inferior {macho ] , que

no entalhe do ramo superiorcorresponde a tuna abertura feint
(femea ), ea tuna chapa em corredfea adaptada a este ponto.

r) Emfim, era 1 L e v r e t fez o ultimo aperfefeoamento de
seu instnunento. Sen discipuk> Stein publicou a discrip^&o dVste
forceps. Tem someute 42 centimetres de exteusao, sim airvatura

pel viana tem seis centimetres, o maior afastamento das culheres
ede 54 millimetros. Soas extremidadcs cstao quasi em contacts
As janellas sBo prolongadas na direegao da urticulag&o, afim de
que alii se possa passar um lago. A articuiagAo sc fast por inter-
medio de um eixo movedtgo e tuna chapa cm corrediga ; faz.-sc
mover 0 eixo por ineio de tlilia chave.n

Forrrps dr Snuflie.—Este professor empregava dons forceps :
um curto e outre lotjgO- a :
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Ncegcle e Greuser assim os dcscrevetn :
« c/ ) O forceps curto eestrcito nao tern curvatura pelviana, A

largura e de duas pi dlegadas, ,i cxteusaode seis, a qnal com ciuco
pollegadas e mcia, que e a exteusao dos cabos, faz ao t < >do TI

pollegadas e tneia on 3<J centimetres*

As eolheres, cujo seio (cm cinco centimetres, tein janellas
tocam-se pelas estremidades. • )s cahos sao dc metal guarneckludc
madcira, e teruiinauKsc porextremidades grossas, acima das quaes
sc acha tuna gotteira, destinada a receber um la<;o. Os ranios se
unem ]K>r eneaixc lateral , pot intermedia de uma excava^ao limi-
tada por um rebondo salicute. Todn o forceps e munido de uma
lira dc eouro, rpie curol.i os bordos das jaueMas por undo dc* vol-
tas circularcs,

w h|< ) forceps lougo tern 3 \ centimetros dc extensao,dos quaes
13 sao para oscabns, v apresenla uma curvatura pelviaua, cuja al-
tura tern someute 47 millimetros«.

Forceps classic*^ foraps francezyds Pitboisy r/r Pajot.
ceps classico nao e 111ais do qnc umaligeira nnxlifica^ao do forceps
de I.evret , ( t iustninii utu, qtie e todo dc avo euickelndo, sc coiu]>oe
de dolts ranios, cada tun d tiles so dividindu cm ties partes : a co-
llier, neabo ca parte articular. As suas diversas dimensoes va-
riant muito, seguudo os fabricantes ; poreni pdde-se
media a exteusao dos r;ituos ein 45 centimetros, a distancia outre
a extremidade das eolheres e n ponto articular cm 24 centimetros,
e a que vai do poutu articular a extremidade dos cabns t- m 21
cent i met I * is , ( ) pmito mais alt > d:is eolheres, o instrmnento sendo
Collocadu sobre um piano horisomal, medc oito ceuti metros. < )

peso do hisirumento e de 800 grammas.
A maior largura da collier, que dista qtiatro centimetros de

sua extremidnde, c dc cinco centimetros. ( ) seio das eolheres no
potitu maximo mede sete centimetros, A collier, a parte a mats
importantc, apresmtm dims eurvaturas : urna primeira curva"

tura sobtv a face, curvatura ceplialica, cuja cuncavidadc interna
lcm por fiin sc adaptar a couvcxidade da catena fetal, e cuja con-

P
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vexidade externa esoorrega sobre as paredes concorns da bacia ;
uma seguuda eurvatuni nos hordes, curvatura de Uevret, concava
adiimtc, cotivexa atraz, pemutte ao i nstrumen to seguir o eixo da
baeia. TarnierqiKT, para que a curvatura pelviatia seja perfeita,
que ns ex trem id rules das tolhcres sc elevem de S7 millimetres aciraa
do piano horizontal sobte o qua! repousa o forceps. Cada colher
a presenta uma jauellaque Lem tres cunt i metros de largtircu Via*se
11a face interna das collieres, tios amigos forceps, uma aresla
uiiiito salknte, destitjada a impedir o escorregaiuftnto da cabe^a*

As coiitusdes que appareciam de vez cm quundo tto court ) cabeb
Indo kvunun os praticossi suppriruil-a,e lioje contentam^se cm polls
com a lima a face interna das collicres* A parte articular compoe-se
de mu pivot, fixadu no ramo inacluij e tk uni cncaixe, uni furu
feiio ua espessura on sobre o lado dooutro ratno, nuuo fcmea < O
tamo macho e aiiida chutHadn ramoesquenlo e rattto etu pivot, e
o ramo femea lem tamtam asdeu mimuijoesde r&mo direito e ramo
em encaixe. Os cubes dn instnuncuto sao recurvados tin snascx-
trenddades eni forma de ganclios rliombos. Uni (tastes ganclios,

*

.

t

que eo mais concavoJeva ein sun extreiiudu.de uma diva ouca
mu gancho agudo. O

cm aiiglilo quasi recto, se des-
uma ponta aguda, quo p6de ser-

respeito dkstes ganclios se
, Messieurs, que ce crochet et ce

votis ne devez
perfurador

1

qtie, se desatarrachawln, deixa appsireec-r
outro gancho, que e enrvado
atarraxa em sua base, c encobre
vir de perfurador, ( > professor Pa jot a
exprime ussini : - *S« atvcnez-vmi.s
perforateurout etc mis la pour nous nipcler que
jaiuais vous en servir ! 1 Estc professor substitniu o
do diho do ramo esqnerdo, que era 'mine perigoso, por urn para-
fnso com auxilio do qtial p6de-se fixar at ) cabo do forceps £e£as
zeparndas, demaneira a constiUiir-se urn pcrfura-craueo, mil tro-
eaten 0 eabo do ramo dirtito, em logar de gauche ordinario, e
tenninado por mu gancho cyliiidrico^ouco, canaliculado* 1C' u *este
canal que se uifrodu/, :i burbntana, mnuidndc uma oliva condu-

ctor;!, epic serve para gitiar uma cordu de trip£U destinada a se
rolar no pescojo do feto*

eu-
1
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* A barbateua sahe por uma abertura oblonga que sc ve ua
face externa do cabo do mmo direito. \ oiiva, quando a barbatana
estii inttimmente insinnada nu canal , vein sc applicar sobre a
trimidadc dVstc canal que clla obtnra. A extremidade da barba-
tana apresenta uu uriliciu que serve para fixar a

Ainda o
quebnunlo-o,
que a calx^a fatal seacha no estreito inferior, Pajot serve-se dc uni

pequeno forceps, qtie tem s6mcnte 32 centimetros dc exlensa< >.
Aetuulmeme tndos os fabricantcs de instrumentos fazem for-

ceps, cujos minus sc desarticulani no ineio sem prejudiear sua so-
lidez. Podc-se assim montar sobre o mesmo cabo o forceps frau-
cezt tal como acahmuos dc descrevcl-o, para os casus difficeis, c o
forceps inglez, mnilo uienor e ctiju applica^ao e tao commoda nos
easos muis uumcrusos, aquclles cm que a calurt^a csta no estreito
inferior.

ex-
H

1corda de tripa.
mesmo professor toruou « > forceps mais portal il

istn sem prejudiear a sua solidcz, No ertso cm
A

*

1
>Foi sobretudo a parte articular que se modificou. A articula-

9ao tie Ix*vrctsc fazia por intermedin de mu pivot, movido a chave,
que peuetrava cm mu entalhc feito no meio da parte articular do
raruo femea,

Siebokl inodifieott a articula^ao fazendo o entalhe sobre o
ladoT de snrte que pivot entra no entalhe por simples approxi-
tna^&o dos ramus, e ahi se fixa pelo movimeuto de parafuso im-
presso ao pivot.

Tal e o forceps fraucez que, apezar da iufinidade dc modifier
9oes por que tun passadc, e ainda hoie. para 116s, iucoutestavel-
menteo niclhor forceps. O sell elogin c feito pelo eminent? Pajnt
nos seguintes termos :

« lTm instrumento coimnodo, simples, de facil introduc^o,
direc^ao e nianeju e cuntuudo inmuneraveis successos ; altcrmi-
tivaiuente, conforme as uecessidades, apprehensoreiiergico, tractor

1 m

alavanca, dilatador, compressor proporvionavel a tract;ao, por isso
mesmo nieuos stijeito ao escurrcgamento nos casus difficeis, e,
quando deixa a preza, avisando no comedo ooperador.

K

.
4
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2. ITm mstrumento deixando toda a Hterdade icabe^a cutre
as tracgoes ; o craneo nan soffrendo Jamais tun aIong:uuento an-
tcro-postLn’inr, que exceda a ncccssidadc dc uma apprehendJo
solkbu «

Pwccfis tir Stoliz.— O forceps de StoUz a presenta todas as
vautagens do typo Levret^ do qual differe por peqnenas modifica-

n;i artivnla^Ao, uas dimeiisoes, uas formas e 11* »s eabns, que
se uppmxintam \\m pouco dos cabos inglezcs, A deseripcao dcste
forceps foi dndii por An bnas no iratado de Noegele :

c ( ) forceps de que serve-se o professor StolU, desdc 1 N39
e uni pouco menus 1011go que os forceps nsados etn Par12, e um
poucn umis longo que aquelles geralmente usados 11a AllomauluL
Ten! .\ 2 centimetres de extensao. Mede do pon to de juiic^ao (\ cx-
tremidade das colhores 2 2 ecutimetros, e do ponto de jnne^fto a
extremidadc fhcabos 20 ceutimetroSi A extensSo das janellas c
de 135 millimetros, A maior largaira das jandlas que esta sitiiada
na 11Ulan do tcr^o medio com o ter?o superior, mede dons ccnti-
metros ; os 'bordns tern 12 milHmetros dc birgitm. O maior afas-
tameuto da eollieres, que sc acha no ter^n do ellipsoids, e de setc
centimetres* Este afeistaniertto comeca a qnatni cent i metros do
ponto de artimbn;Ao co ellipsoide soniente a 10 eentmietrps deslc
ponto* Hm smi ex tremidade. as collieres deixam urn iutervallo
zauente de um centimetro* A cun atura sobre os bordos prmcipia
do logar em que s* r fiSrma ellipsoide. As colheres sao concavas
em sua face interna ecomexas cm sua face externa, O pcsti do
instrumento 6 de 725 grammes.

O modo de articula^ao 6 o de cavilba e pivot 1novel. ( )sdous
ramos, ftebatados horisoiitalmecte 110 logar de sua reiijilau, re-
poitsam mn .sobre o mifcro. O inferior a presenta 1111m porea de
parafusn com a caboea colloeuda trausversalmcnte e dc forma « 11 i-
psoide ; o superior e mttnido tie u-ma cavilbn que nbru^a exacta-
mente < 1 pivot , Apenaudo ; L porea do parafiisn. fixa te solidamente
uni ramo sobre o outra Os cabas sAo gnamecido.s de madeira ris-
cada, que forma inferionueute dims saliencias laieracs, precedidas
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de uma profunda depressao. Pmis ganehos itioveis s&o reniiidos
na parte superior dos cnlxis por lima cliarueira solida* ede nianeira
tjue cstes gnuclios levatitados formam a cam tinuacdo do cubo ;

aba1xados apresentarn duns saliendttS larga^ e ligeiramcnte con-
cavos, cm bordos tirredondados,, sobre os quaes podem repousar os
dedos do uma das maos,e cxerccr 11So somente mua grande fon;a
dttrttfSu, por6m aiuda impr imi r facilmente uma diree^ao couve^

niciite ao instrumento e a catena setn fatigar a mao. Tal 6 o in-
struiueuto do qual serve-sc o professor StoltK ha nnk* e novo
amios. *

1

Estc forceps c adopudi na- dhricas de Nancy, Lyfln c Lille
e 0 clogiado e mniio reconnncudntlo aos sens discipulos pelns pro-
fessores Heigott* Bouchacmtrt e fl-fiulard, eludes dVstas dmieas.

Fwrt'P$ dr Simpson^— Este forceps tern 36 centimetres de ex-
tens£o# dos quaes 1 ; para os cubos, comprebeudida 11 articulacim
A distanda fpie separa 0 cotuegn da enrvatura da colher da artu
cnla^ao e de sets centimetres*

A collier vurva Lem 16 centimetres de exten.̂ ao ; a sua main )

largura, achando-se a 12 mi Hi metros da t xtnnmdftde, merit \ ~ mil-
limetres, O nitervallo articular e de uove millimetres. O manr
afastamento ctascolheres, que se aclia a 75 milHimlros da extre-
alidade, tnede 75 millmkl m A distetucia eiitre a duns extn -mi-
dades das colherw articukdas 0 de 25 millimetres, Formal o que
caraclema este forceps & a direcyuo parallelA dos collos das calhe-
rvs cm f u u a vxtensan de eeiv;?. de sek- wulinutres, ajm seiuaudo
um nitervallo de riotis centimetres e tncio.

O tledo medio da mao direita, coll -icado eutre cstas duas
partes parallels do forceps, acha al i i , durante a traceao, inn

excellent** poiiui de apoio, ao mesnm tempo que odtidicadnr e a
annu la r achant um apoio sohtt dois appendices fixes, d ispost us
11a parte superior dos caljos de metal gtianiecklo < U- madcira.

Simpson liga aitlda a esta disposuyao parallela dos collos das
colhcres uma grande importaticia, cerao fadlitando a alougamento
da cabec&>

n

1

1 1

i
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Forceps dr / farm's.— E1 pouco differente do de Simpson. E1

mais curio, lemlo s6mente 33 centimetres de cxtensan ; uao
aprescnta os appendices, para a trac^ao, collocados na parte
superior dos cabos, c nan offereee a disposi <;ao parallela dus collos
das colheres.

Barnes abaudounu, para nds com raz -lo, o preteudidn beneficio
para o alnngiuuento da cabeija ; porem die substituiu esta dispo_
su;ao por unia espreie de amici, formado pela jnsta posi <;ao iucoiiL
pleta dos ramosacima dos cabos, aimel que permitte a iniroduecao
do dedo, e certifiear-se assim da solidez da preza.

/ orops df .Va'gtfr.— Os allemaes no que se refere a force*] >s
nada invcutaruui.

Niugele fez o sen forceps, tomando a todos os forceps a parte
que e, senAo a melhor, pelo menus a mais commoda e a mais
pratica.

Tomoti a forma das collieres de Levret, montou -as como os
ingiezes Smcllie e Simpson, e emfiin lommt a articulacao a
Burninghauseii. *

m :

Esta articula^ao se faz por meio de uma cavilha, feita no
bordo lateral de um ramo (ranio femea ) que vein sc aclaptar a 11111

prego de eabe<;a chata, collocado sobre o bordo lateral do outro
ramo ( ramo macho).

A articula^ao sc acha tauto mais solidamentc n \a
mais a mao comprimir os dois cabos, afim de npproximul-os.

Os cabos sao de metal, guarnccidos de madeim, e apreseniam
na parte superior dims pequeuas azas, include :w;o, nictade mu-
deira, sobre as quaes os dedos acliam um pontu de up- n'u para a
traefao. Tern 405 millimetros de extensao, dos quaes 175 para
os cabos.

%

t quanto

As collieres fazem , afastando-se immediatamente acima do
ponto articular, 11111 angulo de 39 graos, quando o forceps esta
articulado e fcchado.

afastamciiLo das extremidudes superiores e de r 1 mil-O
limetros.
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A maim* largura do seio,fonnado pclas eolheres, dista 67 mil-

li metros das extremidades e niede igualineute 07 millimetres. A
major largura das colhercs £ de ] i millimetres e a stia exteUsao
mode 23 centimetres,

O forceps rnais em pregado na Allemanha e ode Ncegele, por
causa da immensa e jvista reputa^So do sen autor, o horacm que
se p6de eharaar 0 inaior pattern) do IIOSSO seculo.

Acredltanios que cstc forceps, que possue quasi todas as
vautageus dos forceps frailcez e inglez, jxxle scr empregado nos
mesntps casos em que o 6 o forceps classico fraueez.

Forceps de Tar$iiaoL—Rsle forceps differs do forceps frau-
cez sdmente pela articula;&o. Tarsi tani para evitur o descrusa*

mento, que sc e obiigado a fazer alguuaas vcsscs com o forceps
fraueez, collocou 110 rauio macho^m esquerdo 11 m pivot, que atra-
vessa-ocomplctameilte, desortc que o ramo femea ou direito pode-
se articular tan to em cima como em baixo*

Forceps de Belttzzi, — E1 inti forceps construido com n fim
de applicar-se sobre*a cnbe^a, sobre as uadegas e de servir de ce-
plialotrjbo* Beluzzi, verificaiido que a fniea curvaturados cephalo-
tribas sc adaptava meltior as nadegas do feto, do que a curvatura
cephalica ordinatia dos forceps, e que a menor largura das collie-
res era Unibcm unia condi^ao favoravcb mandou construir um
forceps do typo Levret, mas cujos cabost cm vez de tcrmitummi por
ganchus, terminaui por collieres de oephalotribo, pouco massi^as
de sorte que, virandosc o sen instrument^ o pratico encoittra cm
higar dos cabos uin ceplialutribo [ jara os cases em quca primeira
extretuidade do iufitriimcwto n &o conseguio a extraecao da cahc^a.
Estc niesmobido, que serve de cephalotribu, constitue, como de-
monstrou Bduzzi cm saa grande brochura de i8Srt um exocllente
forceps para a extrac;ao das 11adegas, nao lesaudo de inotio al -
gum p feto,

Forceps clttsfico d< TrehtL — O modelo typo Liier e mcnos
massiyu e menos pesado que o forceps ordinario. Tein 41 centime-
tros de ex tensilo, c a maior largura de suas colheres c de 47
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minimetros. As colheres sfu > arredondadas, elastfcas* c polidaseni
suns faces concava e convexa ; os cabos nao tern ganchos ; a ar-
ticula^ao e a de iinviinglkuisem , Perto da extermidade dos cabos
cxiste uui fiiro, imqttal pnde-Sc intnodttzir uma haste de a^o que
serve de ponto de Upoio as mfios durante a extruc^ao. O ponto
mats importante de sttas modificagSes 6 a notavd elasticidade de
sens ramos, Hsta elasticidade permitte as colImres inoldarem-se
de alguma surie a f >nm da euhe^a feta], e £ destiuada a imped ir

toda lezao violenta do craneo e dos tecidos queo cobrem.

I

SliGimV ESPEC E
Forceps cimstruidos (coda rm vista dmtinnir a campreSsath Fsta

espi'dc annfrehendr dons typos : typos dos forceps cm ramos
paraUcfps c / \ pa dos insirnmtuhs nsvmctruos.

*
TYPO DOS PORCHUS I ;M RAMUS JWKAU.JXOS*

Neste typo mu forceps e descripto
onuez ou de Theuaiice; se

port>*ps dc I henaucci
geralmente sob o uorae dc forceps \y
belli que as maos de Palfyn fosse!n cimstruidas segmido o mesrno
principio : isto 6, o pamllelUnio e uao o eruxamcnlo dos ramos. t )

forceps de Cliaml >. rl . ; i . tal CMBIO Chapman o fez entthecer pela
primeira vez em 1723, era do typo pamllclo. E1 provavid que os
forceps cruzados, eueoiurudoscm i N i X no famoso arniario secreto
em Woodham, (Essex K uao fnssem -senfio mudifieaeues da f6rma
primitiva, Seja comu for* desde ( Ircgorio, durante a prattea de
Puzos, Deleuryei Levret, Sniellie, Soluyr&t n forceps era cruzado.
Isto tiuiia sido ennsiderudo ptu todus e_sl.es parteiros como lira

progress pcriinttiudoappiviKMidL- r ccomprimir melltor a ealie^a;

poretn qiiautas difficuldados a veneer para cunscguir a articu-
lat;ao dos ttnuos !

Joao Siniao Thenance, membro do colkgio de eirttrgia de
Lyao, propoz , como aperfet^oaraeuto, voltatf de uma maneira

U i
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razoavel ao priuctpio do parallelisino dos ramos, principalmente
para evifcar as difficuldiides da artieula^ao,

A ultra do regular a comprcssSo da cabe^a , quo Petit teutfira
realizar por utna cremalheira non eabos do forceps cruzado, preoc-
cupou tambem an primeiro partidario do forceps tiflo cruzado, Tv
a principal vantages que acha nesti cspecic de forceps n sen
mais eminente defensor actual —Cliassagny,

O forceps de Tfaenance tom ns ramos paralleios e a arlP
culatjlo sc faz na extretuidade destes rauios por meio de uuia

charneira cam caviUuu
No meio os ramos apreseutam uma abertnra, destmada a

receber uni layo, que compieta a ardcula^ao*

A sua exteiisao e de 47 centimetros e o seu [ >eso de
1215 grammas.

