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1HED1GAU10 M-PEOGISTICi

HISTORICO

Tout en nous apparent done ii
iJHu [ oamL£ ; car tout nous vigilt d'etlo,
vie, fortune, talent, instruction, ten-
tlreS3et Gnergie, etc.

AUGUSTO CDHTE.

Realisftndo-so o deseuvolvimenlo das no^Ges scientifleas na
ortiem da generalidado decresoeule e complicacy crcscente
dos plienomenos, segartdo a lei descoberta pot Augusta Comte,
o grau de complexidade dos phcnomcnos vitaei os tornava inac-
cessiveiscmquanto as sciences quo se occupamde phimomenos
menos complexes nao fossem solirlumente estabelecidas.

Com effeilo, paro que a biologia se tornassc uma sciencin
posiliva, era necessario que as scienoias que a precedent na
hierarcltia scienlificaresobre as quaes ellarepousa, isto £,a mathe-
matics, a aslronomia, a physica e a chimicaja se livessem succes-
sivamenle tornado sciencias positivas. Sddepois desta evolucao
preliminar terminada noflm do seculo xvm, pcia consliLuigao da
chimica, e que a exploracao dos phenomenos vitacs podia see
lentada com possibilidade de exito.
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Todas as tentativas anteriores abortaram por falla dessa base
indispensavel, De um lado sc procurava explicar os ados vitaos,
reduzindo-os a phcnomenos tie ordem inferior, mecanicos,
physical,chimicos ; dc outro lado so appellava para asentidades
imaginarias da metaphysics.

Do mode quo s6 em nosso seculo, depois dos immorlaes
trabalhos cle Bichat e de Broussais (• que a medicinarleixou de
ser nma arte puramente empirica.

1
4

A inflammagao sendo uni pbenemeno morbldo por tal
fdrma frequcnle, nao podia dcisar dc cliamar a ntlencao dos
medicos de todas as epocas, e as explicates que deram sobre
sua genese e scu desenvolvimcnto nao podiam deixar de stibor-
dinar-se ao conjunto dos conbecimentos de rada epoca.

Bascada a roedicina hippocratica cm observagoes reco-
hidas por seus predecessores, eila poude sempre conservar um
caracter puramente pralico, que a perservou de qualquer illusdo
theories. Referindo a itiflammagao a uma fiuxao, Hippocrates
aUribuia a applicagao de um eslimulo a faeuldade de etiamar o
sangue na parte estimulada. D alii o axioma : ubi slimdus, ubi

- jhixus. Sua acQao fundada na previsao dos resultsdos, segundo
a observacao dos symptomas, consistia principalmente cm uma
prudente modificagao do regimen, secundada pelo auxilio de
um judicioso empirismo. 0 que etle diz do regimen nas mo-
lestias agudas e sobre tudo applicavei a tberapeutica dasinllam-
magoes. A observacdo de molestias terminadas peia apparigao
de uma hemorrhagia que formavam sua crise natural levou o
naturismo de Hippocrates ao emprego das emissoes sanguinas,
que eram sobre tudo indicadas quandoos symplomas eram muito
intensos e o doente mogo e robuslo ; o lim principal era tirar o
superfluo das partes engorgitadas e desviar o sangue das partes
em que udo devia estar.
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Ao lado da escola de C6s, a escola de Cnido baseando-se
em inlerpretagoos iltusoriasseafasiava da pratiea de Hippocrates.

Acreditava Erasistrato que a inHainmagao dependia da pas-
sagem do sangue das veias nas arteries, que elle suppunha junta-
menle com Bferophilo deslinadas a conter o ar on um espirito.
A necessidade da abstincncia nesses casos nao permettia, dfzia
elle, enfraquecer os doentes por perdas sanguineas. Assim,
Erasistrato proscrevia a sangria e ainda nisto suhordinava-se a
doctrina do pythagorieo Chrysippo que coilocava a sMe da alma
no sangue.

No mefhodismo de Themison se explicava a inflammagao
pela constriccao dos poros que davam passagem oos materioes tla
circulagao. N”esses casos, eomo meioile determinar o relacha-
mento empregava-se principnlmente a sangria, queao contrario
da escola bippocratica, era prescripts em lodas as idades, E’ a
Themison, diz-sc, que se devc a introdUCQSO das sanguesugas
em thempeulica.

A Celso se deve a primeira detinieao symptomatologica da
iiillammaeao, definicao repetida por Lodas as escolas e que tor-
nou-se jiistameiite celebre, c foi por cite dada n'estes termos :
« Nolae vero inflummationis sun! quutuor, rubor et tumor cum
ealore et dolore ». Quanto a sua theoria, ella lembra a de Erasis-
trato : « Se o sangue passa nos vasos destinados aos espiritos
produz-se a inilammagiro a.

Galeoo considera o affluxo sanguineo como a causa princi-
pal da inllammagao. Estc affluxo era o resultado da ddr, porquo
liaba notado que a iaflammagao lbe era sempre consecutiva.

D’ahi um novo axioma nao menos celebre que o primeiro :
I'hi dolor , ubi (l-mus.

A sangria repbssenta um grande papel na therapeutica de
Gallcno. Comprehendc-se facilmente a ulilidade da sangria que
tinha a vantagem de desobstruiros vasos de uma quanlidadc de

i
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sangne muito abundante e junlamente dos humorcs alterados.
Galleno nao praticava a sangria com a moderacao que indicava
Hippocrates, na pneumonia , por exempio, elle chegava muitas
vezes at6 a syncope.

A doctrina dos qualro humores atravessou toda a idade
media e embora mais ou menos modificada pelos Arabes e
arabistas, a pratica da medicina grega foi no entanto geralmente
aceila ai6 o seculo xvr, cpoca em quo Paracelso se revolta contra
a aulhoridade tradicional do galenismo.

Aos antigos elementos, Paracelso substiluiu o sal, o enxofre
e o mercnrio. Astrologo e alchimista, recorria para explicar a
inflammacao a effcrvecencia dos sacs, d combuslao do enxofro,
aos vapores arsenicaes, e a acidos corrosivos. A cabala dirigiu
constantemente sua therapeutica. As molestias dependendo da
influencia dos aslros, para cural-as, dizia elle, e preciso saber
coulieccr a harmonia das conslei la<joes. Os medicamentos nao
actuavam por propriedades naturaes, mas por virtudes occultas.
Alem da sangria que elle empregava com froquencia , o enxofre
sublimado era aconselbado em todas as molestias inflamma-
torias.

*

Com a descoberta de Harvey come?a um novo periodo para
a historia das theorias da inflammaQao.

Van-Helmonl assignala aos capillares um movimento tonico
que resulta da exaltacao da sensibilidade. Esta e devida a um
estimulo, a um archeo, especie de fermento acido, cuja sede se
acha no cstomago, e que d’abi dirige todos os ados do orga-
nismo. Esse estimulo e uma especie de espinha que provoca a
congestao. Dependendo todas as molestias dos erros e soffri-
mentos do archeo, seu tratamento devia ter por flm acalmar o
archeo e regularisar-lhe os movimentos. 0 sangue nunca sof-
frendo alteracoes emquanto circula, porque so os erros do arch6o
provocam a plethora e as congestoes, a sangria tornava-se nao
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s6 inutil como tambem prejudicial, visto diminuir a massa do
espirito vital que existe no sangae.

Os evacuaDtes eram por elle julgados do mesmo modo. Os
estimulantes eram prineipalmenle empregados como mais agra-
daveis ao archeo. Van-Helmonl, diz Broossais, foi o mats intre-
pido estimulador de sen tempo.

A chimiatria e o iatromecanismo sao contemporaneos. Este
desenvolvido na Italia por Borelli, dominado pela influencia de
Galileo, tornou-se sobretudo celebre na Hollands.

Com sua physiologia mecanica inspirada no automatismo
cartesianno Boerhaave tentara explicar todos os phenomeuos
patbologicos.