Este forceps, com suus diluensoes euornies t- o scu peso
exccssivo, e boje sdmente 11111 objecto de euriosidade,

O professor Trelal maudon construir mn pequeno forceps
para as applicates it : vulva, mnitu Ievc e muito elastico. Pode
ser manobrado, pc]a rotasSo dos ramos, como a grande forceps de
Bernard (d’AptJ ^ e seus ramos situ parallelus, Portrn stias vauta*

gens sfin mais hypotheticas do qite reaes, : L rotn^uo dc redor da
cabe^a seudo difficil, porque a cun a das collieries nAo coincide com
todas as cimras ceplialicas,

Forceps de Chassagny.— E* uni forceps em ramos parallels
tendo 3; centimetros de comprimento, A curvatura ccphal tea
ruede sete centimetres e 6 nmito ligetea.

Quaudo as dims extremidades dos rantes se toeam, as
collieres sio parailelas entre sif na maior parte de sua ex-
tcusao, onde conservani ntc.smo afastamento de sets centi-
metres; O ramo direito termma cm sua extremidade manual
por uni gancho agndo, que sc occulta em tuna oliva 5 o ramo
esquerdo tormina Lambcin por inn gancho aebatudo, reenrvado
em iitigulu quasirecto para dentro, uo sentido da curvatura
cephalica.

i
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Os ratuos tern ntua largura uniforme de 13 millimetres de
articula^ao ao comedo das collieres, que t£m cinco ceiitimetros cm
sua maior largura*

Os bordos das janellas apresentam dons pequeuos ganchos
destinados a receber uma alfa dc cordao*

(Juando cslc forceps e eollocado sobre inn piano horizontal ,
a extrcmidade das colheres se elcva a 10 ceiitimetros,

A articula^ao se faz por in termedio de tuna pe^a transversal ,

destiinula a afastar os ramos, que assim separados, mesnin no
ponto de articula^ao, sAo eouservados a distanda em toda sua
extcnsao, para formar um grande espa$o vasio, no qual pdde-se
produzir o alongamento da eabeija, Emfim os ramos sao flcxiveis
e clasticos.

O peso deste forceps e de Sro grammas,
Chassagny e o miico parteiro que sListenta a utilidade da

compressao pelo forceps, e assim se exprime: « Sim , o forceps
dcve ser mu instnunento de redtic^fto. f

Emquanto que Schrceder ex prime a opiniao unanime dos
parteiros, dizcndo: « ( ) melhor forceps e o que coruprime nicnos a
cabe^a. »»

p

\

t

Chassagny illude-se completamente sobre o grao de alouga-
liieuto cjue julga dar a cabega pcln sen forceps ; peusa que o
craneo, cm algmnas circa mstaneias, pode alongar-se dc tres cen-
timetros.

Pois bem, Wasscige, serviudose em um caso do forceps de
Chassagny e depois dc trae^oes prolongadas, aprecia em seis
millimetros o alongamento produzido,

Budjn, cm 51 casus de parto espontaneo pelo vertice, cm
oecipito-aiitcrior, encoutrou sdmeute um caso em que a alonga-
tnento foi de um centimetro.

Labat nos niostra em suas experiencias niais completes que
o maior alongamento foi de cinco 011 seis millimetros.

Chassagny accusa o forceps cruzado de impedir o alonga^
meiito da cabe^a por sen augulo inferior, accusa^ao que nao tern

i
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razfio dc scr, porqmanto o rnaior alongaraento da cahcca, que se
Itriii obtiilo, ufio serin iuipediclo pelo angulo inferior do forceps
cruzado.

Neste ponto. u forceps de Chassagny nao apreseuta vantagem
algnma sobrc o forceps cruzado,

Wasseige queixa-.se de um grave mconveirieutc deste forceps:
o afaslamcut" nmito graude dos ramoFt ao nivel da vulva e dos
ischions Impede algumas vczes de coIloaO-o cam toda a obiiqui-
dude desejavel nas hncias uni pouco defonnadas.

O propria antoi fin iiistninieiUo nno f;r/ npp1ie:u;-oes oblir
quas ; procure, dist cite* coinprimir trausversalmente a cabe$&
para alongal-a mcUiqr*

Forceps de Bernardo ( <PApL )—O doinor Camitlo Bernardo,
medico do Hotel-Dieti <3\\pt, apresemou em iSjfrd Academia de
Medicina de Pariz um forceps destinado a evitar o iucouvenieute
da introduceSo success!va das maos c dos ramos.

lisle forceps, qne conserve os earncteres da modela cm ramos
parallels, tern pm um mccanismo particular as duos colheres
superpostas* que sao nitmduzidas ate a altura couvcnietlte!depois
afastadas e traztdas por um moviuiento de espiral aos lados da
cabe^a, fixando-sc-as eniao ncsta posi?ai>,

Para a tnianimidade dos parteiros as vautagens, que Beraardo
julgava encoutrar cm sen forceps, ufto constitticm qualidades
reaes,

*

f

i

l

Toda pratico prefere ititroduzir cada mmo separadameute e
com segnraui;a , acompanlindo pela mao, do que os dons coujunta-
metite. Neste preteudido aperfei^oameuto ha somentc econoinia
de trabalho, que p6dc acarrctar graves inconveniences para a mac
e o feto*

O exempjo de Iieniardo mostra beni oimperio q u e t£m sobre
um espirito, tm sim > esclarecido* as ideias Lhcoricas preconcebidas*

liste praties cmiseiencioso acrcditou sermfflciite, durante toda a
sua vidaf que sen forceps era um progresso, e fa Hava, com a mais
com plota bOa f6, dos resu1tados satisfactorios que obtivera coni die.

#
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Lrtriceps dr Mattel , — Mattei , qncrcndo evitar o inconve-
niente da compressao da cabeca fetal pelo forceps classieo, cow-
presstto esta que sc torna Unto mais perigosa para o fctu quanto
mais se aperta os cabos do instrumento, descrevcu , em 1853 , um
instnunento que desigtia pclo tiome de leniceps, Tein duns co-
lheres symetricas, mais curias que as do forceps classing e que se
fixam cm um cabo transversal . O cabo upreseuta, de disUitcia
em distaucia, elianfraduras grudativas, que peniiittem afastar mi

approximar as dusts colheres. A principal vantagem deste instru-
ment e a de ter um cabo transversal , que se adapta tuclhora mao
clo operadun Kste instrumento apresenta o grande inconveuieiite
de nao permittir senan com grande difficuUlade exercer-se umvi"

inentos dc alavailca sobre a cabeca fetal afim de prodnstir u dcs-
preiulmieiito durante o quarto tempo,

O afastamento das enlheres do instrumento sendo determi-
nado de antemao pelas chanlYndurasdo cabo, e impossivel esta-
belecer-se exactamente o approximameuto proportional das co-
1lieres ao volume da cabeca* Kste instrumeuto uao presta os

Servians que erain. dc esperar, o forceps francez Hie sendo prcferivel
debfiixo dc todos os poutos de vista*

1

i

p

p

Tvpo nos FORCEPS ASSVMETRICOS.

Uma gravura da obra dc Levret nos mostra que a ideia de
asymetria dos ramos do forceps ja o Liuba preoceupado.

A articulate de sett forceps, representado por esta gravura,

podia se fazer em ties alturas differentes dc um dos ramos. PorOni
esta primeira ideia passou desappercebida , de snrtc que Fried ide
Strasburgo) foi considerado como o verdadciro promotor, em
Franca, da asymetria.

Rist cita em stia these, cutre as ties modifiea^oes introdu-
zidas no forceps por Fried , esta modiiicacao :

« II dispose son forceps, pour que l ’ un dcs mancl ics puts&e
tourner stir son axe, an nmyen drime vis, dc suite epic ccttc cuiller
pent prendre line triple direction. »

1

.

.
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O forceps de Dug&s que reuiteas condijoesmais exteasas de
asymetria, turn uni motto especial de flrticulagfto que permittc as
dints colhercs girar sobre sen eixo; portal este instrument) n&o
foi julgado pcla pratica, e c inapplicavel, on incapaz de reler a
c&beqal

1
rfr Hamm ( de la Rochelle ), — A siia descrip^So

foi publtcadu cm 1873. Este histrumento eompde-se de dois ramos
qtie se articulain era mn cabotransversal eonnmim*

As colhercs de cada ramu apreseutam duns curva turns, unia
sobre 0 citato, mitra sobre o cniupa As hastes sao differentes
cm sna extremidade inferior. A haste esqnerdn tern sun parte ter-
minal drigada, afim rK* peuetrar etn mu entalhe feito no calm,

Esta extremidade aprescuta um orificio para a passagem de uraa
pequeiiit cavilha , destinada a articular este ran.10 coni o cabo com-
mum. A haste direiu apresenta em sun ex tremidade um amiel
utilisndo corno mmi ntavuuea paru a mauobra, Acima do amiel sc
observa tuna rodella, apreselltando qiiatro abertnras circnlares,
que se insimia em u nia cabcija salieme que tem o cabo.

E.ste systems perm i Lie articular o ramo direito c regular o
grao de abertura da chi pia collier, Sobre o cabo observa-se dous
entnlhes, uni circular rccebe 0 ramo direito, u outro [ uadrudo rc-
cebe o ramo esq lierao, Hamon Hie reeonhece as seguintes van-
tageus ; sna pequeuez, seu aspecto pouco assnstador para asdoen-
tes e sua applica?do inuito facih

Em alguns casos cousegue extrahir a cabc^a, agindo como
uma alavauea; poremT qiumdo a cabe^a uao estS itifriimadii, e de
lima ineffieacia absolute. E inferior a todas os forceps, quando
sens nunosse appmximam daasvmetria ; quando s3o divergentes,
tern sdmente sobre as alavancas a vantagem de ser mais largo.
Pude-se dizer qtte este hiat rumento niio merece 0 rnido que pro-

1

vocou.
(7randt / . traps a s j nu f > /f# dr r llaHr'L

forceps foi ptiblicada cm 1 ^55 pelo SIMI nuton Os dous ramos
sao symetricos e uuo apresetitam orgao algnni de articula^So j

A descripeao dcstc

:
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fezendo-se esta por intermedin dc nmapetja iiidependente que retitie
os cabos de uma maueira trio asynietricat quanto o deseja o ope-
rador. A petja^ que reune os cabos, aprcscnta uiu canal e uma
gotteinu O canal e a gotteira tem as dttnetisoes dos tabus do
forceps e sao munidus cada uni de uni parafuso;

Tntroduz-se o nimo d < < forceps, que dcve ficar atraz, no canal ,
de maneim que a gotteira fiqne voltada prira aduinie, Applica-se
este ramo, depois o ramo que deve \ ir pant adtaute, que se colloca
11a gotteira, Aperta-se emfim o parafuso de pressuo dcsta* A ar-
ticubic fto deste forceps e# pois, move!, p6de svr feita no Ingar cm
que o caso exigir e mesmo sent parallelismo dos ramos,

Limitnmos a respeito dcstc forceps a transcrever a eritica. do
professor Wassoige ;

« II v a certainemeut dans cet instrument une belle fd6e theo-m

rique ; cepeudaiit ec n 'est pas sans qunique inconvenient que Von
utilise la resistance des parties raolles e <lu hassi 11 pour mainteuir
la tete en contact avec les deux branches, cc qui arrive lorsqu'clles
ne sunt pas appliquees aux extremites d'uu uiemc diamfetre. Les
parties dm vent alors stibir nn frottement miisibkt et si les bran-
dies ne sniu pas appliquees a peu pres aux deux extremites d'tin
inSme diam&tre, la tete pent echapper cL Pinstrnmeat d&ebirer QU

contondre les parties molles. n

j'unrps de ( and. — < ) forceps destc autor, professor de partos
no hospital civil de Brest, p6de ser applicado absolutamente cornu
os outros, quando nao sc e obrigado a recorrer no seu systema de
articula^ao*

A colher de cada um dos nunos do instrumento 6 i mlcpen-
dente do cabo. A articulate) da collier e do eabo, assim con10 a
articulay&o dos dons ramos pudeni sc Inzer de differentes ma-
nciras*

h

Scgumln Carof o seu forceps a presents os seguiutes ca-

racteres : V\ 6 forceps cnisado ordinario ; 2", artictilu-Se solida*

metite, com grande fee ilMade. em todns as posit;oes possiveis das
colhereSj parallelas ou uau ; 3", as collie res, justapoudo-se uma
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sobre a outra* podeni scr intnodttzidas j untaineute ; pdde sempre
ser trazido & applicas&o regular tAu lentanieute quanto sc o destja
e isto sent desarticulur, uein retirar as colheres, c so pelo movi-
me11to que o partein * imprime aos cabas, tiao deixaudo de ser n m
iiistniuieuto de appreheusao e de trac^So ; s "

f uo caso etn qne Q

o descruzanlento e ueeessario, elle 0 evita tomando mn forceps
em nuuos paralleled

K evidettte, <\iz Wasseigc, que a maior parte das vautagens
assignaladas pelo autor slo nullas ou pouco importantes, E urn
instmmeuio de diffici! limpeza, mais cotuplicado e de 11m preyo
mais elevado que o forceps classieo.

Quanto A articultfupao, e t a.l v u n i pouco mais cammada ;
por&m quaulas vezes aconiece que o parteirn 11do consegue torna r
os ratnos parallels ?

V tercelra vantagem assigna Lula pelo amor 11do existL\ porque
sd p6dc haver seguran^a na iittroduc^So das ratnos, quando s&o
introduzidos cada uni de sna vex. E do mesmo modo a qu&rta que
c coinmnm a tikiMS OS forceps. Quanto & quinta, os cases em que
o descruzamenta 6 necessario suo tan ruros, que e in11til para Isto
complicar g forceps ordinurio.

F o r t y d r t \ ytterhtnvn e dr Bamm rs, — Sc este forceps fosse
applicavel prestarts mais servi?os do que todos os forceps asyme-
tricos conkccidos* K urn forceps antero-posterior, cujos ratnos de-
veriatn se appllcur mu contra o promontorio, o otitro contra a
symphyse pnbiana*

Foi inventado em 1S05 por Uytterhoveu (dc Bruxellas), e 44
annos mais tarde Baiimers, que min conhecia a tentativa feita em
liruxellas por Uytterhoveu ^ toruou a iuvcutal-o. Nao consta que
se ten ha ccmseguido applicur estc forceps no vivo, e, pois, um
instrumento puramente tlieorico.

Represents uma ideia util , se fosse pratica: a compressflo da
caheva pelo forceps, miicamente no sentido antero-posterior e coin-
cidindo coin a coinpressdo operada pel a bacia.

1

*

4
*
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TF.KCF. IKA ESPECII-
l'0ra fts truth ftor fun faciliUir a evolu$att da rabr^a

Em 1S60 Chassaguy teve a idem deForcefts dr Cbassa^ay.
applicar aos partes biboriosos da especic Humana as trac^ocs me-
eanieas, applicadas desde muito tempo pcins veterinarios no pavto
das gramles especies animaes.

0 Ksta ideia, diz Poullet, o levou a estudar sobre que ponto
do forceps era precise inserir a fon;a de extrae^ao. Tendo ubser-
vadu que a extremidade dos eabos, 11a evohujao do forceps, soffria
deslocnmeiUm mats cousidcrsiveis que ns pontes mais approxi-
inados da cabetja, foi inseusivelmente levado a procurar sobre o
forceps o ponto quo, durante toda a extme^ao, soffria o menor des-
locanicnto. Dcscotiriu entao que tndo o systema girava, em Indus
ns deslocnmenlos possiveis, de redor de tint ponto ficticio, que 6
o centro doovoidc craneano. Cltamou este ponto o centro de figitra,
e formulou este principio, urn dos mais fecundos daohstetrica mo-
denia: A fanja de extract£10* para nan impedir ns dcslocanien tn$

iiteis do forceps cm V *dos os seniidos, deve ser inserida no forceps *

ao ni /el do centro de fignra da eabe^a* JJ

O forceps de Cliassagny, constniido segimdo este principio,
apresenta no ccmpolfi ; juidias uma pequenu barra transversal,
perfurada no mein, para a passagemde dots enrdoes* A trac^fio
n^o e mais exercida sobre ns cubos do instr11 men to, e sim sobre
estes cordoes que san aumrrados a um apparelho tractor. Este
apparel I10 tern uma roda den tad t pnr niein da qua! pode-se mudar
a vontade a direc<;ao das trae^oes.

Forceps dr Lar&ynmt\ — A modifie icrtn, feita per Luroyeime
110 forceps, consists em perfurar os bord >s anterior c posterior dc
cada colher no ponto correspondente an centro tie figitra. Cada ramn
leva, antes de sua introduce;do, um cordau distincln, que atravessa

11 I
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com facilidade os dois orifetos de dentro para fmi, isto e da con-
cavidadc para a cOnvexidadc. < ) forceps ititrodazido|as pontas dos
cordoes, depots de terem costeado as faces convexas, sao amar-
rudas, e formam a mu al^a cm rcla^So com a comissura perineal,
atrax das cabos do iustmmento.

O nrificio, feito na espessura do hordo posterior das colheres,
p6dt ser muis devado cjue o anterior de T a 2 centimetras, E-sta
disposifao, stun felsear o principio de applicant* da forgano centre
de figura, tern por fim facilitnr a descida da por^fio da catena t ; ne
estA cm reIat;A0 com a seim-eircumferenda posterior da bada,

A ideia de perfurar os bordns das jauelhis parapassar cotd6es
nau pertence a Laroyemiee item a Pduillet, eoniosc poderiasupper
pela descripijao do seu tractor^ qne Depaul apresentou A Academia
de Medicina em 6 de Abril de 1S75, e sini a Hamou, como se p6de
verificar no seu tratada (1873) pelas seguintes UnUas:

n Etablissex, comme Chassagny, ime traverse au centre des
fen&tres; prenrz^ si runs le prefirez* un point d'appui < a <r mitHc
//Vi/t au m&yrtt d'ttne prtiit tftiverittrc pmtiqnir MU Path rf Pauivr
Aram far dr chacum drs cu£llers% el lixes; la les liens, au moyen
desquels vnus cfleetuez vos tractions, u

Para completar a descripjao da Lerceira espccie de forceps,
.quo Poullet ehama — fotrrps livrrs^ vann >s indicar lfgeiraoiente os
principaes iustrumentos utilisados para as tmc^Ses mecanicas.

Joitliti fot o primeiro que iniltsoti a ideia, emittida por Ber-
nardo {& \ p t L da applicant) do dynaraomttro em parto. O dyna-
mometro dejoulin tern sido quasi o unico mcio de mensura^ao
etnpregadu.

O apparelho de Jon Unique cllc chamon ajuda-p>rrrps^ teni uni

gravissimo defeito, que 6 ctvlloear diante do forceps tuna barra
transversal que impede todo o movimento do forceps de eleva<;an
para adi& nle, <L obriga-o A deseer para traz, com grande detrimento
das panes mollis matemas, que deviant scr distendidas anormal-
meute pela parte posterior da O propti > an tar destc appa-
rellio remniciou o seu emprego.
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Tractor dr Poullrt,—Compoe-se dc ires partes : r , um nreo
pelviano ; 2*, uma haste cheia ; 3“, uma eanula coni mn parafuso
recto*

O arco pelviano apreseuta cm suas extremidades dims argo-
las torcidas sobre si mesmas, sobre as quaes vcem sc alojar os
isclikmes.

O arco e ligado a haste cheia por meio dc 11 m parafuso.
A haste cheia so articula por enenixameiito com a camila tie

parafuso, formando um angulo de t 6o .
O parafuso recto da mini la e movido por intermedia de 11111

pun ho transversal, e faz caminhar uma peqtiena pe^a sobre a
qual fixa-se a aK;a dos cordoes que puxa o forceps.