A inflammagao, para elle, e devidaa umaobstrucgao depeu-
deute do eslreitamento dos vasos ou do augmento da massa quo
os percone. Esle augmento de massa e dovido a viscosidadc do
lluido, a agglomeragao de suas inoleculas ou a uma falla do
relagao entre o volume dos globules e o diametro dos vasos.
Esta relagao cessa quando globules volumosos se introduzem
por erro de lagar oudesvio, em canaes de uma ordem inferior
aos qne os deviam cooler. E’ tambem a Iheoria dc Hoffmann,
somenle para este, o espasmo dos vasos tern o papel predomi-
nante. Poderia-se crer quo Boerhaave abusou dos medica-
mentos procurando dissipar obslrucgOes, resolver engorgita-
mentos, attennar viscosidades, etc. ; no enlanto sua medicina
nao foi muito activa, e segtiia na pratica os preceitos da escola
dc Hippocrates.

Como uma reaegao contra as applicates exageradas das
sciencias physicas na explicagao dos phenomenos vitaes, ap-
pareceu oanimismo de Stalil.

Cm dos maiorcs chimicos de sua cpoca, Stahl fnndou a
theorin do phlogislico que leve suas applicagSos em medocina,
porque creou-se logo as molestias pkloyisticas, inflammatorias,
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ou com forimgao de calor no corpo e den-se tambem ao trata-
mento e aos mcdicamentos empregados para combater essas
molestias o nome de antipklogistkos.

Staid reconhecia um principio domiuador e regulador que
cstabelecia o consenso e a hannonia de todas as luncgOos.

A iheoria da infiammacao repousa sobrc a obstrucgao dos
vasos pelo sangua, porem como elle submettia todo o organifmo
a dominagao desse principio immaterial, a alma , a inflammagSo
nao <5 mais do que a consequencia da acgao tonica dos vasos,
augmented;* pela intervengao desse tnesmo principio conser-
vador, procuramlo veneer o obstaculo circulatorio. A Iherapeu-
tica adoptada por Stahl cstava de acordo com sua physiologia ,
SB os movimentos lonicos vilacs sao os meios de cura , a inter-
vengao so p6de sor noeivn. D'alii a rerommendagao expressa
da expeclacao, cm vez de querer gnvernar a uatureza — o papel
do medico e antes de observal-a , afim de descobi ii siias vistas e
secundal-as.

Do animismo de Stahl, ao qual suecedeu o vitalismo de
Bordeu e Barthez, chegainosao systema celebre de Brown.

Admittindo no organismo nma propriedade unica , a inci-
tabilidade, quo era susceptivel de augmenlo e diminuigao, so via
nas molestias dois estados, o cxcesso dc forga quo chamoti
slhenia , ou o cxcesso de fraqueza que rbamou asthenia . Segundo
Brown a inflanimacao podia ser local on geral , sthenic® on asthe-
nica ; e como geralmcntc a molcstia dependia de uma falla de
incilabilidadc, assiro tambem as inflammag&es asthenicas oram
muito mais frequeutes, D’ahi o aluiso da medicagao estimu-
lanlc e a denomlnacao de incendiaria dada a sua Lherapeutica.

A indnencia do hrownismo na Italia se mostra na escola de
Rasori. Em vcz da stlienia e asthenia , elle admittia (bias dispo-
sigties morbidas gcraes oppostas, uma por exccsso, outra por
falta de estimulo, a hyperstheuia e a hyposlhenia ; porem mu-

4
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dam-se as proporeoes desses dous estados da economia, demodo
que a quasi tolalidade das rnolestias sao liypersthenicas ou por
excesso de eslimulo. « On joint ii cela une idee vague de [ in-
flammation , maladie dominante el presque universellc, qui ,
separee des recherclies anato'miques de 1’ecole frangaise, a bien
de la peine a percer les nuages d 'une ontologie decevante, eta
eclaircr la palliologie italieimeautrement quecomme leprocessus
d u n e dialhese indeterminee, ou le rayounuemont d’uu foyer
phlogistique qui a son centre partoul et sa cireonference nude
part.» Trousseau el Pidoux..