Chassagny aprcscntmi em i R j5, a Sociedade dc Scietieias
Medicas, um apparellu > em apoio perineal , que era enlao de ma-
deira, e que o mesuio an tor aperfeii;aon , fazendo uma larga placa
perineal de metal , sobre a qual artieuhi*se uma longa alavanca,
que e move] afini de forncccr, einquauto dura o parto, um pouto
de apoio, dando uma direct;an sntisfaetoria a traccao mecanicsL

Pros (de la Rochelle ) uiandou constmir, cm 1874, uni

tractor, cujo priucipio e o mesmo que o do tractor actual de
Chassagny, dc quem die reelanioii a prioridadc por uma carta
[ 22 de Main de 1877 ) , no Bolctini de Therapeutica.

Sen poll u 1 de apoio e um quatlrado dc madeira e folha que
se colloca debaixo das nadegas da parturiente.

Taes -sao ns principles appardlios cm trac^des mecauicas
que forani propostos em partos.

O doiitissimo Pajot , a respcito dest.es apparelhos, assim se
exprime: * Je n-^ecoucherai jamais des femmes avec des trends
on des cabestans, e'est la mon dernier mot. *

Ao professor Saint-Cvr, da Tiseula \Peteriuaria, que presa-
giava o futuro para as trac^dcs mecauicas, Pajot respemdeu :

" Cliaeuu son metier, les vaehes sennit bient accouchees.
Aiuda os professores Builly, Hepanl e Charpeulicr rejeitam

ahsolutamente as traccoes mecauicas.

*

4
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O profo 'Sor Wasseig'c fommlou a sua opiuiao 5 re-speito das
tnic^oes meatmeets da st-guiute manei n i : * No estado actual tic
nossos eoiiherimcntos e com os mstrumciitos que estao a nossa
disposigilo. as Formas nmcamcas ado perigo.sas ; e preteri t cl
ponlto de vista matenio e fetal , usar fifimeiite das formas
miues. »

not p

ma-
i ) professor Taruier peesa que, sc actual mente as apparellios

de trac^oes niecunicas sao lodus mais 011 menas defoituosos, po-
llevia bem aconteccr qne 11So fosse semi) re a..^ im.

professor IlnucbncouTt jtilgu que
pvesturfLo services nos cases intemicdiarios cutrc
cephalotribo.

as tniegoes mecumeas
o forceps e o

QUARTA ESPECIE
Pomps tsti/ jo par fan abler uma dwvcfSo satisfaforia

( fas (rat($es
y

Fore* fitdc Jfarmana. —Ivm iS.pi Hermann, di; Benia , mandoti
que fbi dcseripio ua these de sencoustrtiir o seu forceps,

cm 1S,|4 < sEste forceps uproseuta
e lima haste particular que sc p6de fixar quer
baixo do instrumcnto*

uma curvat lira perineal considersvd
cm cirna, quer em

Sc :i cahtva cstiver efevada, applicate
ramus, no ttivel da articula^ao, ea mat1 esqtierda fixatldo os cabo%
faz-Hi* press&O solire
direita.

a haste cLcima dos

a haste de cima para baixo, com a mao

Set polo contrario, a
cm ao uivel do estreito inferior,
ramos, c servose della como de tun tractor.

a uabeca estiver profimdamente insitmada
appUca-sc a haste abalxo dos I

JFBF&'ps f /r Hubert*— Em i 860 o professor Hubert eminciou
o seguinte priucltrio i a direegao das trac^oes dove coinadir com



— k!«
W1 *

~ 1«-JI

*

l
29

a litilia que const!tue o eixo das collieres do forceps. Para fazer a
tractjao neste sentido die modificou o forceps classico accres-
ceutamlo no calm uni arco metal 1 ico fi xo ; este arco soffre as truc-
<;oes no ponto em que e cortado pda linlia do eixo das cnlheres*

Mamloti turnhem fa/er tim outro forceps, aprescnlaiuloas extremi-
midades tins cabos, em vez de gauehns como no forceps chissico,

duas hastes dirigidas para traz, de maneira que a traegao, ieita
sobre ellas, fosse parallel:!a pa rede anterior da bacia,

f*brnf >s dr Morafrs
*— Este professor apresentou a Academia

de Mcdicina da Belgiea inn forceps baseado tin principio de Hu*

hert, que elle realisava por mu mitro meio que aqildle emprcgudo
por Hubert . Este forceps aprcsenta lima eurva perineal dos cubosr
de modo que c.stes venliam occupar o trajecto da linlia imlicada
para atraccao perleita. Este meio, como 0 de Hubert, tern por iucon-
veniente immobilisar o forceps na direcgao da linha primitiva de
tracc&o.

I'brops dr Tttntu i \ — Primeiro modeto.—Couipoe-se de dois
ramos de apprekeiisao, e dots de traegiio. Estes se implautam em
11m puu'ho transversal. Os ramus de apprelieusao sao cruzados e
articulados como o forceps classier*. As bastes tie traegao sao pa*

rallelus, como no forceps de Ttieuailce ; as colheres sao muito
menus exteusas que as do forceps elassico ; aitida mais, o instru-
mento apresenta itma eurvntura perineal, epic nan e mais do que
a de Morales modificada. Os ranios sao 11nidus as hastes de traccfto
por mna articulagao move! cm t < wlos os sentidos. Elle apresenta
ainda o que Taruk r ehaiuu a agullia iudicadora da boa direegao
das traegoes. Este modeln tern hojesdmeute um interessc historico.

Se os discipulos de Tamier acceitaram o instrumento tie sen
mestre coin um enthusiasino verdadeiraniente exagerado, nao foi
do inesmo modo Sioltz, Depanlp Charpeutict e Pajot priucipal -
mente. Este ultimo parteiro fonmilou acritica d < * forceps de Tar-
nier da seguiute maneira :

« Um iustrumento complicado ( basta vel-ob privado de toda
aegao de alavanca, aegao de lima efficacia superior a traegao

«
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directa ; instruraento incommodo para se manejar e iiitroduzir,
snfficiente, unisi vcz applicndo, para os casos cm que todos os
forceps dao resultaclo; 2/ Um in&tnuuento tettdo suas provas a
fazer quanto ft direc^ao, para os casos cm quo a cabc^a £ movel
acima do cstreito superior, e mie uaoobedecc ft tracgoes encrgicas ;
3/ t " in instrumento nimrido de umn agulha destinada ft guiar 0

parteiro, agnlha agindo quandn n operadurjft guioiKsc por si sd.
e impotcute a 1 lie i11diear o caminho. quando principia ;i pnxur
cum forja sem eonsegttir insinuar a cal>e?aT istoe, 110s casos diffi-
ceis ; agulha iuntil alias, com os couliecinieiitos epic st sitppdc ter
lotto parteiro ; Collieres coiistruidas contra todas as regras
excellentes para MS casos em qne sc parteja com pin^as, mas de-
fcituosas para os outros pur sua pequenez, por sun jamdla obi11-
rada cm parte, e o auguln inferior menus agudo. I Jcrcsia contra a
theoria da cunhn, com grande daninn para a vulva, c para o pe-
riueo; 5 * Cabos dispostos em pahmmn\ couvite para abusar da
for?a directa por mOtores animadGS on uuuhiiias ; 6.° Como com-
petisacjfto, possibilidade do tra^oes dirtvLas no eixo, por pouco
mais ou menos, a bacia sendu sempre o verdadeiro reparador dos
desvios de tract;Ao ; vautagein superilua iioventa ve/.ts sobre cem ;
restando demonstrar para as onIras dez vczes, »

O ultimo modelo de forceps de Tarnier difTere uotavelmente
do primeiro modelo. A curvatura perineal desappareeeu , e as
collieres sar > as mesnuis que as do forceps elassico. b'i em summa
o forceps elassico, no qua] Tarnier adaptmt hastes de traeyaa

l)* $aip(5o do ultimo foraps dt 7'anuVr,— Este forcepst que
foi apresentftdo ao congresso de Lmulres de iSSi , tem 4.2 cent,
de eomprimento; quando e deitado sobre um piano horizontal, a
extremidade das collieres se eleva de <S centimetros acimstdo plane.

Ascolhere.se as curvat uras sao exactameute as do forceps
elassico, com csta nnica diffenemja que a janella cum pouco menos
louga. A extremidade das collieres dista 37 centimetros da arti-
culiL^do ; adtstanciaqtie separa a extremidade das collieres da
extremidadc das hastes dc trac^Slo e de >5 centimetros.

4
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O instrnmento qnando esUi articulado, a afastamerito da
extremidadc das colheres c de 2 ceutimetros. Como no forceps
classico, o seio, Lit > pontodc afastameiito maior das colheres, e de
7 centi metros.

t ) punho movel se articula com as hastes de trac?ao pormeio
de uni ferrolho. As hastes de trac§ao saofixadas aos ramos tic
apprehensao por umu articula^ao movel.

Os ramos de apprelieusao tern tuna pequena pec;a que uian -
tem as hastes dc trac^ao, c apresentam nos cabos tun parafusoque
os atravessa.

( ) ultimo modelo do forceps tie Tarnier, apezar dc nao
apresentar muitos dos defeitas apontados por Pajot 110 pri-
meiro modelo, e ainda nniito defeiluoso e nao preenclie t> fim a
que o propose sen autor, Estc forceps, aceito pelos discipulos
de sen autor e de Bailly, e rejeitado pela maioria dos par-
teiros.

t

r

* Nao possuindo ex ]>eriencia propria , porquauto ainda nao
fizeinos scqtter unia applicayao dc forceps, acompauliaiulo a opiniau
daquelles que o cxperimentaraiu.—-rejeitamosn forceps de Taniier
e, seguitido ainda a maioria dos praticos sensatos, empregaremos,
qnando se 110s offercccr occasi&o, o forceps classico, Iongo forceps
acima da excava^'ao on no estreito superior, forceps eurto de Pajot,
de Barnes, ou pequeno forceps recto, no estreito inferior e ao nivel
do perineo.

Forays dr Simpson WM axisdrrtion* — O professor Alexan-
der Russel Simpson a presentou, cm 21 dejnlhu de 1880, a socic-
dade obstetrica de Edinburgo um forceps que differe do forceps dc
Tarnier por ser o sen fuudo constituido pelo forceps de James
Simpson, geralmcnte empre.gadoem Inglaterra— Russel Simpson
accrescenton, pois, simplesmeiite ao forceps de James Simpson
ramos de traciyAo afi111 de Ihe dar as vantageus do metliodo de

DilTere ainda do forceps de Tarnier pelo parafitso, des-
tinado a fixar os ramos rcimidos, que e collocado muitoperto do
cruzamento dos ramos, Este instrumento e passive! das mesmas

farmer.
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censuras que sc tern feitti ao forceps de Tartuer, c portante, como
este* deve ser rejeitado;

I'orfrps tit: Breus. Poullel , referiudo-se a eslc forceps, diz :
IP O forceps dc Breus 0 um ifistruinento elegante, bastante leve
menos complicado que o dc Tarnier ; mas sua tract;So so appro-
xiina menus do objective 15to e, do cixo do estreito superior. No
ponto eni que Tarnier ftrticula sens nitnosde tnua'ao, Brens cortou

cadu ninioem duns partes . a collier e o cabo ; rcmiiu solidamente
estas duas porfdes por utua articula^io etn pivot horizontal, per-
uiitthidu < movimento de charneint de cima pambaixo. O forceps
applicadof os cabos poderti sc dirigir para traz e para baixo ;
toraam-se as hastes de trac?Ao, emqnanto que as col beres ] > m*

lougam*sc para ndiaiite, adma dcsies cabos, por hastes leves
curvas para ritna, que veem fora da vulva sc collocar paral-
lelamente unia a outni; estes prolougameiitos inferiores das
col lie res s&o ligados por n i u a haste de a?o siinplesmente passada
cm dous pcquenos amieis que tennmam eslas hastes leves de
appreliensao. Kstc forceps tem a vantagemde nao ter parafuso de
eompressao permanent^, Tem a articula^fto ingleza, ^ £ sdmente
a 111:10 que fisa os ramos ; podc-sc desaxttculal-os no iiuorvailo das
tracfGes. »

Forops tit Vrdtirr.— Estc forceps aprc.svnla , ua parte media ,

etttre a articularade a parte inferior das janellas, cm cada nemo
lima articula^o cm fdnna de charneira, permijfctnido mover os
eabos de cima para bai \ oT permaneccudo iminovels as colheres.
Com cste insLrumento pdde-se exercer trac^oes muito inais para
tray, do que com o forceps ordinance 1 )cvido ft estns charneiras
este instruniento p6de ser suecessivamente e u votttade um forceps
do typo Lev ret on it in forceps tendu 11ma curva perineal , eomo o
de Morales.

i 'orups tic Stinger.— Sanger accrescenton a uin forceps ordi-
tmrio tiras de cuitro, presas ao forceps no ponto cm que Tarnier
articulou sens rnmos dejirac^ao. Uin amid de caoutchouc, que dft
passagein a todo o forceps e as duas correias, e coHocndo acima da
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articulagao dos dois ranios. O ptiubo £ constitirido por um pequeno
bastao que e preso a extremidade inferior das correias. A arti-
culagao deste forceps 6 a de Burninghausen. Estc forceps, como
todos i maginados com o fim de dirigir as traegoes no sentido do
eixo da bacia, nao preendie o fim a que se propoe, e, como todos
os outros, deve ser rejeitado.

Forceps ficxhcl dc /'ouHct,— Compoe-se de dois ranios me-
tallicos, que sao de extensao desiguaes.

Ramo hugo.-— I *-' constitnido por duas laminas estreitas de
ago flexiveh tendo de extensao 15 ceiitimetros, ligadas em sua
extremidade superior por tuna pega move!de ago de 3 centiuietros*

estas laminas apreseutfim lima eurvatura sobre a parte chata,
quasi segundo a eurvatura ceplialica* As laminas sao montadas,
por sna extremidade inferior, unia sobre uni tubo de ago de iS
CENTIMETTUB dc extensao, a outru sobre uma haste de ago alujada
neste tuho ; por intermedin de mu parafuso, que tern a haste, fixa*

se as duas laminas.
FroduzimUvse a rotagau da haste no tubo, afasta-se oil appro-

xima-se a vmitade a pane media das dims laminas. Estas, sendo
approxiinadas, podi-m ser levadas como uni raino de forceps entre
a cabega e a syiupb vse saero-iliaca ; depois, fazenclose girar a
haste no tubo, afastit-se estas iliias laminas, que, circulando a
cabega, cliegam a form u um vasio anuel oval, abraguudo toda a
tnetade occipital do crimen ; a lamina formsnvlo a parte posterior
do anuel esta entao muit < » pertn d" promoutorio, e a lamina ante-
rior vizinha do pubis.

Ramo ftiri<h— Analog - an primeiro, differiudo apenas 11a
extensao das laminas, que Lem 10 centimetres, sendo reunidas
entre si eni sna extremidade livre por uma alga de fitas de seda,
tendo de extensao 7 centimeiros. As duas laminas, moutadas,
como no ramo Iongo, sobre uni tub" e uma haste, se npproximam
e se afastam do mesmo modo*

O instnimento e couipletndo por duas Iongas algas de cordoes,
passadas mis extremidades dos arcos do ramo ciirtn, e escorre-
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gando par simples attrito nos orificios collocados no ter<;o superior
dos arcos do ramo Imigo.

A al <;a posterior e apertada de auLcmao, de maneira a liao

perniittir senao uni afastamento de tres centimetros tut re os dois
ramos do inst rumentu, perto do promontorio*

A al^a anterior, longa e iron xa, pelo eotttrario, sera s6mente
apertada, ufini dcj apprehender solidaineute a cabeija, depois do
deseuvoiviiuento dos dois ramos.

Durante este ultimo tempo da appliai^ao do instrmnonto, o
parteiro fara traceao sobre a extreimdade dos cord&s : estes sobem
entre a symph^se pubianae a cabc^a fetal, tjtic e logo solIdameute
apprehendida,

Ji* upicAmeute sobre estes cordoes, ligados em sua extretni-
dade pur um puuho de madeira, que serao exerddas as traqjoes,
tendo por firn a extracism da cabe^a.

Porak, Marducl e Delore, que o experimeiitaratn* declaram
que, em summit, apezar de alguiis defeitos, e uni bom instrnmento
e que depois de aperfei^oado pdde eutrar na pratica.

s
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MODOS Df iCU'O DOS FORCEPS *

O forceps age de differeutes maneims ; isto nos da eonta dos
accidentes que pode prodnzir este instrumento, e ao rnesino tempo
dos accideutes contra os quaes p6de-se applical-o.

1 .“ F/ uni instrumeuto tie apprehens&O ; sua fdrmu o indica
suffieientemente,

2.fl E’ um instrumento de trac?ao ; nfto se poderia duvidar
disso um so instante, e snbretiulo, assim que presta servigos ;
die snbstitnee suppre as contrac^oes utcrinas.

3/1 O forceps e um agetite de compressao,

Ja, no ten11JO de Band&locqiie, uumerosas experieucias foram
feitas com o fun de aprectar p gr&o de compressjo que podia
exercev o forceps,

Pujot repetiu estas experiencias, e os factos pot die obser-
vados Ihe demoiistrannii que este instrumento agia por compres-
sao de dusts mandras differentes.

O primeiro modo de compressao 6 tuna compressao activa ;
e aquella que e eoimmmicada us collicrcs pela pressao du inao

sobre os rainos ; da somentc uma fraca reduc^ao nos diametros da
cabeija fetalt

O segundo trtodode compressao e mais interessante e tambem
mats importante, oil-o : pdde-se comparar o forceps, nos estreita
meatos da bacia, qiiaiido applfca-se-o no estrei to superior, ao porta-
lapis de nitrate de prata de uiua carteira ; os dentes do instrumento
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sao as colheres ; o peda<;o de nitrate de prata 6 a cabe^a do feto e
a bacin representa o aunt-1 compressor do porta-lapis

Apprcbeiide-se a cabe^a cm tun easo de cstrcitamento, e e
preeiso insitiual-a na bam ; 0 forceps age quasi de mancira a
ptoduzir exactamcute o messmo resviltado que a presssio du auntl
do porta-lapis.

As eonsequencias da tmctjao que se opera com Q forceps s.te—ou esmagar mais oil menus acabc^a, ou anebentar o auuel , isto
e, o conturuo da bacia,

Esta comporafSo 6 muito Felix.
Os resuitados que assignalamos enmo passive!?, se obtain

real mentc nestes easos de applicant do forceps*

Ha pbserva^oes de fractunts do craiieo e observances de
rompimento das symphyses , eis ate onde podeiii cottduzir tenta-
tivas excessivas de trac?oes tms bacias viciadas*

No vivo, eslas trac^des nao prod IUinto, a maior parte das
vexes, o rout pimento complete dabachi ; porem poderdo e produzir
accident??, senao Lao graves iiiuiiediatmiiente, igualnieitte peril-
gosos pelas conscqiiendias; ha disteTisao fonjada, separate das
symphyses, tFonde inflam mat;An destas partest furrna^ rm de pus v

algutaas vezts morte da inuflier , dins on ires mezes depots do
parto, eut3o que n parteiro cstava persuadido que fi»era tuna boa
operogSo,

Ve-se, pots, que n:io deixa de ter iuleresse a differencia^fio
destes modOB de compressor),

Ha aiuda urn terceiro modoile comprtssao: durante a tracgSo,
o forceps exerce sobre a Cflbe^a fetal uma conipressao que rcsulta
s6mentc de&ta traci^o* Este tercciro modo de cprupressao e deuo-
minado — cum pressdo de traojAn de Poullet*

4 / ' O forceps f* urn agentc de dilatfi^ao.; O forceps adquiriu
esta propriedade depots da modifica^ao de I 'htbuis. Examiuaudo-se
urn forceps artleulado, vfrse que suas dims coUteres represen tain
muito bem a lettra / ; disposi^ que nao tinha ha 60 atmos, setts
dois r&mos figtiravani quasi, a partir da articula§aoj a lettra l\

y
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Esta ultima forma era, evideuteinelite, nmito menos favoravel que
a de hoje para produzir o effeito de que fallamos. Esta disposijao,
imagiuada por Dupuytren para as piu^as destinadas a apanhara
pedra ua oper;u;ao da talha, favorece evidentemente a dilata<;flo da
ferida adiante do calculo que 6 appreliendido e rctirado* Dubois
applicou-a ao forceps e tern a grande vautagem de dilatar as partes
adiante da cabe^a fetal *

5/' Forceps agente dynaniico ou ocytocico, Einalmente o
forceps age despertando as contrac^oes utcrinas* E raro> com effeito,
cm 11111a imilher bem constituida e nfto apresentando accident.es,
nao ver as contrac^oes apparecerem qilaudo se introdnz o forceps.
Da-se conta deste phenonieno pelo contacto e presenfa dc 11m corpo
estranho que irrita o utero e o fa/ contrahir, resultado miti favo-
ravel, pois que as traegoes do instrument*) sao eutao ajudadas pelo
utero.

1

O despertar das contractors uterinas e algumas vexes tal, que
torna-se 11m iiupediiueuto notavel para a introdtic<;ao do seguudo
ramo, Por6m esta ac^ao esta bulge de *ser constante, e foi notavel-
inente exagerada por Baudelocque, Stein, Kilian, etc*

Algumas vexes e momentunea ; cm alguns casos mesuio ella
faz absolutamenle falta*

J
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Estas condicoes sSo pouco uumerosas, Sua miportancta £ ca-
pital c nao £ permittidu ignoral-as ; porquc sem o conhecimento
destas primeiras no^oes, o pratico quo qui/er intervir, com o an-
xiliu destc instnnncnto, cm uni parto laborioso, sc exporrad com-
metter faltas grosseiras c impcrdoaveis,

Ellas sdor dizetti os autores, eui mmiero dequatro ;

T .A E preciso que o orificio esteja dilatadn ; ha entretanto
eertas circumstaiicias que nao exigem nma dilata^ao completa, e
nas quaes opera-se quando o orificio £ dilatavel.

*

2/ E preciso que as membranas tenliam-se ronipido.
3.* E necessario que nao exista entrc a eabe»;a do feto c as

dimensocs da bada uma imii grande desproporsao, porqne, se bein
quc o forceps seja tim instruments tie compressAo, e destiuado
principalmeiite a exercer trac<;6es*

£e % pois, as resistencias, que o forceps river de veneer, foreni
muito grandes, cornundir-se-lm infallivelmente as paries molles
que forram a cavidadc pel via11a e puder-se-hin doterminar a ruptura
dos ligameutos e o relaxamento das symphyses,

Tentativas tan violentas, sem soccorrer o feto, comprbmette-
riam singularmentc a existencia da mde.

.* K preciso que a apresenta<;ao seja de vertice.
Estas quatro coudiodes fundamentaes excluem as applicanoes

de forceps sobre a extremidade pelviana.

T
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0 professor Charpen tier acredita qiie sc exagerou imiitn os
perigos da applica^^o tie forceps soOrc a extremidade pelviana, (.%
aexemplo dc Depaul, Dubois, Stoltz, Tarnier, nao liesituT nos
cases de apresentagao de nadegas eni que a mao nao consegue
fazebas descer, em recorrcr ao forceps*

« As rafcdes, diz Tarnier, que dao aquelles que condemnam as
applicanoes de forceps sabre as nadegas, parecem excel1cutes
mat & priiueira vista : as collieres, com efFeito, se applicom
in illto subre as nadcgas > e o instrumeiuo cscorrega ao menor
esforco.

De um outro lado, os ossos do pelvis tern muiiopouca sol idea
para supporter sem jticonvenicute a pressao necessarin j »:ITIL dar
ao instrumento tuna appreheiisao solida; as adheres* depriiiiindo
as paredes abdomiaaest expoem a cojitusSo

* A dilacera^ao as vis-
ceras do abdomen. Kstas censuras nfto deixaui de ter fundarttento
mas que faxer em mn caso de apresenta^ao da extremidade peb
viaim, qtiando e urgente terminar promptameute o parto, v que a
inau 6 insu fficSente ?

Applicar-se- ba a gancho rbombo ? porem o gaucho nao rieixa
de ter iiiconvenieiites ; tambeni, em casos semelhantcs, os profes-
sores Stoltz e Dubois recorrermn algumas vezes au forceps e cou-
segutram extrahir uma criatt£$ viva. »

Esta pratica e repellida pela materia dos parteirus prudentes,
ein razao dos gntndcs perigos a que se expoe o feto, e felissmente,
a applicajao deste in&trumento sobre as nadegas e de Lai inodo
difficiJ que a maioria dos praticos nao consegue effectual-a,

O professor Pajot* com razSp, assim se exprime a respeito dc
tal pratica :

« O forceps sfimente se applies sobre a cabe^a. Tal vex fosse
applicavel sabre o pelvis, quando o feto esta inorto ? &

6.* Emfim, Pajot assignala como uma circmnstancia muito
favoravel , sem fazer desta cirtumstancia uma conditio indispen-
s&vel, o facto do msmuamento e da ftxa<;ao da cabe^a no estreito

. superior.
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PUBS PHELIMIK
Estas precatnjoes se dividem em precauijoes relativas a mai,

ao parteiro e ao forceps.
/*rnait(ot:$ relaiivas d mai,— E’ prcceito de Baudelocqu

mostrar o forceps &s parturientes, explicardhes seu uso, sen fim e
seu mecanismo, e convcncebas da sua inocuidade. Nao vi parlu-
rielite alguma, diz Mine. Lachapelle, que esta demonstra^ao nao
trauquillisasse, e eUcoutrei umitas, inmtmeras vezes, quet em seu
segimdo part < \ solicitarain a appHca^ao de forceps, quc terminou
scu primeiro partn. Alem dMsso, e preciso conveneer a parturiente
da tiecesskinde tie termiliar o parto, tan to cm seu iuteresse como
no de seu filho, socegal-a sobre a d6r que ella pdde temer, sobre
as conseqiieuciasdfesta intcrveu<;5o, dirigindose ao mesiiio tempo,
em uma palavra, ao seu cora^ao e d sua razao,

Ha algumas parturicutcs quc, resistindo a todos estes meios
de persuasao, se submettem a applica^So de forceps inediante a
promessa dc mil parto indolor pela anesthesia chloroformica. Se
a cabe^a estiver um pouco elevada ou se o pratico descoufiar de
atgimias diffictildades, e precise chloroform!sar a parturiente, o
que exige a presei^a do uni outro medico quc se eucarregne da
chloroformisay&o.

9

< 'ol/outrun da parturient*' cm post\ao obstetrien . O leito, col-
locado no mcio do quarto, deve ser bastante elevado e duro, e
suppnrtar mu i Los colchocs superpostos c uma taboa largft abaixo

i
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do ultimo. O lado sobre o qual tiver lugar a opera<;ao sera collo-
cado em plena luz, cm freute de uma janella, se for de dia, e cm
frente do um foco Luo lumiuoso quanto possivel , se for u unite, e
alern disso sera guarnecido com pan110s e encerados para nao su-
jal-o com o saugue, o liqv.klo amuiotico, etc*

A parturieute e tieitada em sentido transverse sobre o lcito,
a cabe^a e o dorso repousando sobre almofadas, porem quasi hori-
sontalmcute ; as undegas devcm exeeder o bordu do leilo ; as coixas
afastadas e as pemas cm flexan, repousando sobre os joelhos de
dois ajudantes assentados em duas cadeiras an I011go do lotto, sdu
niantidas por estes ajudantes. As cadeiras devcm estar suffieieu-
tementc afastadas, para quo liaja complete liberdade dos mnvi-
mcutos do parteiro. Ksta pnsigao, indispcnsavel quattdo a eabeya
estiver elevada, c que e proviso dar a muliter Indus as vcy.es que
nada a isto se oppuzer, nao e tan uecessaria quando a cabega es-
tiver na excavug&o, X este caso, quando a parturieute 11&0 puder
mudar tie posigao, deve-se deixal-a deitada horisontalmente sobre
seu leito, tendo octiidado de lcvaular as nadegas por mein de uma
almofada um pouco dura*

Na Iuglaterra as mulheres sao collocadas em decubitus la-
teral esquerdo com a bacia proximu an bordo do leito* l m aju-
dante, collocado do lado opposto do lotto, mant6m a parturieute,

e levauta o joelho ea coixa direita.
Arrcgugar as mangas do

dos cotovellos e Jixal-sts. Lavar com
as maos, as tminis e o antebrago
liq 11ido atilisepiico* O parteim dove

dois ajudantes, o mais perto pnssivcl (In
leito ; n’esta posigfm tern uma maior liberdade de movimentos,

quer para praticarn tnear 11111a ultima vez In que e precise
esquecer de fazer antes de comcgar ) , quer para a

*

b

«

uni outro ajudaute supporUi
Precauses relati* v/v ftniriro.

paletot e da camisa acima
sabao e com until > euul id
idagua queute conicmlo mu1
eollocar-se de pe entre os

arnica

upplinicaij do
forceps* I

Depots de verilicar que o

instrumento estd fuuccionando hem, eprcciso toriuil-o com tndo o
Pnrattfdcs n'lttfivtn ao fortrp*.
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cuidndo completameute asepHco* E' preriso, alem d'isso, aquecer
e untar a lace externa do iastnuneiiEo com utu corpo graxo c anti-
Septico* Tomad&s minuciosamente todas estas precaticocs, pro*

cede-se & applica?ao do instrumeuto.
O manual opeuatorio eomp<5e~se de trcs tempos :
1 * Intmdticgao e colloea^o dos ramos ;
2J* Artical^ujfio dos ramos ;
3.* Extrac<jao do feto*

t
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REGRAS SERIES

futroducfSo das tamos.— i * O inst rumen to cleve ser appli-
cado somente sobre a cabe^a do feto A applica^ao se faz quer o
feto se apresente pela face, pelo vertiee on pela base do craueo,
depots da extracjao do tronco. Alguns parteiros aconselham o
emprego do forceps uas apreseuta^des de nadegas, quando houver
necessidade urgcnte de tenniuar o parto com promptidao e que
nao se puder fazel-o s6 com a into.

2.* K' precise que as collieres sejam applicadas tanto quanto
possivel sobre us lados da cabe^a, e de maiieira que a coucavidade
dos bordos seja riirigida para o pouto da cabcga que se quer trazer
para debaixo da syinphyse do pubis. Este methodo, que se pdde
clianiar francez, proenra sempre apprebender a cabe^a pelo dia-
metro biparietal ; 11a fnglaterra e mi Allemanha priucipalmente
colloca-se os ramos do forceps parallelamente a bacia. Em certos
casos de posiyoes transversaes nao se pode empregar o methodo
francez, e entfm recorre-se a lima applicayao de forceps symetrica
em rela^ao a bacia, urn dos ramos se achando, uo casode apresen-
taqao de vertiee, applicado sobre a fronte, o outro sobre o occiput,
no caso de apresenta^ao de face, uni sobre o mento e a face em
cheio, o ontro sobre a fronte Este process^ apanbando a cabetja
pelo seu maior diametro e nao contando as lesoes que pode-se
determinar 11a face, torua a cxtrac^ao mais difficil.

1
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Em Franca reeorreu-sc a uni outro processor faz-se unia

ohliqua HO mesino Lem[HI em relgfdo a ca-

rel&fio ft bacia. Quando a cabe<;a se achar no estreito
possa npprehendel-cL polo diametro bipa*

appliciifiio ohliqua, c

bc^a e em
superior, 6 raro que sc
riutalj e e a uina applicavno ohliqua qne 6 preciso reeorrer.

%\ i > ramo qne sc introduz primeiro 6, eta geral, o posterior,

j

1KSLH rcgra iifto £ absolute L- a prosenta mimorosas except3es.
Oueaux assini se ex prime a respeito desta regra:

vmilait fK'tirtaut etablir un principe invariable, il fatidrait dire
qu'il faut ion jours introduire la premiere cellc qni probablemciit
doit presenter le plus de difFuultth dans son application. Cest
done a rhabitmh% ;m tact de 1'accoucheur, qtt’il apparent scule-
ment de prononcer, an lit de la femme, stir la tranche qu'il doit
introduire la premiere. u

O ramo macho so manttm sfempre com a m3o esquerila, e
sc applica sobre + > lado esqnerdo da bacia ; o ramo femea sc man*

tern sempre com a inuo direUa, e sc npplica sempre sobre t> lado
direito da biicin , Estn regra t absolute

5*, A mfto opposta ft aquella que mantern a colher deve ser
senipre introduzida nas partes gcnitaes antes della para dirigil-a.
Esta regra c aiudu invariavch

6H . Qual c o pouto da bacia stibre o qual e prtciso em pri-
meiro logar introduzir a collier ?

Differentes fomni as soltnjdes dadls a esta qucsUio, Assim
Baudeloeqiie quer que se leve dircctamente a colher ao ponto em
que deve fienr depois dajttn^ao dns ramos. O processo dc Levret,
adumtido por Velpcud, consiste cm introduzir os dois ramus tio

quarto posterior da bacia ; mu delies nas posicoes (fiagouaes,
adiante da symphyse sacro-iliaca, emquanto que o outro, percor-
rendo de traz para diantc toda metadc lateral da bacia, e trazido
para dflialite, atttaz da cavidade eotyloide que corresponde ao lado
anterior da cabeja*

Enifim , Mrae, Lacbepelle propoz nm methodic mixta,

dois ramos sftu introduzidus primeirameutc adiante do ligamento

Si roun
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sacro-sciatico ; o ramo quc tetu dc fiear atraz e levado directamente
adiante da articula^ao sacro-iliaca ; por6ni aquellc quc deve ser
levado adiante 6 traddo de uma vez para traz da cavidade eoty-
loide da maueira seguiute : « Eu insimio a extremidade dacolher
adiante do ligamento sacro-sciatico ; depois, a medida que eu im-

abaixo o gauclioe trago-o pouco a pouco entrc as coixas,
anus ; por csic movimeiito

fatjo desrrever a extrcmidade da collier um movimeiito de espiral
dedos introdiizidos na vagina dirigem e apcrfci^oam. Este

tempo para adiante e para
ciina ; c lhc faz alcan^ar a cabe£a por um trajccto obliqtio quc re-
presentaria tuna linlia tirada do ligamento sacro-sciatico ao ramo
horizontal do pubis, e tra^ada no interior da bacia* «

Este methodo 6 sdmentc applicavel , qitando a cabe^a estiver
iusinuada na excavac;ao ; no estreito superior appliea-se os ramos
sobre os lados da bacia, scin se importar com a posifao da cabeqa.

Os allemacs seguem, cm todos os casos, este ultimo preceito ; na
maioria dos casos cm quc a cabe^a esta iusinuada na excava^ao, e
difficil a applica(£o do forceps, segundo este preceito, sendo prele-
rivel o methodo de Mnie. Lachapelle.

y\ O segundo ramo deve ser scinpre introdnzido acima e
adiante do primeiro. Segundo esta regru, em alguns casos, o ramo
macho se acha acima do ramo femen ; para quc a articulagao seja
possivel , 6 proviso desemzar leutamente os ramos, fazendo passar
o ramo femea para ciina do ramo macho* Exagerou-se muito as
difficuldades e os perigos dcsta pequena manobra, quc feita bran-
dameute naa tern consequencias. Tarsi tani , Tureaux, Theuance c
Valette modificaram o forceps afim de evitar este descruzamento.

8\ E’ preciso uuuca impellir com for9a os ramos.

9*. Ariiatla^ao,— Quando a applicajao e regular, a eabe^a
bem appreheudida pdas extremidades do diametro bi-pa rietal , os
ramos sao bem colloeados, uada niais facil do que a articula^ao;
basta approximar os dois ramos introduzidos e insimiaro pivot 110

encaixe, um ajudautc virando entao o pivot.

fr pillo-a, eu
ate inclinal-o muito abaixo.do nivel do

que os
movimeiito leva a collier ao mesmo

*¥
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Por6m mm sempre c assim, e duas espedes de diflficuldades
podetn so apresentar ; i \ Os dois ramos nao sao iutrodiuidos na
iiK'sma profutididade, e o pivot 11S0 corresponds mais ao encaixe,

E1 prcciso^ entao, rctinir nm dos ramos, em gcral 0 direilo, £ pre-
mier a uuia applicant) nova c mais regular, a*. Os dois rainos

sao invertidos sohre sim face externa on sfimente nm deltas.
Alguns autores stconselham, uestc caso* apanhar os ramos,

iinprimir-lhes uni movimento de rotat;ao em sentido inverso, e
trasscl-os a* * tnesmo piano ; outros aconselham recomegar a appli*
cagao do instrument^ k este o rouseUnique preferimos.

io\ ET precise certifiear-se se a cabega foibem appreliendida
e se foi a imica parte apprehendida pelo instrumental

11\ Eiimqao,—Pam seextrahir o feto 6 necessariopraticar
traegSes sobre os eabos do forceps, e estas traegoes tlevem ser pm*

tieadas na dirccgiio do cixo da bacia.
12". Mas posigoes diagonaes on transversal, k preeiso impri-

mir a vabeq;a uiu mOvimcuto de rotagio que vire a concavidade dos
bordos do instrumeuto directamente para adiante, Este movimeuto
<le mtagaodeve seropemdo durante as traegdes e ao uiesiuo tempo
qne a cabega se approxima do estreito inferior on o transpoe.

i

‘
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mm PARTICUURES

Yimos que o forceps p6dc ser applicado sobre a eabe^a ein

apresentat;an de vertice, de face, sobre a eabe<;a quaudo o tronco
sahiit , e einfini sobre a cabeija retida so lias partes geuitaes. Como
aelevai;iio niais on menos consideravel da cabe^a infliie nmitonao
so sobre os processes a seguir, como tambeni sobre a facilidade
maior on menor com a qual executa-se-os, exainiuarcmos sttcces-
siva mente os casos nos quaes a cabet;a esui.

i". Na excavagao on ao irivel do estreito inferior.
2". Ja msiimada no estreito superior.
3". Iiiteiramente acima deste estreito.

V
*

I Applicant's do fcreeps ms posifors do veriict\ a cahoot aehanda-se
na excavafao on ao nivel do estreito inferior

I'1. Posiftio occipito-puhianna.— O P.— A applicado do for-
ceps, nestc caso, sera directa , isto e, ranio esquerdo f\ esquerda,
lado esquerdo da cabe^a ; ranio dircito a direita, lado direito da
cabe£a. A pequena enrvatura do forceps, depois de applicado, ficarii
voltada directamente para o bordo inferior da symp3iy.se.

O primeiro ramo a introduzir sera, neste caso, o ramo es-
querdo. As trac^oes devein ser feitas para baixo e para adiante
ate o desprendimento do occiput dcbaixo da symphyse do pubis ;
depois, s6iuente depois do desprendimento do occiput , o parteiro

*
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levantara os ramos do forceps lentaniente adiante da symphyse c
do abdomen.

Devose retirar o forceps someiite depois das&hida da cabega,
contrariamente ao preceito de Mine. lyacliapelle, que quel" que se
desarticule o forceps logo eni seguida a saliida dacabeya das partes
osseas,

4

O S. Esta posigfto e absolitta-2". Posi^So occipiithsacrea.
mente excepciunsil, e o inaisdas vezes a cabega se acba em posigAo
O I D P ou O i E P. Aqui aiudn, a applicagao e directa: ramo
esquerdo a esquerda, lado direito da cabega, ramo direito a direita,

lado esquerdo da cabega*

Hsta regra se acba em opposigao com a regra que quer que a
pequena curatura do iiistruniento fique dirigida para a parte da
cabega que dew vir para debaixo da symphyse do pubis nas apre-
sentagoes de vertice, isto efo occiput.

Para se coufomiar com esta regra, neste caso, seria predso
introduzir o ramo esquerdo a dircita, e o ramo direito a esqtierda,
o que vai de encoiitro a regra absoluta da applicagao de forceps:

esquerdo a esquerda, ramo direito a direka.
A pequciia eurvatura do instruments sc acba voltada para a

symphyse do pubis, ahragundo a fronte, que se acha atraz da sym-
physe pubianna. Aqui, como no primeiro easo, iutroduz-sc em
primeiro logar o ramo esquerdo.

Os parteiros nao estao mais de accordo, quaudo se trata do
desprendimeuto da cnbega. Vus querem que se desprenda o ocei-
put atraz sobre o perineo, outros querem que se faga executar a
cabega sen movimento de rotag&o.

Porem esta rotagao nao ptxle e nao deve scr produzida,
cabega nao estiver
o occiput , e esto occiput
ou bem desprende-
despreude-se-o adiante.

Para se operar o desprendimeuto do occiput atraz, os ramos
do forceps devcin ser levautados uui pouco e as traegoes feitas para

i ?

ramo

I
t

se a
no fmidu a excavagao, E' precise pois abaixar

uma vez cliegado ao fvmdo da excavagao,
se-o atraz, on l>em faz-se a rotagao artificial e
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baixo e para trax, depois para adiantc, afim de obrigar o occiput a
deseer.

O aesprendimento polo proeesso da rpta?So artificial p6de se
fazer por tuna uuiea applies^ao de forceps oil por duas. Neste caso
a prmieira applicant t desriiiada simplesinetite aoperar a rota^ao
e a scgtmda4 extraecao ; no primeiro a rotaffto e a extracifao sao
executadas por tuna sd applicate,

Bailly jttlga iniitD no major tmmero tins casos lima dupla
appliea^do.

Charpentier aclia alguraas vexes grande vantagem cm
Ulna dupla applicant) de forceps nas primiparas eni vulva
estreito.

;s ', Posirao { ) / E A. — A applicti^ftn do forceps, nestc caso.
v obliqua em rela^ao a baeia. Um dos ramos sera applicado a Haute
e & direitn* o outro utruz e a esqiicrda.

O ramoqtie se applica atrax e 4 esquerda e o ramo macho;
deve sei sempre npplicudo em primeiro logar, e collocado adiame
da sympliyse sacro-il iaca esquerda, sobre a parte lateral esquerda
da cabeea. ( ) ramo ciireito, levado a principio atrax, adiante dr >

Iigaiueiuo sciarico, sera tnuido para adiatite, atrax da eavidade
cotyloide direita, sobre o I ado direito da cabe^a, pdo proeesso de
Mme. Laeliapelle.

O forceps articulado abrayarft o occiput por sita pequena cur-
vatura, que sera dirigida para a coixa esquerda da mar* As pri-

me!ras trac^oes deverfto trazer a cabe^a ate ao attdar da bada , e
ahi imprimir-se-ha a cabet;a mn movimentode rota<;aot da esquerda
para a direita, aiiin de trazer o occiput para debaixo da symphyse
pubiamia, A opeta^ao sc temiiua em segitkla coran tm primeiro
caso.

Ha impo.ssibilidade, neste caso, de4". Posi^lw O l E T.
applicar o forceps synictricamcnte eni rela^ao 4 eabcca. Tambem
nan se p6de applicabo synietricattteafce cm rela?ao 4 bacia, porque
apprehender-sc-Jiia a cabetja pelas extremidories do diainetro OF,
isto e pelo grande diainetro da cabeya. IVocura-se apprebender a

i»
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eabeca, nestecasty pnr um diamctro mtenuedinrio ao biparietal v

fiO oedpito-froiiub
O ramo esqucrdo 6 ainda intnxhizjdo cm primeiro tagar, 5

csquerda e atntz, subre a parte csqtierda do oecipitaL < > ramo di*
reito, iutrodurido eni segundo logar, 6 applicado pelo process© de
Mme, Lactaapelle sobre a bossa frontal direita.

O iiistniinento, depoisde articulado, olha para a coixa cs-
querdu da m;iu A pequemi curvature esti uinda virada, post© qite
menos franca iiicute, para o occiput As primeiras trat^oes terao por
fiiu trazer u cab \;n ao andar da baeia, uiidese 1 ho fara executar um
movimciiLo de rota^ao da esquerda para a direita, afim de collocar
a cabei;a L-HJ posi^ao O P A , e a operacSb e terminada eomo no

*

prmieiro easu
5 . PosifSo O / /: l\ Aqiii ainda a applica^a© £ obliqua.

i ) ramo femea sera applicado cm primeiro jogaf adiante tin sym-
pliyse sacrodlinea dirt ita sobre a 5ad© esquerdo da cftbe£a*

O ramo macho pelo process© de Mme. Lachapelle sera levado
airas: da cavidade cotvloide esquerdasobre o lado direito da eubt\'a.
t 's cabos scnto em suguida desertizados. A peqnena fcurvatufa do
forceps, sc a cubetja lor bem apprehendida, deverii abra^at a frocte,
c bear vultada para a coixa dircita da mai.

Neste caso ha dois processus de despreudiuicnto - I* manobra
dfe Pnjot , que cutisisteem desprendero occiput directamen te atraz
adiante da coimuissura anterior do perinea ; 2" fazer descer a ea-

beya ate an a Ildar da bncia p » r mein de tnie^oe.s, e ahi imprtmir ft
cabe^a um movimento de rota^ao, da esquevda para a direita* e dc
traz pani adiante,

A eabeea trazida cm pnsicao O P, o forceps tera soa peqnena
curvuUira vollada dimtamelite prara truz, e eutfio pode-se ties-
prendcl a sem retimr o instrameiito, ou rctirabo e fazer uma
sci. umla npp1ieai;no. dirveta dcsta vez. ( ) despreudimruto se opera
como cm O P.

T

%

-1

A applicaq&o du forceps aqui e sy-
A *

luclrita un rclayAoa cabecu c I ’litlitjua ern relaijaD a batia. O ranio
6\ miffoi Q I D A,

‘I

'
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feitiea, que deve ser introduzido em primer ro logur, e levadnsobre n

lado tlireito da eabeca , atraz c a direita. O rat no macho £ applicado
sobre o lado esquerdo da cabe^a , na extremidadc anterior do dia-
metro obliqueesquerdo da bacia pclo prbeesso die Mine. Lachapt-l le,

Procede-se cm segnida ao deseruzamcnlo. O iiistrumcnto
arttculado, n pecpiena curvature, que abm^ao occiput, olha a cotsa
direita da nidi. As primeiras traccoes devem scr dirigklas para
baixo, par:i fazer descer a cabe^a, depois imprime-se a esta sen
rnovimento de rotacao da direita para a esquerda, afim de trazor o
occiput debaixo da symplivse. O despreiidmieitto furi pmio

em O P.
Posit ao O / D 7\— O rmuo fenuoa , iiitrodnzido ein pri-

meiro logar, sera applicado sobre a parte lateral direita do occipi-
tal, ao tavejxla syniphj’se sacnwlliaca direita. O ramo macho,
introdusddo atrez e a esqiierda, 6 tnwddo para adiantc atrass da
cavidade cotvloitle esquerda pain processo de Mine, Laclttipellc. ao
tiive] da bossa frontal esquerda.

Faz-se niuda aqtii o descraza merito. \ pequeiui curvature do
instrumento flea voltudn para a coixa direita da doente. Faz-.su
trac^oes para bruxo at.6 o insinuamenta da cabe^a no andax :(1a
b&cia, oudt opera-se a rnla^fio artificial da cabe^a da direita para
esquerda.

I- rna vez o occiput Inuidb pani debaixo da syinphyae pn-
btanua, despivnde-st a eabe^a sem nova applica^ao ou retira-se
forceps, tarna-se a fazer uma applicable directa, e desprende-se
em ( ) P.

Sl\ Rosi\tlo O EDP.— Aqui t- tuna applicado syuietnea em
rclacao a Ciabc^a, e obliquu etn rda?fui a bncin. < ) ramo nmebo e
iiitrodnzido em primeiro logar, a esquerda e aim /, sobre o lado
clireito da eabeca. n nuiii> direito, Icvado a principjo ntraz * 0 trazido
para ad[ante polo movitnentn de espiral, sobre o laclu esquerdo da
caljc^a.

A pcqueiia airvaluia, que abra^a a fronte, 6 voltada para a
coixa esquerda da part urictile. Fir/-sc trecedes para baixo afim de
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trazer a eabeya sobn 0 perinea, c apera-se em segutda a rotayao
da direita para a esquerda, para trazer a ciibeya em O P,

Depoi* f.t /*se uma seguuda applic&yao de forceps, cdcspren-
de-se em O P.

Se uao so puder fozer a rotayao, cmpreg.vse o methodo dc
i

Pajot.

Applicufo* < ( if [on < ps satire a cahe^a em parte insinnada no eshciio

superior.

Nesias condiyoes a posiyao transversal e a regra, as posiyocs
diagamies a;V > excepyoes e as posiyocs alitertores e posteriores
dimcetas sfto iropussiveis. Em geral £ iinpossivcl apprehender re-
gular!m i n e a cabeya, ufio sendo tambem applicavtl methodo
allcBifto* 4Ha dois processos para estes cases : i'\ que cousiste em ope-
rar coma nas posiyoes transversal, a cabeya estaiido 11a excavayao
isto e < fatter uma applieayao irregular eui relayao & eabeya,

A esoolha das ratnos anterior c posterior, e as rogras para a
appUcayao, sftoainda aqui subordiuatlas ao lado para mide acfaar o
occiput

Xa posiySo i J / E 7’ appreliende-se a cabeya da parte poste-
rior do occipital a paite anterior da frontc ; o ramo esquerdo* intn>
duzido eni prinieiro logar, 6 applicado & esquenda sobre a parte
esqnerda do occiput ; o ramo direito £ introdtmdo a direita e aim/.,

depots trazido para diaute pelo movinieiito deespiral sobreabossa
frontal direita.

A pequeiiii curvatura se aeba voltada para n coixa esqnerda
da mat, \s primeiras tracyues* fuitas por baixo epor traz seguiulo
o eixodu estreito superior, tern pur fim obrigar a cabeya a descer ;
depots do que faz-sc excenter a cabeya sen nmvmietito de rotayao
da esquerda para a direita, e desprcndc-se cm O P,

T-
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Na posi\ao O I D Tj o ramp diteiio, mtrnduzidn em primeiro
Iogart e applicado, atrnz e 4 drreita, sobre a parte direita tin occi-
pital o ratiu > esquerdo e applicado adiante sobre a bossa frontal
esq tierda*

i

Proeedtssc em seguida ao desernzaruento. O instruments
uina vcz articnlado tern a sua pequena curvature voltada para a
cotxa direita da mlti, e apprehende irregularmente a c&beca. As
trac^oes ser4o feitas conic no caso proccdente O I K T, a rota?£o
dn direita para a esquerda c o dcSprendimento em O P.

2*\ O segundo processo consists etu fazer uma applicant*
regular, isto e, apprehender a cabeja pclas extremidudes do dia-
metro hiparieta]

* E1 o processn de Tanner, de Pinard e de sens
dtsejpulos, processo que infelizmente liao e seniprc applkavcd, c

qtte o mais das vezes e tie difficil realisa<;ao*

H' iucontestavel que cotn o methoda de Pajot consegue~se
cm mu t)oin miniero de casos a extnit^ao do feto, entao que estes
dors methodos nan deram resnltado*

i

i

i

\

, <

/pptica^oes di jnrvcps svbrr ft tahrra movti aarHii do rshrih'
superior

* Rcmmcia-se, neste cast ? , a applicar as colheres sobre as
bossas parietaest a nieuos que a posi^ao uao seja directameute
autero-posterior, o que £ excess!vumeiite rarot e kva-soas sobre
os lados da bacia* In rem 6 raro que sc sign este preceito uu pru-
tica e que as collieres sejam realmelite coPocadas sobre as ext re-
inidades do diametro transverse*

Coni effeito, quaudo a cabeja estiver em posu;ao diagonal , as
colheres sao levadas muito naturalmeute para as d ims extreme
dades de tnn dos dianietros obliques.

Peis bem , mis posit;oes fnincamelite tmnsversaes, e quasi
setnpre assitn, entao mesmn que o cirurgiao queira collocaPas
sobre os lados da barn ; nesta altunu com effeito, e principal-

i

*

.
j
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rueiite nos estreitamentos sactcvpubiamios^ que sSo os niais com-
minis, a calx^ra estA quasi sempte em posiyao transversa : oratsC‘

gtimlo a observa<;ao dc Rhatnsbothani e Simpson, apezardo preceito
formal dc levar as adheres sobre os lados da Imeia , ve-se depots
do parto qne a ealx\-n nao foi apprehendida da fnmte ao occiput

Quasi sempre os tragus tie cada ramo sc achum sobre uuta
das bossas oecipitues e sobre a bossa coronal opposu : o qne prova
evidententente que, nmn grado seuT o parteiro collocott o instru-
mentg em uma posigSo obi[qua ,

Naturalmeute, com effeito, se a catena estivet eni posi^&o
transversal, o sen grande diametro eorrespouderfi ao diametro
tratisverso-

i

i >ra, estn estamio estreitacU dr dtantc para traz. as colherts
njo poderao se collocar faciluiente senao leval-as nmn airaz da
cavidade cotyloide, a otitra adiante da sytnpliyse sacro-iliaai ;
unices pontos era que a cabe^a deixfl uni cspa<;o vasio,

H' pois esta direc^ao que em todos os casus e precise dar is
colheres,

Logo depois da appltc&fdo do forceps, seria bom ua major
parte dost casos, ligar os gauchos antes de cpmeyar as tracydes. As
tmeyoes serao feitas a principio tan to para trax quanto possivel, e
levautar-se-ha o eaU; do iiistrumentoa medida que a cabeya deseer
na excavayaoH * ( Caaeauxwp

ftpplicaQoes do forceps nas apresecta^es de face
Quandt > a face se apresenta, a cabeca, no inomen1» em que

houver neeessidade da intervenyto da artet pfide se achar
Lreitti inferior, smimnie insiimada
ainda movel acima deste estreita

As appHeayoes directas do forceps sAn cxcepciouaes nas
aprcseutayocs dc face, e sao principalmente as applica^oes obliqnas
quo se tern de praticar.

no es-
no cstreito superior, emfim ;

L
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As regras geraes e particulars sfio as mesinus quc uas apre-
scntayoes de vertice; porem ha dois pontos quc dominant todos os
nutros :

r \ A iudicagao de col Iocar os ramos do instruments sobre os
lados da face, afnn de evitar a stia compresto, e da parte anterior
du pescofo, e pruduzir assint desordens graves no feto: ora, isto
uao e sempre passive!,

i \ A uecessidade, absoluta desta vez , de fiazer a cabeva CXL -
euLar sen movimento tie rotucau, para tracer o men to debaixu da
sympliyse pubtsinna,

K ' de toda a access idude tracer 0 meuto para dcbaixo da
symphyse pubianna, porqtie a tnmsforma^ao da face cm apresen-
tacao de vertice somcute k passiveI quando sc trata da variedade
iron tab ou quando a cabcca estiver aciuia do estreito superior.

:

i

t

i
t
1

A PACK HSTA KA EXCAVAVXO E TRANSJ'OZ a ES'JTRHtTO1 ,

t SIH’EKIOK.
i " PosifSo mento pubiamiaAtm melhor mmto suh-fiuhianmt .

A apfilitafSo / diredit.
O tamo esqnerdo sera appljeado cm primeiro IagarT a cs-

qnerda , sobre o I ado direito da face* o ranm direito, a ilircita, sobre
o lado esquerdo da face*

A peqtteua curvatura do instrtmiento, depots tie articulado,
abraxja o mento e fica voltada para a areada pubiamnL

Rastara levantar lentamente o forceps, c a cube*;a sc liespreu*

deni successivameiite pelos diametros sub-mento- frontal, sub-
mento-bregmatico, suh-mento-occipital.

2 " PosifUo menttysacrea,̂ E1 puramente theories o mento
st achaudo sempre a dixeita on aesqtierdu, em umadassymphyses
sacro-iliacas, e a posi?ao tornando assini mentoposterior (direita
ou esquerda) ,

*F

I
!

r

-

Pmifao M / E A. A applica^ao ser& obliqtia, e asy-

metriea cm rela^ao a bacia e synielrica cm rcla^ao a eabeea. t)
ramo esquerdo, que se introduzird primeiro, sera applicado, a

o3*

J
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t

esquerda e atrasobrc a regiao malar direita, sobre o ladodireito
da face, O r;mm clireito scrA iutroduzido k direita e atrax e traxido
pitta diatite pelo movimento de espiral sobre a regrao malar
esquerda, isto ef sobre < > lado esqueido da face. A pequcua curva-
tnra, qtie abmeant o mento, ficaru voltada para a eoixa esquerda
da psirturientc. As prinudras tracydes deverao ser dirigidas para
baixo afinj de abaixar o ineutoT depots Far-se-ha executor o mnvt -
memo dcrotayfio tla esquerda para a direita, de matteira a tracer
o me11to para debaixo da symphyse pubiauua, e desprender-sê ha
cornu em mentopubiaima,

4>
a .1/ / /: / '

. — A cabeya serii appreheudida irregu-
larmentc de tuna bossa frontal ao atigulo da maxiltt. O ramo
csqtierdu, imrodtizido prime!rn, sera appliesdo a esquerda e atraz,
sobrc o angulo direitu do maxitlar, approxtmaiido-se o mats pos-
sivcl da extremidadc do diametir* bi-nialar* 0 ramo direito, intro
duzido a direita e atra/ , sent tm/ ido para diantc pelo rnovlnicuto
de espiral esc applicant sobre a bossa frontal esquerda, A pequenu
curvatura fiea ailida voltada pant a eoixa esquerda da parturients .

Depots do mettto ubaixado por meio de tracyoes dirigidas para
baixu, impriniMC k face o movimento de rotay&o que tru/ o mento
para debaixo da symphyse pubiauuu , e desprendose em mento
pubianna.

5. ffysifat* M 7 li f\ — A appHcayao aqtii 6 obliqua, O ramo
direito* introduiido prtttieiro, serA applicado a direita e atra/ ,
sobrc a parts lateral direita da face ; o mmo esquerdo* introduzido
u esquerda e atraz, serii trazido para diante pelo movimento de
espiral e applicado sobre « . i lado esquerda da face . O instrumento
abraya a froute cm sun eoncavidade, e sun pequeua curvature fiea
voltada para a eoixa direita da parturiente. Procede-se cm seguida
ao descrusameulo. As priuietras Lracyoes devem serdirigidas para
baixo e para traz, afim de nhaixar o nieuto^ e em seguida fazer a
rotaySo artificial Feita a rotayfto disarticulate o forceps , retira-se
os rauxoS, faz-se unrti Segunda applicay&u. directa desta vez , e
desprende-se em mento-pubi&miEU

I
*

1
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6.° Fbai\ao .1/ / Z? A — A applicatjao, neste case, symetrica
em relacao a cabe^a^ e obliqua cm rcla^ao a bacia , O raino direito^
que deverfi ser introdiizido em primeiro logar, e applicado a
dire!La t atraz. sobre a parte lateral esquerda da face ; o raino

esquerdo, introdiizido atraz e a esquerda, e lovado pelo moyimento
de espiral adiante, e collocado sqbre a parte lateral direita da
face. A peqiieim cn rvatora do instrument abraija o memo, e
olha a coixa direita da partttriente, ( ) raino esquerdo sendo iutro-
du/ido cm seguudo logur, sera precise) praticar o dcscrusamento.
As traccoes eleven! ser dirigidas para baixo, afitn de abaixar a
face e o mento, depots do que faz-se a rotate artificial da direita
para esquevda que traz o mento para dehatxo da symphyse pu-
biaiina, e , desprcndc-se em mento pubianna.

7.'1 P( >st\uo M / / ) T« — O ranio direito, introdiizido em pri-
meiro logar, £ applicado utruz c a direita, sobre oangulo esquerdo
do maxi liar ; o ramo esquerdo, uitroduzido atraz, e levado para
diante pelo memmento de espiral , e collocado sobre a bossa frontal
dimra, A pequena curvaiura do instrimlento olha ainda para
a coixa direita da mli. Aqui ainda 6 precise praticar o des-
crazamento* A face e o meilto serfio ahaixados por mcio de
trac^des dirigidas para baixn, depois a rota^ao sera feita da di-
reita para a esquenla , afim de tracer o mento para debaixo
da symphyse pubiamiat e n desprendimento se fexfi ein mento-
pubianna.

8.° Posi$aoM l /? i\ — A applicat;ao aqui serft symetriea cm
rcla^ao k cabe$a c obliqtia em rela^ao A bacia, O raino esquerdo
introduzido primeiro, sera applicado atraz e a esquerda, sobre a
parte lateral esquerda da face ; o ramo direito, introduzido atraz e
a direita £ levadu para diante pelo movimento de espiral e
applicado sobre a parte lateral direita da face, A pequena
curv&tura abra^a a fronte c olha para a coixa csqrterda da
mat , Trac^oes para baixo, rota^Sri da direita parti a esquerda,
depois segunda applicant) dc forceps c extraccao ein mento
pubiaxia,

*

r

* n *
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2. A FACE ESTA INSINUADA ND ESTRKITO SUPERIOR*

Qtifuido n face estiver insmuada no estreito superior 6 pre-
ferivel rceorrer quer 4 vcrsSo, quer A mhic<;Ao dn apreSenta$ao de
face eni aprcsenta^ao de vert ice , segnida esla* se honvci necessi-
dade, dc uma applicas&o de forceps. Ouauclo a versiLo e rcduc^uo
nao dercm rcsultado, recOrrer-striia ao forceps. A appltca§Ao do
forceps, rdestas circiuiistancias, se fard como Has apresenta^oes
dc verlice, iusimiatfo no estreito superior.

J

3.“ A FACE ESTA AtKDA ACIMA DO ESTREITO SUPERIOR.
A applicable ) do forceps dwt ser teutada sfimente quando a

versao pelviana for impossiveL Vines de applicar o forceps aiitda
6 prcciso ten liar a conversed da posi^ao de Tace em posjjao de
verticc, e applicar^se o forceps subre csta posi^ao* A applicacao
das colheres, qitando a face se achat ftcima do estreito superior,
serd feita sobre os lades da bacia. %

Appf&ofUo do Jorcsps so firs a m&sfa relida mu partes vialsmas
depots da mkida do iromo

A . CARINA NO ESTREITO INFERIOR OU NA EXCAYAflo,
i .'1 Pos/ fSo (Hripiio puhuinmt * — Oiumdo a applicant) de

forceps st torna necessarfa nVsta posi^So, o que £ imjato Caro,
devc ser feita de maneira a abnixar a face c. a tracer primeiro
o memo adunite tU> perineo, depois snccessivamentc a bocca, o
nari/ , a fronte, a bregma c eitifiiu o vcrtlce* Em uma palavra,
6 preciso flexionar a cal^a* Pam aprebender a face, que se acha
ntrax na concuvidade do sacrum, o mclhor e levuntar o trouco do
feto para dian'te, sabre u ventre da mait e cscorregar o inatru-
mento por debaixo d'elle, sobre sen piano anterior 011 e&tcnud.
Tinstn , para desprender a cabeqa* ptixar, levantando progress*-
vamente os cabas do instrumento;

>

j
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2" Posifao ihripifo-siUrca. — A cabe<^a podet n’estc caso, estar
cm ilexao ou disteudida.

a. Caba;a an fitxatK — Os ramos do forceps serao intro-
duzidos acinia do corpo do feto, seguindo o piano esternal, e o
tronco fortemente abaixado adiantc do perineo.

Leva-se cm seguida
traz, afiin de augmentar a
sobre o perineo,
duzidas.

os cabos do forceps para baixo e para
flexao, e desprender o occiput atraz

como nas posigdes occipfto-posteriore.s nao re-

O mento sc aclia adiantc e em cimab, Cnbi' ftr dis/endirfa.
atraz da symphyse pubiatma- O pivot, ao redor do qual vai se
desprender a cabc^a, e a regia * sub-mental do feto, e precise, pus,
segundo Grynfelt, levantar verticsihuente o tronco do feto adiantc
da vulva, e iutroduzir as collteres por debaixo do tronco fetal ,
isto e, sobre o piano dorsal . Basta entao levantar os cabos do
i nstrumento o mats possivel, para desprender asstin ventre .sobre
ventre.

indi fiferentemente as colheres abaixo ouTaruier applica
acinia do tronco-

; Positives nhliquas. A eabeca pode aimla scr apprehendida
regularmente, e 6 precise antes de tndo fazer a rota^ao para
dfanle, todas as vexes que isto for possivel , para traz, cjnando nAo
se puder sun tmiito csfoivo levar o

pliyse pubiaima ; t\ conforme a
tendida, despreuder-se-ha cm O P ou em ( ) S,

( ) instrumentn sera, conforme a maior oti menor facilidade,
applicado abaixo ou acinia do tronco.

/’ /WjSrf fransvrrsaes
* A unica differeu^a nn manobra

e a apprehensao da cabecja, que e irregular,

Grynfelt . ideates casos, aomselha fazer a rota^au ou com a

occiput para debaixo da sym-
cabct;a estiver cm flexau ou djs-

inio pelo processo de Mine. Luchapcllc , ou coin um unico ramo
do forceps, agindo como unia alavanca,

As manobras aeonsc*

sobre o nuixillar.
U. CAHK^A NO ESTKKJTO SLTltKIOR.

lbadas por Champctier de Kibes, flexao, tracgocs
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e pressoes exteriores sobre a regiao frontal , permittem o mais das
vczes o desprendimento ; conitudo, 11a immensa maioria dos
casos, o feto succumhe quasi fataltneate. Nao e mais ao forceps que
c predso reeorrer, e si in n craneotoniia e a cephalotripsia . Certos
auctores aconselham, n’estes casos, o degolamento, c a applica<j5o
do forceps sobre a cabe?a ficada so no utero*

Afiplicacao de forceps sobre a cahefa separadti do tronco

O ponto capital 6 feixar a cabe^a ao nivel do estreito.
Conseguc-se cste resultado por rneio das maos de uni ajudante,
fixando a eabeeja pda parede abdominal , on por meio do bastSo
de Pajot introdu^ido pelo bttraco occipital ( basta enlao pucliar so-
lidamente corda de iripa) , depois, a mao introduzida no utero
colloca a cabec;a na situat;So a mais fuvoravel , e applica-se os
ramus do instrumento sobre os lados da cabe<;a. Rsta operate e
extremamente ddicada e difficib Felizmonte o mais das vezes, a
mao bastando para extrail ir a cabeea , o emprego do forceps
torua*se in util .

a
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INDICACOES DO FORCEPS

HEMOREHAGIAS UTERINAS

A hemorrhagm eTsem duvida, o tu&isfrequente <t tambciu mu
dos inais graves accidentes, egne aouea^am a vidada itmlhcr antes,
durante, on depots do purto. Qrmlqucr que seja a causa d 'esta
hemorrhagia* qun.squer que sejVm a nuturtva e a origem d’estas
perdas, o dever do medico e intcrvir todas as ve£cs que cl las pos-
sain por sua abumlancia. dtira<;So c persisteneia, comproinetter a
vida da mai.

Suppoohanto-nos em face dc tuna lieniorriiagia que necessity
a extrace;Ao do feto em utua miillier, ha muito tempo cm trabalho
e cujas foKas estao esgoUidas, Qual sera a cunducta do pmtico ?
Em que caso deverii elle empregaf o forceps ?

em certss circunistancias, a intervenjao da arte sc tradu2
o mats das vezes pur mauobras, fia tambem eftsos que ordenam e
exigent o emprego do forceps. As indicesoes que devein guiar o
parteiro, se tiram priudjpalmente da eleva^o da cahe^a c da abun-
dancia da hemorrhagia.

Ceticede-se, com effeito* que, quando a cabeea do feto esta
aiuda a cima do estreit* * superior, qfte o orificin uLeri110 estn
aiuda dilatado on dilatavelt quaiido* ein uni irniu piilavra, as coir

didoes necessarias de versao se apresentam, concebe-se, digo, que
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n’estes casos graves, esta mauobra possa ser preferivel ao emprego
do forceps. Ella tem a vantagem de operur mats dcpressa a cx-
trac\TAo do feto, e de permittir ao utero se retrahir mais prouipta-
meute ; quando, poreiu, a cabe?a tnuispoz uorificio, quandodescen
11a exeavayao, sdmeiite a applica^ao do forceps podc tenuinar n

parto.
1

M
I

ECLAMPSIA PUERPERAL

A eclampsia e urn accidente que provem da uiai , c qm* pude se
maiiifestar durante oeurso de suagravide/ , durante o Irnbalho do
parto ou depois do dclivramento, Mais frequeute durante o tempo
do trabalho que t in qualquer omro periodo* e mui rara durante os
primdros mejjes da gestn<;ao.

O pmgnostico d'esta atTcc^ao e grave, nao so para a mat
cornu para o feto ; estc succunibe quasi setupre qner as pertur-
batfScs irazidas A circulavsbi utero-placentaria, quer As convulsSes
das quaes pode scr affectado na cavida.de utcrina. Os casos nos
quaes vin-se os accesses de eclampsia desnppareccrcm logo depots
do parto, fizcraiu pensar a uni grande numero de pratieos que a
duple^ao do utero era unia condii;an fain ravel para a eura d’estc
accideute, tamliem propu /cram extrnhir < « feto, quando a eclam-
psia sobrevinlia cm unia nntlher antes da comedo do trabaiho.

Dotts meios foram acmiselhados: a iutroduc^ao fonjada da mao
e o debridameuto do colto. Dubois repcllc estas tentativas e as
considera^oes que apresentou para motivar esta cxclusao de toda
intcrvencao de sim parto sao clieias de justi^a. Como estc sabio
professor, julgamos tambeni que, no interest da mai, a expecta-
§30 e a conducta a seguir ; quando, ao emitrariot o trabaiho csta
come^ado, quando o orificiu esta siitfu it ntemeute dtlatado, se, pela
aii.sculta^au nuve-se os midos do cotti^o fetal, ou se a vidu da mfii
esta gravemeute compromettida pcla freqiiencia e tntensidade dos

V

*

*
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accesses, deve-sse praticar algnmas iiidsoes sobre o collo, debridar
0 orifieio c fasicr i minediatamente lima applicant} de forceps,

Qtmndo a cabe^a esta Fortemetite insmuada no oriiicio, on
quando deceit 11a cxcavafao apresessar-sc-hia tumbim ;t termfe
tiayao do purto, desde q 11c 0 traballio pareecsse sc proloagar.k

KSmETTAMENTOS DA BAOIA

Os estreifcamentOK de Ixieia cntistitiiein unm classe de dystocia,
ctijo estudo C‘ de maior importaiida para o pratieo, e ctijas indjea -
yoes mttnerosas exigent eonheciiueutos especiaes, Estes vicins do
conformaydo, pur sun propria natureza,sao, de todos os antius-

que sc nppuem a expulsao cspontanea do feto, os que apresentau]

a maior gravidade c que necessitam, pelos accidentes qne pudem
se apreseutan a intervenyfio a muisaeliva da arte.

As difficuldades que se ubservam n'estas circumstances
variant com os differentes graos de estreitamento, c y >ara beni apre-
tiabos, devemos entrar em algnus dotallies.

Em uma bada belli eon format!a, o diametro de cada nma de
su AS partes tern uma extensan quasi fix a e invariavel, assjra, no
estreito superior* tenios o diametro sacro-pubiatio qne mode j 1 a
it 1 > centimetres, o diametro nbliquo que mc-de 12 centimetres e
o diametro transverse que medc 13 V* cent tinetros. Os diatnetros
da excavay&o sao sen si vein rente iguaes cutre si e tern uma c \ ^

tensao de 12 ceutiuietrns, Quanto uusdiainetrosdo cstreilo inferior,

tern todos uma extensao dc 11 coniimetros, porem esta exteusao
durante u parto 0 susccptivcl de mu auguiento maior on menon
Conclue-se facilmcute quo a exLonsaod'cstes differentes diam -iros

p6de variar eutre eertos limites, sem qne yror isto tonic o parto
laborioso, porem, qiumdo csta diniiuuiyao tonia-se considersvd,
a exjpuls&o do feto t d:fried on nupossivel , segundo o gnfto do
estreitamento*

k *

4x
r
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Para bem julgar das difficuldades que p6de-se encontrar em
sciuelhanU- de dystocia, e n&o so nccessario conliecer bem

obtetn com cxactidao pela pel-
11 m caso
o cstreitaiueto da bacia, o epic se
\ imetria interna, emuo tainbcm scria igualiuente util poder aprcciar
o volume c a rcsisteucia da cube*;a dofeto. Coiicebe-se com effeito,

estreitiraento medio, o iiusinuameiito sc fan!com tanto
*4

que, cm uill

mais facilidade, quanto o volume do feto for menor e a reducti-
lidadc da cabe^a mais notavel.

Km quasi ttxlos os casos, porem, esta ultima IICKJ&O nos es-
capa completamente e nflo temns sobre este [suito senao dados
muito incertos. Se, pois, a estc conliecimeutu ineompleto do estado

partes, accrescenta-se a cpoca, muitas vexes, desconhecida, da
qual data a gravidez, comprehende-se quanto 6 difficil algumas
vezes prever qual sera a tennina^fio do parto cm ccrtos eases dc
estreitamento da baeia.

Xu aprccuujsin das indicates que aprcsetitam os vicios de
coiiibt 3 iuu;ao da bacia e tain bem no pun to de vista do prognostico,

a divisao cm tres classes, estabelecida por

das

> I

110s eonservaremos
Dubois cm sua bella these de concursn :

I'rimarti r/i/ ssr.— A primeira classe compoc-se de todas as
bacias viciadas, uas quaes o estreitamento cm qualquer ponto que
exista, deixa ainda 11 este ponto inn espa^o de 9 / centimetros
pelo menos cm lodos os scutidos.

Se'g Hilda l /(ISS£»

estreitamento da bacia deixara, sdmente uo ponto do
Na segutida, se classificam os casos nos

.quaes o
canal quo ellc occupiu unia passagem da qual urn 011 inuitos dos
diametros terao 9 1 _ centimetros de extens&o no maximo e 6 cen-
timetros 110 mini mo.

Trurira ctass*\- \ tcrccira, comprehended emfim todos os
( i estnitamentn sera tal que as dimeus6es do

restanie estarao abaixo de 6 1 _• centimetros.
oasos nos quaes
ospaeo

primeiro d'estes tres casos, o parto espontaueo, algumas
outnis vezes peuoso, por6m feliz era dcfinitiva paravesses facil ^

a mai e o feto, pode e deve ser esperado.
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No segundo casoT o estreitamento do canal que 0 fcto deve
transpor, e bastante notavcl para que a expulsao natural d'este
seja impossivel : em geral , as contrac^oes 11termas uao sao aju-
dadas se a cabe^a do fcto adquiriu c conserva todo o desen vol-
vimeato qne ella dcve ter no tenno da vida mtra-iiterina e se de
uni outro Iado a bacia defonuada conserva suas dimensoes
anormaes.

No terceiro case, a despropor^ao de volume de um lado e da
eapacidade de outro lado, e de lal modo prommeiada que nem a ex-
pulsAo iiutural Tiem a extrac^ao da valuta dofeto poderiam ser es- >
peradas.

Dubois adniittiu 11111a subalivisao ifesta terceira categoria de
estreitamento, a saber : i\ as bacias que offerecem no miniino
54 uiillinietros; 21', aquellas nas quaes o estreitamento estii abaixo
d’esta medida.

Qtiando a bacia apresenta menos de 54 lmllimetros de ex-
tuiisao em seu menor diametro, Dubois e o maior nnniero dos
parteiros Franceses admittem que a opera<jao cesariana e, tfeste
caso. o unico recurso da arte.

Pajot rccouhece, nVstas circumstaucias, as grandcs difficul-
dades que sao inherentes as Leutativas einpreliendidas com o fim de
terminar o parto artificial monte pdas vias naturaes ; cmretanto
pensa que este limite pode ser fixado abaixo de 54 millimetros.

Este professor eliegon , com effeito, com o auxilio de um
processo que elle chamou a terminarcephalotripsiu repetida
o parto em casus em que a bacia nao tin ha mais de 5 ccutimetros
e a evitar assim a opera^ao cesariana.

a

Nos nao insistiremos mais snhrc vsta questao que nao eutra
no assumpto da uossa these.

(jue convein fazer quandu a bacia apresenta 9
em seu menor diametro ?

Assim, como dissemos acinia, o parto espontanco n ’estas
conduces e possivel e o pratico dcve esperar e abaudonar a ex-
pulsao do feLo aos esfor^os da natureza.

centimetros1

1 J

1* y
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Kstn expecta^do pbde sc proInngar emquauto as continences
titcrinas sc mantiverem c oestadn da mai c tic * fete nan perigarem ;
pnr£m, cm geral, quando a cabe<;a esta no estreito superior,
6 ' preciso nfto esperar, para intervir
da ruptura das membranas c da dilata^Ao complete do orificio.

A exlracnao do ieto deveria se fazer mats promptameute nos
eases cm qne a ealicija iusinuada mt excavavao fosse detida
estreito inferior, quer por uni estreitauten to d’esta parte quer pela
ausencia on fraqueza das contracyoes uterimvs. Apressar-sidna
igualmente tenuinar o parto sef durante o trabalho, sobreviesse
um accidente grave bastante para amiprometier a vida da mai on
do feto. Em todos estes casos recorrer-se-ha ao emprego do
forceps, conformaudo-se com as regras que presidem a sua
applicaf&o.

Na apicseiit;n;fu ’ da extrvmidade pelviann, a expectusao e
lambent a couducta a seguir ; jtorem, se, depois da expulsao do
tronco, o ck-sprendimento da cabeca tardasse muito a se effectuar,
depois de ter experiiuentado traeyoes moderadas e raethodicas
sobre os membais inferiores e subre u proprio tronco, recor-
rer-se-hia a uma applicant) de forceps.

Quando o feto se apresentar pela face ou pelo tronco, pro*

eitrar-se-lia converter estas apreseuta^oes desfavoraveis na de
vertice c conbar-se-ha em segnida u trabalho aos esfui^os naturaes
da expulsao ; se as difficuldades, porem, foreiu mui graudes para
operar esta maiiobra, tcnninar-sediia n *este easeo parto pda versao
pelviana.

\. mais de 5 a 6 boras depots

1
no

.

1

< ) que eon vein fazer quando a bacia apreseuta novc centi-
metros c ineio em sell maior diametro e seis e mein centinietros
no mcnor ?

Kstubelecercnios emu Dubois, uma sub-divisao n’esta clas.se
Ou a bacia mede nove e ineio centime-

tres no maxiniu c oito ccutimetros no miuimo, ou ella mio deixa
seuao um espa<;o de oito centinietros
minimo.

I

mfedia de esirdlanieiitos. *

*no maximo e seis e meio no

1
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No primeiro case, se o feto esta
gumas boras depois da dilata^ao
verificado a impotencia das contrac^ocs

vivo, e preciso osperar al-
completa, e quaudo sc tiver

uterinas, far-sc-ha unia

applicable do forceps, Se estas primeiras tracsoes 11A0 produxirem
resultado, dcixar-sedia o trabalho eontinuar ainda durante>

unia on
duas boras no liiaxiiuo e reapplicar-sedia o instrumeuto. Sc esta
segunda applicable nau produzir ainda resultado, far-se-ba tuna
terceira, no caso em que se tiver a esperaut;a de extrabir aiiula
uni feto vivo ; por&m, ccmio de nm ladot e ciifraqueeendo a rule
que se renova iguaes teutativas, e como de um outro lado estas
applicates de forceps sao sempre perigosas para o feto, e que
sua vida n’estas circiuustaneias t* muitas vexes compromettida, e
preciso entao, para evitar a niAv os inconvenientes de um trabalho
in it ito prolongado, recorrcr a crancotomia e applicar cm seguida o
forceps oti o cepbalotribo, segundo o gnio de cstreitamento.

No segundo caso, isto e, qtirmdu a bacia apresenta um estrei -
tamentodc oitoceutimetros no maximoede seis e meio im niiuimo*

o parto natural sera quasi sempre inipossjvel para imi feto a termo
e normalmeute desenvolvido.

Os estreitiuncntos de oito centimetres formam tambem quasi
o lirnite aeima do quid jnVle-se esperar a extraccao do feto, abaixo
as difficublades toriianosc- cada vex maiores e esta extrac^Ao cada
vex niais rara, ao passo que se approxima de seis e meio ceuti*

metros.
A expectable, idestas cmidi^des desfavoraveis, nao poderia

se prolougar pur muito tempo, setn risco para a mile. O pratico
devera tambem intend r desde qne elle tiver verificado a impo-
tencia das eontraeboes uterinas e dos esforces da niae.

N’estes cases de estreitamento da bacia, muitos auclores
pensani que a versa* > e preferivel ao emprego do forceps. Kra a
pratica de Mine. Lacbapellc e de sua epoca , faxer a versao n 'estes
easos.

Dubois imitou algimuis vexes esta eomlucta ; mais tarde
porem, die fonnulou unia ontra opiniSo :

i .
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« No comedo de minim practice, disc elk*, teutci, nos estrei-
tainentns modenul >s. Inzer a versao pcios pes quando o fcto se
apresetitava pela cabe^a ; uao a seguirei mats. p

A qucstao pareeia jnlgada; todo o nmndo, nos estreitamentos
medius, julguvji quo
a versAo, quando Simpson
ch&pellc c „

curta analyse da memoria de Simpson
cllc procurou fa/.er prevalccei\ nos

« Snppoudo a cabe$a collocflda transversalmcnte acima do
estreitamcnU * sacro-pubiunno,

<
o forceps dcvia ser applicado de prcferencia

propose voltar a praticn de Mine, La-
• de recorrer a versan n’estes easos. Caseeaux deu mini

0

cm apoio da opiuiao que
a reproduzintos tcxtualniente :

atravessara die mais fact 1 mente
offerecer pelo vertiee do que quando a

ahida espontauen do trouco apresentar a base do
estreitamento ? A thorn, sobre este ponto, parece has-

u obstacnlo quando ella se
extriuvfm on a s
cnmeo ao
twite de accdrdu coin os fiictos rcfcridas acima. Coin effeito. a
cubega cmisiderada cm sen conjunct!>, represent uni com- cuja
base e omstituula pelo dinmeLm l >iparietal que tem de 9 a

ecutimetros 00 Venice pelo diainetn* Inmastoidiauo que tem9 1:•
sdmente de 7 * i a 8 centimetros.

Esle ultimo diametro e irrcductivcl, cmquail to que o prinieim
pode , sob a influencia de lima compressfto mais ott menus pro-
lougada, diminuir de 1 */i centimetro,

Pois bem, quando o vertiee da eabe^a se apresenta primeiro, a
base do cone que a cabe$a representa vein se offerecer a uru diame-
tro mais estreito que el la c os esfon;os do utero, assim oonio as
trac$dcs exereidas sobre o forceps somente podem ter tun restil-

e achatar a aboboda do craueo contra a ontrada da baciatado:
e, por con.sequent'!a, augmentar cm logar de diminuir o diametro
biparietal,

Se suppomos, pelo cuutmrio, que o cone representado pela
cabe<;a sc insinua pela sua ponta, isto e, por sen diametro hi mas-
toid hum, as tnuvoes praticadas sobre o trouco do feta poderao ter
os resultados seguintes : se o diametro estreitadn da bacia offerece
peto menus de ; ;i S eentimetros, elle nfto opporA ueuhims obsta-
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culo serio ao insiunamento cl este diametro bi-mastoidiaim ; dcsde
entaoa resistenda offerecida pela symphyse pitbianna e o angnlo
sacro vertebral , exercendo uiiia coinpressao sobre us halos das
bossas parietaes tende a approxinial-os inn do outro, isto C\ a re*

duzir o diametro biparietal e a cabega, sob a inftueneia das
trac9oes do parteiro, se insinuara na parte estreita da bacia. como
tuna eunlia cuja base e compressive]. Km uma palavra, na apre-
senta^ao do vcrticc, a resistencia offerecida pelos ossos da baeia
ternle a diminnir o diametro occipito-frontal ou oceipito-incnto-
niano, eniquatito que, nas apresentagoes podalieas. tencle a di-
minuir o diametro transverse, isto c, o unico que seja importautc
reduzir (Simpson ) ,

Em resumo o raciocinio do eminente professor de Edimburgo
e este : Qitando se cjuer fazer peuetrar em 11111 canal estreito 11 m
corpo cuja forma e cnuiea, e prefcrivel que este corpo se a preseme
pela pouta do que pela base do cone.

Ora eis aqui a applica^ao d 'este raciocinio: qitando o feto se
apresenta pela cabcca , a base estfi no occiput e a ponta no mento,
o feto se apresenta, pois, pela base do cone ; se se vira n feto, ellc
offerecera a ponta.

Ate aqui e perfeitamente verdadeiro ; poreim eis aqui a
objectao feita por Pajot, c que lira a este raciocinio a maior parte
do sen valor. Se, tTestes estreitamentos da bacia, quando se faz a
evolu^So fetal por meio da versao, se tivesse a certeza de Lrazer
a cabe9a em flexao, o men to sobre o petto, Sympson teria razao.

Por6m, justaniente por causa do estreitaniento da bacia, ha
toda probabilidade para que a cabc^a se disteuda durante as
trac^ocs e faz-se entao apresentar a cabeija pelo sen maior dia-
metro, o occiput-mentomiiano, cTondc diffictildades, algumas
vezes insuperaveis, para terminar o parto e uecessidadc de re-
correr ao degollameuto para praticar em seguida a ceplialotripsia.

Tambem, sent repellir de uma maneira absolute o ntetlmdo
de Simpson, elle nao deve ser acceito como methodo gerab
Pajot nos parece estar com a verdade.

j

<

'

I



v '\JV
i7°

Quando a cabe^a esta no cstreito superior fica-se tranquillo
cabc\a pelo trouco, pode-se
P 'is e preferivel appliear

c pode-st apprehend* 1-;;; substitue sea
hear trm segnida muito einbaragado,
primeiro o forceps.

•iRESiSTENCIA DO PER IN EG

No segundo periodo do trabalho do parto, a cabc$& do feto,
(t o mi o mais coniiiuuu) ,
sc* iusiuua na excava?fto c vetu se
cl la repelIt* c disteudv ponco a pouco.

O mais das vtv.es esta distensAo do perineo nA< < offereee
obstaculo serin & expulsfio do feto ;

trailspot* o onficio do collo ntcrinu,

apoiar sabre o perineo que

mu
tin certos easos, porem, e prin-

eipalmente nas primiparas, a resisieiicia dkste piano muscular e
tal que a cabe^a para em sua descida e que, apezat de contrac§des
fdrtcs e energicas ella dei.va eompletamente de progredir.

Ouaudo eslas contrae^oes sao impotentes para se operar a
expuLsao do feto, que ellas se nifraquecem cesgolam inutihuente,
a indlca^ao e entao terminal o parto por unia applica^ao de
forceps. Esta deve-sc fazer geniimen te cinco on sei.s boras depois
do fim do primeiro periodo do trabalho;
prolongada exporia

utn.i cxpecta<;&< » mais
a tnai a lesoes tranmaticas, a desorclens mais

ou menos graves e poderia ser prejudicial ao feto. A resisteucia
do perineo e certatnentc a causa a mais counuuni do emprego do
forceps.

XVstas circmustancias, a nppltcafao do instrumento exige
certas precau<;6es.

A iutroduc^ao dos ramos deve-se fazer com uma extrema
lent idao e as trae^oes nao serao nperadas seiuio mui lentaraente
afmi de prevenira dibicera^ao do perineo. Algumas vexes e sobre-
tudo uas primiparas, a resisteiicia d estas partes moltes se liga
a uma estivitez i muito grande da vulva, que pdde assim tor-
uar-se uni obstaculo a termina?ao do trabalho.

V
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Em inn igua] casofseria preciso prati'car duas pequenas in-
cisocs, de cerea de um centimetre de extensan, sobre as partes
lateraes e itiferiorcs do orificio vulvar, para facilitar o despremli-
mento da cabe<;a.

INEROIA UTERINA

Entre as formas cjuc concorrein para a expnlsao do fetu UM

trabalho do parto, a contrac^ao uterina e sem dnvida
derosa e a inais energies. Sita ac^ao, rricstes phenonienos plivsio-

cnfra-

a nuns po-

logicos, e de tal modo util que toda a causa que tende a
queeel-a , a suspendd-a, constitue um obstaculo a esta expnlsao
e exige por isso mesmo as vexes a interven<;ao da arte.

As causas que prndnzem esta fraqueza das coutrsicyoes
e dependent o mais das vexes do estado geral da

SUMf

mnuerosas
mulher ; assiiu a inercia uterina pode ser devida :

i | a um estado plethorico ; a sangria, irieste estado,
utibiiente empregada ;

a fraqueza geral

sera

que se recotihcce pela Ieutidao, com
a qual se faz a dilata<;rio do odlo, e pda dura^ao inui prolongada
do traballio ; esta causa c rara porqtie a depressao das formas do

2’\

organismo teui pouca influeneia sobre
como e facil de ver nas phthisicas que parem geralmeiite coin faci-
lidade. Recorrer-se-hia n’estes casos ao.s tonicos

as eontrac«;bes uteriuas

e a a1guns ligeims
estimulantes ;

3°> a distensao mui grande do utero, devida
hydropisia do amnios quer a uma grnvidez gemdlar* Faeilitar-sedia
a retract;So das paredes uterinas, augmentar-se-ha a eiurgia das
contractors pda niptura prematura das nieiribranas ; esta devera
ser praticada quanto possivel no intcrvallo das dores,
evitar a procidencia do cordAo, que podcria ter logar
cumstnucia ;

quer a uma
1

para
iriesta cir-
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4", as eundoes uioraes vivas que a mother pdde experi-
niviitar durante o traballio e que, o mais das vezes, reconhecein
pm causa ui.ua contrariedade, uma nova desagradavcl* a preseu^a

1untM d’cllu de vert as pessoas que lhe desagradam, etc. O primeiro
cuidado do medico dove ser, aqui, de afastar esta causa desde que
for conhecidu e procurara ern scguida despertar as contractors
por todos os meios ordiuarios.

Qualquerque seja a causa da inercia uterina, a maior parte
das vezes coiiscgue-se restabelecer as contractors utcriiias c regu-
larisar c » traballio ; pe>rim, algunias vezes todos r>s meios empre-
gados nfiu prodtucm rcsultado e e uceessario intervir para operar
a extraet&o do feto c cvitar os accidentes que poderiam compro-
mettei a saude, a vida da mai ou do feto. Quandoa inercia uterina
sobrevier no primeiro periodo do traballio e que ella uecessita a

extract&o do feto, o pratico recorrcrd a vers&o on a applic;u;ao do
forceps ; no segundo periodo elle sc servira do forceps para ter-
minal' o parto.

i

A

1

V

ANOMAUAS DO MEGANEMO DO PARTO NATURAL

As anomalias que se observain no mecanismo do parto na-
se mostrar nas diflferentes p >si;oes do vertice, datural podeiu

face e do pelvis.
Em uni grande nutitero de casus, as irregularidades que se

coined' de traballio desapparecem nos outrosapresentam
tempos quer expoutaueanicnte quer por simples manobras;por6m

outras circumstancias,ellas persistem c tomam o parto difficil,

no

cm
laborioso c algunus vezes mesmo impossivel. Aqui a iatervengao
da arte c especialmeute necessaria para auxiliar as formas esgo
tadas da mai c para faeilitar a expulsao do feto,

Nosso cuksumpto uao coniporta u exame dc todas estas ano-
malias ; estudaremos somente as printipaes difficuldades que se
observam nas apresentayues do craneo e face.

a

i
1

i
J
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Quando a catena, insiuuada noAprc$cnta(do dr franco.
estreito superior, se apresenta ligeirameute disteudida, set apesar
das coutrac<joes euergicas, el la deixa de caininhar e se o traballio
se prolongar ninito, uma simples appiica£&o de forceps eudireitara
a parte fetal e fara desapparecer esta iuclma^ao vieiosa.

O iustrumento nao sera applicado, ifeste caso, senao quando
os meios ordinarios forem impotcntes para mudar esta pos^ao
irregular. Acontece algumas vezes que a cabe^a experimenta
certas clifhculdades para effectuar sua rotaqao e que o parto pro-
longa-se nmito ; qualquer que seja a causa d'esse obsiaculo, a
applicaijao do forceps c uecessaria quando as formas da mai sao
insufficieutes para expulsar o feto.

Nas posi<;6es occipitodliacas posteriores, o traballio do parto
e muitas vezes peuoso, e sua dura^ao mui prolongada necessita
algumas vezes a intervemfao da arte. N ’estas posi^oes nao redu-
zidas, o occiput sc dirige para a concavidade do sacrum e o des-
preudimento espontaneo se fax por urn movimento dc flexao
exagerada da cabe^a que permitte ao occiput percorrer tocla a face
anterior d’este osso e a gotteira perineal para vir se desprender
primeiro na commissura posterior da vulva. Um movimento tao
extenso constitne um obstaculo serio a termitia<;ao do traballio e
necessita esforqos violentos c coutracq&s uterinas energieas.

Estas dflres pertn uiecem algunias vezes infructiferas e a
applica^ao do forceps c entao o unico rccurso. Acontece algumas

n’estas posU'des occipito-iliacas posteriores, por anomalias
muitas vezes desconhecidas, que a cabe^a in-

vezes,
cujas cansas sao
siuuada na excava^ao conserve sua obliquidade e naoeffeettta sua
rota^o nem iTuiu seutido tieni iroutro ; a mulher se agita, se
fiitiga, suas formas se csgotain c o traballio de parto nao termina.
Qnal e a conducta a seguir ?

E’ preciso appllcar o forceps e collocar os ramos do instru-
mento de maneira a trazor o occiput na concavidade do sacrum.

Este movimento de rota^ao se opera geralmeute sem difi-
cnldade ; porem, acontece eui certas circumstancias que o parteiro
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sc acha m impossibilidade de desprender o occiput para atraz
apezar de esfonjos prolongation

. tpresentti(do dr jatr —As apresentatties de face dao logar
a differentes aucunalias no inecamsuio do parto natural e as diffi-
culdades que se aprcseuLam algiunas vexes constituent um dos
pontos mais importantes da dystocia, Vainos passar mpidaiueute
cm revista as principals anomalios (Testa npresenta^ao.

A distensfto incompleta dn calje^a que muitas vexes sc
observa no conuvo do trabalUo, nao cxige seufro exeepcionulmente
a intcrvcm;ao da arte ; a distensfto sc eoinpleta de ordiuario no
momento da insimtacao da parte Fetnb Nos casos mros cm que
esta posit;do viciosa resiste as contrac^oes uteriiia.s, o medico deve
procurar endireital-a com o aiixilio da mao e. si cstas simples
manobras nao produzein resultado, fura uma applica<;Ao do
forceps.

f -

A disteusao nmi consideravel da cabe<;a podc ser um obsta-
e exige muitas

exagerada da cabe^a,
o nieutn, que a principio se apresenta no eentru do estreito su-
perior e que lende a se insiuuur na Lxeavavao, 6 repcllido pouco
a pouco pelo tronco, que segue este niovimcnto dc descida
insinuamento das duns partes
impassive!. ( > medico deve aqui apressar-se em iutervir e facilitar
a cxtracvao do feU\ quer pela introducyao cla mdo uas partes quer
por uma applicable* de forceps*

Nas posi^oes <la face para que o parto possa terminar-se
rneuto seja trazido para debaixo

sc elk* dear atraz o parto nao se fara,

que, cm alguits cases, viu-se o parto tenninar
sem a redttc^ao d esta parte c o desprendimento se fazer, a Froute ,
a tout m l la-anterior e • > occiput appareceudo suecessivameiite
debaixo da pubis ; porem cstes faetos mros e excepeiouaes nao
devein deixar ao pratico uma mni grande esperamja, e pensamos
que elle deve intervir u mais ccdo que llie for possivel.

\
culo mais serio a ternilua^ao do traballm do parto
vezes us socc > rr. »s da >.rte. N'esta distensao

e o
rnesino tempo torna o partoao

es-
pontaueamente e prvcLso que o
da arcada puhiumui, porque

TV verdade
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Os esfor^os da natures bastam o
pulsar o feto nas posieoes mento*auteriores.

NTos casos cm que as

mais das vexes para ex-

eontrac^oes utermas forem mui fracas
emprego do forceps, euja

a tnesuia que ua ipresema^ao de
para deku*da sytnphyse c O des-

preiidiuieuto se couduira levantaudo leuiamente os ramos do in-

para termijiar o parto, recorrer-se>hia ao
appHca^ao aqui 6 identicnmente
cratJto: o niento scni trax[do

>

stmniento.
As posfcoes meuio'pasteriorcs ndo redu/atlas oflerecem diffi-

culdades nmito mats serias ; com cficito, para que o parto possa
se terminal", e prcciso que o mento, amio para o vertice> percorra
tocla a eoucavidade do sacrum ^ a i;oteira perineal e veuha so des-
prender ua eomtuissttra posterior di vitlvalorem opeseo^o do Feto
6 nmito curto para sc preslar a inna iguul distensao ; serin preeiso
para queo mento podcs.se attiiigir o rcbordo perineal que o peito
sc uisimiassc com a calie^a na excava^te, afim de supprir a esta
extensau iiisufficicute do peseta; e isto mu> < passive!quaudo o
feto esLa a termo*

i

Em seme]halites condidoes, o parto tiao se teniiinaru, qHai-
tiuer que seja a energiu das constracjdes utetinas*

O que faster entao? Se a parte fetal estii aimla bnstante
elevadn, pmeurar-se-lni repelUl-a coin a mao acima do estreito su-
perior e farse-ba cm seguida a versao.

Quaudo a face esta profundaiuertte msimtada na excavagao,
que i lia transput o cullo, reeorrer-se-ha aqui aos instrumentos, ao
forceps on ao eephalotriho, segundo as diffictil(Jades que sc expe-
riineutar tin terminal* o parto*

Nias applka^oes do* forceps, temar-se-ha priuieirameute
abaixar o vertice e, se as tentativas de flexao e trru^do nao pro-
duzirem resultado, o operador deverd procurar produzir artifieial-
meute a rota^flo e trazer o mento dehaixo da symphyse piibiaima
por duas applicates successive dc forceps.

Estc processo jA deu a Dubois e a Blot resultados nmito satis-
factorios.
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Em alguns casos verdadeirameiitc desgra^ados, as difficul-
dades slo taes que toclus os nieios nao produzem resultados e quc
a craneotomia e o uuico recurso.

«PROCIDENOIA DO CORDAO

A procidencia do cyipdAo, o prolapso ou a queda sao caracte*

risados pela descida de uiua parte do cordao adiaiitc on sobre os
lados da parte fetal que se apreseuta*

E1 mn accidentc que expoe o feto a urna niorte rapida pela
compressdo dos vasns e parada da cireulat;ao feto-placentaria.
N4o 6 frequentc a procidencia do cordao, e inuitas vczes rara,

Mme. Laehapelle sobre 15.652 partus diz ter observado este
iiccidciite 41 vezes, Esta propor§ao nos pareee iuuito peqiiena,

porquauto as estatisticas de todos os < mtros auctores dao tuna pro-
por^sto notavelmentc maior.

Do qualqucr uianeira que seja, em drcumstaucias iguaes, a
procidencia do cordao e inais frequent? nas apresentsujoes de
pelvis e sobretudo de tronco do qne nas do vertice e da face-
As causas d’este accidente sao numerosas e, como Charpentier,
as subdividiremos em quatro grandes classes :

i*. — Tudas as circtmistancias que coutribuam a tornar
mais moveis < > cordao, os niembros ou a totalidade do feto, taes
como : a ) A ahumlimcia do liquido anmiotico. b j A pequenez do
feto. e ) A procidencia de urn membra

2*. — Todas as causas que produzem um espa^o livre oude
o cordao pdde se insinmu e vir assim fazer procidencia ; taes
como: a ) A auseuda das contrac^oes do seginento inferior do
utero. b) As po,siloes irregulares do feto. c) As defonua^oes pel-
yjannas e as inclina^oes do utero.

3*. — Todns as causas que agem approximaudo 0 cordao do
orificio uteri110 e o predispoem fi queda ; taes como : certas po-
sifoes do feto, ja asstgn&ladas, apreseuta^oes de Lronco, de
pelvis, do piano anterior do feto, a inser^ao vieiosa da placenta,
a inser^ao do cordao, ou de sLias divisoes sobre as membranas.

*jr
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Einfim, todas as causas que dao ao cordSo mais massa
e urn maior peso : exteusao excessiva do cordao, tios do cordao,
ruptura prematura das membranas e corrimeuto brusco do liquido
a millher estando em p£,

A estas causas Depaul accrescenta as manobras obstetricas,
as tentativas de versao, sobretudo qtiando sao praticadas por
maos inexperientes.

Quando o cordao faz procidencia, si se tern a certe/a de qtic
o feto esta morto, e precise abaiidotiar o parto aos uiiicos esforces
da natureza. Em alguns cases, se bem que o feto esteja vivo, se
a cabega for pequena, a bacia larga e as contracgoes uteriiias
euergicas, poder-se-ha tambem deixar o parte termiuar esponta-
neamente, tendo o cuidado de vigiar atteiitamente o estado do
cordao afim de poder iutervir desde qim for

Estas circumstaucias sao excepcionaes e a expulsao espon-
tanea do feto se faz raranieute em condigoes tao favoraveis. Sc a
arte deve iutervir, qual sera a conducta do medico ?

Suppondo o parto facil na apresentagao (vertice, por exem-
plo ) , devera procurar redtizir o cordao por todos os meios aeon-
selhados ; a fita e a souda de Dudan, as esponjas e as eoiupressas
collocadas entre a cabega do feto e as pa redes uteriiias, etc
etc,, etc., e , se nao puder obter esta reduegio, recorrerA confonue
os casos, a versao ou a applicagaodo forceps,

Todas estas tentativas de reduegao o mais das vezes nfto pro-

4*
*

i

hr

neccssano.

duzem resultados c todos os processos usados, n'estas circum-
teni dado tambem resultados satisfactorios.stancias, nao

Contrariameiite a opiniao de Mine, Lachnpelle, nos pen-
samos que o proccsso de Croft, que consiste em iutroduzir a mao
no utero, deve ser empregado antes de recorrer-se a versao,

Esta ultima manobra 6 iudicada cjtiaudo o parto se prolongar
muito e a cabega do feto cstiver ainda elevada ; se esta parte,
porem, estiver proftmdamente insimiada na excavagfto e o tra-
balho marcliar com lentidao, e precise applicar immediatamente
o forceps

t
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EXCESSO I 'E VOLUME
No parto natural, a expulsfto do feto prnte dar-se espoutanea-

mente somente com a eondi^ao epic os diametros de suas difFe-
remes partes se luunteiiham nas rela<;Ses que devem invariavcl-
mente eueontmr-se elitre os dinmetros destas partes c os da bacia.
Em certos casos, estas proposes deixaui de existir e o parto tor-
na-se laborioso e algumas vezes mesmo impossivel.

Neste capitulo examinaremos mpidaineute os principals
casos dc dvstocia devidos ao volume mui consideravel do feto,

i Hp = ‘ i* -P - - - ' -

quer este volume seja devido on nan a mn estado patliologico.
Em uma mulher bem conforin:td:i £ extrenuimcute raro que

o volume exageradu da cahctja, coustitua, indcpendente de qual-
qner estado morbido, um’̂ obstaeulo insuperavcl ao parto ex-
pontaneo. Quanto ao modo de intervensao, no caso cm que esta
torne-sc ueccssaria . a eseolha esta clitre o forceps on a cepha-
lotripsia ; a versJo sendo absohitamente contra iiulicada.

A liydroeepliulia ir uma molestia rara. Mme, Lachapelle,
sobre 43,545 partus observou soinente : 5 casos. E* uma afleet;ao
sempre grave para o feto, e algumas vc-zes perigosa para a maif
por causa das difheukiades que produz e das iji ^rayoes que
exige.

H

%

< >s obstaculos trazklos a > trabalho variatu com a quantidade
do liquido derramado ua caixa erancaua. Quando o derrame nao
e consulcrave!, 0 parto pode terminar espoutaacaniente ; ve-sc
entfio a cabe^a aTongar-se, amoldar-sc s >bre as partes da bacia c
a expulsSo operar-se sem iimita difficuldade ; em outros casos,
porcin , o volume enorme da parte fetal turuu a parto impossivel,
e exige o emprego de forceps.

Em certas cireumstancias lambem esta distensao consule-
ravel da cahtvi p6de necessitar, antes da applica^ao do instru-
mento, a petrura£ao do craneu e a evacuaf &o do. liqnido que o
distende, Os kfos anencephalos, ordiuariamente inais voltimosos
que os outros fetus bun confurmados, tiascem 0 itiais das vezes

*

-
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faeilmente c uao trazem ueahum obstaculo ao parto : algumas
vezes, porem , tornani a trabalho laborioso e a arte deve intervir
para terminal-o,

Pignol cita um caso, em que foi necessario, para a extrac$fto
do feto o emprego de forceps e tract;5es nmito energicas* Xilo fa-
zemos senao mencionar aqui a ascite e o hydrotborax , affect;oes
mais raras que a hydrocepfaalia e que podem tornar algumas
vezes um obstaculo serio para a extracgao do feto. E1 do mesmo
modo a disteusao cousideravel da bexiga do feto por uma grande
quautidade de urina.

Os tumores da regime ano-perineal do feto, que constituent
raridades seietnificas, dan logir a partes laboriosos. A intervened
varia, comprehende-se, comooobslaculo que trazem ao parto*

f
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E’ limito difficil estabelecer-se o pnognostico das applica^oes
de forcepst porque as estatisticas feitas ate lioje, alfetn de tiao dar
conta da habilidn.de operatoria, nao precisam os casos que ueces-
sitarao a interven^ao da arte.

Assim, pode-se comparar uma npplica<;ao de forceps feita por
de resistencia das partes mollese uma applicaf <io do rncsmocausa

instrument!.* nos estreitamentos da bacia ? ;

IV incontestavel a influencia que tem sobre o resultado da
opera<;ao o tempo decorrido desde o corriniento do liquido am*

niotico ate a intervencao da arte.
O Dr. Collins sobre este ponto fornece os segnintes dados :

trabalho termiuou tins 24 boras, uma unica mullier
30* bora, 11ma morte sobre 6 ;

quando o
morreu sobre 13 ; entre a 25* e a
entre a 37* e a 48*, uma morte sobre 1 ; alem da 48, uma morte
sobre 2.

mao experimentada,
e um iustrumentn de salvaq;ao para a mS» e para o feto, emquanto

c ) forceps, qnando manejado por uma

que manejado por uma mao inhabit * ou applicado fora de pro-
posito, e contra JLS regras classicas, £ causador das lesoes as mas
graves, que forani quasi todas assignaladas por Pajot e Budin

Ltsaes matemas.— Dilaccrayoes, rupturas e perforates do
ftindn do sacco. do collo, do proprio utero, lesao da vagina, da

ulva, do periueo, das vias uri11arias, do recto, do tecido cellularv

j
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pel vran cio1 dos vasos, dos nervos, dos masculos, das articulates
da bacia, ruptura, desuuiao das symphyses, fraetura dos os.sos da
bacia, etc.

Lesaes ft'tats. — Observou-se desde a si tuples escoi'ia^ao ate
as tracturas* De todas as )esoes fetaes a mais frequente, e feliz-
mente sem gravidade, desapparecendo mediante a]guns cuidadost
£ a paralysia facial.

Nadatid, cm TS72 , citou dois casos de paralysia do nervo
motor ocular commUrnt observados pelo Dr. Lisboa em Dublin.

A paralysia dos membros superiores foi observada por
Smellie, Dauyan, Gueniot, Blot* Depanl, Duchenne, de Boulogne
e Cbarpentier.

A paralysia dos membros superiores, quando e reconhecida
immediatamentc depois do seu apparecimento e tratada ctmve-
nieiitemcnte, desapparcce a maior parte das vezes ; porem liao e
raais do niesmo modd quando nao £ recoilhecida.

A degeneresceueia graxea e a atrophia dos musculoS se pro-
ducem com Lima extrema rapidez, e a impotencia dos membros
tarna-se entao definitive e resists a todo o tratamento.

Em 1875, Ruge verificou, posto que rarameiite, a possibi-
lidade de corrimentos saugitiueos na regiao cervical, de hemorrha-
gias nos musculo,s* no tecldo cellular que os envoive, e de verda-
deiras lesoes mUsculares, em eonsequencia de applica^ocs de
forceps.

*

Blachez assignaja tres cases de tumores, de natufeza fibrosa,
desenvolvidos na espessura do estemodeldoonastoideo duas ou
tres semanas depots do Jiascimeiito,

Taylor, qne fez o estudo anatomico d'estes tumores, verifieou
que elles se desenvolviam de prefercncia na extremidade esternal
do musculo esteruo-cleido-mastoideo, e que tiltham por ponto de
partida o tecido conjunctivo intcrsticiab

Wilks, Planteau , Descrofeilles assignaIam igualmente estes
ttnnores, ja observados e descriptos por Bouchart , Bohn, tie K«r-
uigsbergj TordeuSj de Bruxcllas, e Launois.

Ml
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Charpentier observou cinco d’estes tumores depois de appli-
cants de forceps, e mu em um parto espontaneo, o feto se
apresentando em
applica^Ses de forceps, uni

poatos correspondelites as extremidades das collieres, ( juando se
e obrigado a eompriniir um potico vigorosautente a cnbeya do feto
Estes pontose mhirecidos desappareceu, em geral, espontaneamente
e sem tratamento, porem, algtimas vexes, se trailsiormam ein

pequeaos abcessos que, finalment&, cttram-se seta deixar signal ,

Alera das lesdes apparciites, qtiv observa-se ua exibt^a do feto
p6de-se produzir in interior du craueo dilaceragfies dos vasos
arteriaes, dos seios venosos, e por consequeucia hemorrhagicas,
sem contar os effeitos resultaudo da compress&o do cerebro.

Winkler eitou uni caso de idiotisrao em tuna criau^a. Pela
autopsia verificou-se a destrui9ao symetrica das circumvolu^oes
cerebracs nos poutos em que titika sido applicado o forceps. Bollmm
eitou inn caso analogo. Por6ni estes faetos sao absolutamcute
exceptionaes, e ns applica^oes de forceps quaudo produzeru lesoes.
estas sao ordinaria monte superficiaes e sem eon.seqmmcia para o
futuro. A applica^Ao cle forceps e metade menos perigosa que a
versao.

-
O I E A. E1 frequente ver-se em seguida a

endnreciineuto no tecido cellular uos <

i
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PROPOSICOES

CADEIKA DE 1'irYSICA MEDICA

Dialyse nas sdendas medicas

I. —A dialyse 4 tmm applicable especial das leis de osmose,

XL—A dialyse £ urn methodo de analyse chiniica effectuada atrave? de
membranas.

IIL—A dialyse 4 rauito empregada era toxicologia para a separate de
certoa venenos.

<
CADEIKA PE CIUMICA MINERAL E MLVEUALOGIA

Do ferm e sens compostos

L—O ferro 4 um meUI biatomco erapregado HUO S6 era tnediraua, como
na Industria.

IL —E,' empregado un medidtia coiuo urn
ecojjoraia, fecoustittimdo o sangue.

IIL—Em medicina o ferro 4 empregadojiao cm naiurexatcomq sob
a forma de saes.

tonico jnda for^a quedd a

CABE1BA DE BOTANIOA R KiJOLOUlA

Do protoplasma e setts ( forrondos

1.—0 protoplasms represertta a uuica parte viva da cebula.
IL —A uiedida que as eellulas avan^am em Linde, a massa protoplas-

raica apresents eavidades designadas peto nouie de vacuolos.
III.—Certas cellulas perdem no din de aigum tempo seii protoplasma.
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CADEIUA I ' K AHATOMIA DESOBIPTIVA

*Corafao

I.—O cora^au e o orgao central e propulsor da circulayilo.
II.—O corafao c dividido ein quatro cavidacles : duas auriculas e dois

ventriculos.
in.—O coragao direilo recebe o sangue veooso e transmitte-o aos pul-

tn(Ws ; o cora^fto csqucrdo rcccix sangue oxigeuado e u distribue por todo o
organismo.

«

i !A L'EIFIA I'E IHSTt 'UHHA TJlEOlUCA E I'RATICA

Histohgia das rasos capiliares *:m geniis

so tunica e formaudo uma rede inter-CapiHares san vasas de mnj

media d.s arterins e as veins,

II.— Desclc quo uma segunda camada se ajunta aos capillares, estes se
tramJbnnam em arteriolas e venulas.

Nos capUlaTes os globulus vermdhos do sangue etrrulam mais
rapidamente do que os globulos brancos.

I . >

ET
in

CADEIRA PE CHI Mb’A oRGANICA E BIOLOGICA

Das ptomainas r Iniannainas. Snas relates torn as molesitas
infecUM&ntagiosas

A
1,— Dd-se o nome de ptomainas aos productoa alcaloides gerados na

materia organiea on orgmiisada pelos micro-organismos,

IL—As ptomainas se dividem em dois grander grupos ; o que eompre-
heudc xs plomninas propriantonte ditas e o quo trat:i das leucomainas.

I I I . DifFcrentes metliodos for im propostos para a extrac£&o das pto*

mamas ; eatre outros podemos citar * o de Dragendorff. o de Gautier eo tie
Pouchet.

4
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r.AitKiKA nf : R T I A TMKOKK A J ; EXI - KUIMKNTAJ.

Trubaiho r atlor muscular

I.—O movimento produzido cm mil musculo revela-se exteriormeute sob
a forma de tmbalho ou decalor.

II.—Kste desprendimento de calor, que se produ/, raesmo nos musculos
limctivos, augmeiita no momeuto de contrao£$a

III.—Este augmento ficou demouatrado nao so por observances feitas
sobre a temperatura total do orgauisuio. coiuo sobre a dos tmisculus consult*-
rados isoludamente.

4|

MADEIRA PE ANATMMIA E PUTS!* iLOdl A PAT!P U.O' JhWS

Das au fointoxica foesr
i
1

I )d -sc a ati to-intoxieap&o quando nos organismos vivos ha itisufii -
ciencia na elimina^ao dos produetos da desintcgraoao dos teeidos c dos
microbios.

I.

Na auto-intoxicapiio as urinas content albutnina e a urea e as ma-
terial extractives dimixment.

Hntre os syrupComas da auto- iutoxica^'lo not .vse hypothermia,

algumas vezes hyperthermia, dyspnea rm orthopnea, suda^ao ahundante e
coma*

II.

III.

J

CADEIRA PE PATHOLOOIA 11 ERA I*

Das epidemias

I.—Molestias ha que, cm urn momento dado, parecem SCT exporiadas,
propagam-se passagedrnmente a pai/es e logares unde nao existiam ordina-
riamente, oontaxninavido urn grande numeru de individuos : e u quo se deno*

mina epidemia.

M V*4 3_>



jII*—A propaga£do das epidemics sc fax ordiuariamente por coutacto
directs, com on sem intervcasfto tin solo, da agua on do ar.

I ; l — Divcrsas cif<minstancias exieriores podero modificar a marcha
dns epidemiaa ,e a cnergia dos contagios : 6 o qne constitute a opportunidade
cosmicu.

I
i
i

4
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CADEIEA HE rATltOLOiilA MEtUCA !

Diphteria

I,—A diphteria 6 uma molcstia mfeettiosa productda pelo bacillode
i

lifeffler. 1, II .—Os phenomena® geraes da molestia sao produfcidos par fittbstancias
SOltlvcis fabneadns pclo bacillo.

II —O bacillo eiu cultuTa pura prod u /_ a molestia quando ha mna lesao
dv superheie epithelial

4

:
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>i A PEI ftA HE fATIIOLOaU {'tftUtttilUA i

i
i

Pyahtmia

I .— A pyohemifl, sob o pouto de vista symptomatic©, £ um estado gcral
patholdgico conn:tcrisado por cal <Jtrios irregnlares, umn enrva thermica
especial e ntxressns metatasticus.

II —Ascfiusos da pyohcmui podem ser prctUspoaentes on ef&cientes,

I I I —Os ciirativtis anti-scepticos t£rn redn /ido mnitn os casos dc
pyohemm.

1

i
i

i

JHADEIKA DE HATEIIU MEDICA E THEHATEIITICA

Afedka^ao atiestfasten

A insensibilidade <± a resotts&o muscular, taes sao ns fins da medl-
ca^ao anesthesk:n *

II .—Os principals aneslhesicos *ao: o chloroform io, o ether, 0 protoxydo
de azoto, o chloral e n cocaina*

O chloroformio em inhalagoes e o snlfato de modi m cm iujeegoes
hypodermicas constituent a anesthesia mixta*

1
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MADEIRA DE ORSTETRICIA

Septicemia puerperal

I*—Septicemia puerperal c a molestia produzida pela absorpgao dos
productos toxieos resul Unites da pullulafao do microbio sceptico de Pasteur
nos orgdos da gera^iio apoK o parto.

II.—Os germens on vein do exterior ou sdo trazidos pela circulagao o
que £ exceptional !

IIL—O methodo anti -sceptico constitue tijio so um meio curativo como
preventive.

dA DEI It A L'E AXATUM1A ClltUKUK'A MEDJi !> A OPEUATORIA K AiTAKtfbllna

Urethrotomia externa
r

I .—A urethrotomia externa, tambem denominada perineal , e perfeita-
inente indicada nos estreitamentos infranquesveis.

II.—1£ ' uma operatAn segura e qiie tern dado bons resultados, porem que
exige muito Lrabalho e delicadeza do operador.

III.—Consist* em incisar i coarctagao de fora para dentra

W

< \U > EJiiA DE HIAKMAOODOUIA

Estudo chimica-pharmticofoguo das urnbelliferns medicin&es

I .—As umbel1\feras empregadas cm tnedicina sao divididas em tres
grupos : a ) vlrosas . b ) aromatioas ; / l resinosas e gommo-resinosas.

I —Das virosus s; dcstaca a civuta eomum maculatum : das aromaticas
o aui7. pimpiuella aiu/.mn , a angelica (angelica arcliangehcai ; do lerceiro
grapo. a thapsia, thapsia garganicab a assafetida ferula assafetida , e a
gemma ammonLaco dorema ammoniacumd

HI,—Todos eslcs vegetaes sao empregados .sob a forma de pos, tinturas,

xaropes, pilulas, extractqs e poruadas.
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CAPEIRA BE MEDIOINA LED A I , E D - XIO iUWlA

>

Da asphyxia cm genii • da asphyxia par sitspensdo cpor
eshangulaqao

I.—A asphyxia por suspensno 4 inn indicio quasi certo de auicidio ; o
estrangtilamcato e Imiido de homicfdio.

No iuccani5Qlo da tttorte JH > F suspension e precise distinguir o q11e
corre porcouta da o >mpress4n das viu.s rtspiratorias. <los vasos e :i influence
da distensao forgnda da medulla,

III.— A emissiio do sperma, que costttma dar-se 110s enforcados 1 se
suppor. >er a expresstlo de semiagdes voluptno$ast nao c maisdo que o effeilo
da ngidez cadaverica.

II.

(’A PE IRA m IITGIKNE K UISTORIA PA MKPK 'INA
y

Afortalida.de ntfanlt/ no Rio dc Janeiro
I * — No Rio de Janeiro as afleoyoes das vias respirator!as mntrilmem

nutito para a mortalidade das crian^as.
As perturba^f>es das vias digestives

ignalmente poderoso conctum
A syphilis hereditaria t o tetano dos recem-11as_idos vein cm

II. t • impalmlismo prestaui

III.

ultimo logar.

PBIMEIRA CAUKIKA DE I’Ll NIC A MEDICA DE ADL’I.T' >S

*Esindo clinico da aphasia

A aphasia c uma amnesia parcial.
IT.—O estndo das perturba£fk+s aphasicas da pahivm tem esclarecido

muitos pontos de physiologia cerebral .
Cada uma das formas du aphasia eorresp* -nde a lesoeS de um ponto

detenuinado do cerebro.

L

s
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PR LM El ItA OA DEI ftA DE CLINICA {HTOKHICA DE ADULT03

Tratamenio das fracturas expos(as

As fractures expastas sao muitas vezes difficil redneeSo,

-A resec?ao previa tfe ittn dos fragmeutos p6de ser necessaria -
III-—Mwmo apoi a reducsuo uao desappanscem os ]>erigos das fracturas

I.
II,

expostas.

MADEIRA DE CLINICA OD&TETUTCA E rtYNECoLOGtCA

Do hypnotismo e da suggesiao com afipheafao & iocologta

L—O hypnotismo 6 urn tlos tiieiospropostos para cUmiuuir ou SttppriauT
as d^res do parto,

IL—0 hypnotismo s6 pode ser tenmdo em eertas mnlheres*

JIL—Nao produz resultado durante o periodo de expulsao*
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Hirmoeraffig amopigmi'

I

Ad extremes morbus extrema remedia, exquisite morbus optime.
( Sect. I. Aph. VII )

II

Natura corporis est in medicina principium studii.
( Sect. Ill; Aph. VII. )

%
III

Impura corpora quo luagis nu trieris, eo magis lauies.
( Sect . II. Aph X.)

IV

Ubi delirium somnus sedaverit , bonum.
( Sect. II Aph, V.)

V

Duobus doloribus simul obortis non in eodem loco vehementior obscurat
alterum.

( Sect . II. Aph. VI )

VI

Somnus, vigilia* utraque moduni excedentia, malum.

( Sect , II. Aph. III. )
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E.sta these estA confornie os Estatutos.

Faduldade de MediciHa, 28 re Setembro de 1890,

DR. JOSK MARIA TEIXEIRA.
DR. VALLA DA RES.
DR. CRISSLUMA.
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