Os medicamentos em que linha reconhecido uma acgdo
debilitante, coulraria a diathesc do eslimttlo, deu o nomc de
conlraestirnulantes, e deliaixo dessa denominagao Rasori col-
locou um grande numero (Te agenles considerados ate enlao
como eslimulantes. Administrando os evacuantes depois de
sangrias, quasi sempre copiosas, foi descoberta a famosa to-
lerancia, um dos dogmas da doclriua.

Entre o grande numero de agentes da medicagdo contra-
estimutante uotava-se o lartaro estibiado, a digitalis, o calo-
mels nos.

-

No entanto as diversas doctrinas medicas fluctuavam prin-
cipal menle entre o espiritualismo de Stahl mais ou menosmodi-
fleado e as diversas escolas pliysico-cliimicas que tinbam a
influencia que Ihes dava o grande name de Boerhaave.

Porem os irabalhos accumulados poi tantos seculos n'ama .
lenta successSo dc esforgos, o grande impulso dado 5s invesli-
gagoes anatomicas e physiologicas, emanado principalmente de
Linnfeo, Button, Haller e Vicq-d’Azir ; de oulro lado a fun-
dagao recente da ebimica, toruando solidameute constiLuido
o conjunto das sciennias inferiores, permittira ao genio de
Bichat fazer surgir o verdadeiro espirito do estudo dos corpos
vivos.
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Todos os phenomenos da vida foram desde entao levados a
simples propriedades de leridos e de elementos organicos.

« Subslituiu as antigas ideas de forms simples ideas de
propriedades consagrando esse termo para designar os actos os
mais geraes nos quaes possam scr decomposlos os diversos
phenomenos biologicos.» Augusto Comte.

Com esta direegao posiliva, foram as investigafoes bioio-
gicas continuadas por Lamarck, Cahanis e principalmente por
Gall, que emprehendendo o esludo das faculdades superiores do
homem,esbocou a primeira theoria scientiflca da alma humana.

Deante desse desenvolvimenlo consideravel que tomara o
estudo dos phenomenos vitaes, a palhologia devia necessaria-
menle receberuma influencia decisiva. 0 estado paLhologico era
ate entao referido a leis diversas que regem oesiadophysio-
logicoeo grande inerito deBroussais consisliu em subordinal-o
as mesmas leis. A palhologia nao era mais do que umcaso par-
ticular da physiologia.

De ntodo que os diversas systemas medicos que por lantos
seeulos disputavam a preponderaucia, cram irrevocavelmenle
eliminados, porque a medicina em sua parte theorica, que e a
dos syslemas tornava-se uma depemlencia da biologia.

A escola physioiogica descouhecen noenlanloa maiorcausa
de modificagao do organismo buinauo : a influencia social.

« La medecino pliysiologique ful conduile ii ex.ag6rer con-
sid^rablemenI Taction du milieu physique sur las deux enve-
loppes externes et internes. Sans meconnaitrc lour reaction
natnrelle sur Tappareil nerveux central, elle dut accordcr une
trop grande importance d des symptOmes plus ou moins gene-
raux, auxquels furent raltaches la plupart dos autres manifes-
tations palhologiques. Malgre Tinsuffisance de sa base, cette
grande coordination ne merite pas moins toute Tadmiration de la
posterite. » G. Audiffrent.

«

l
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A llieoria eomplcta da natureza humana so podia ser

conliecida depoisde conslituida a sociologia ,de modo que antes
da ilescoberta das leis da evolueao humana qualquer thcoria do
eslado palhologico devia necessariamente refsentir-se dessa falta
e ser porlanto ineompleta.I

*
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Mcrpretacso Da accao aiti-jigisticaI

4pr£i Broussais nous ne courons
plus Le risque series] x de l'ontologie no-
sologique et tb^rapeutique,

TROUSSEAU et PIDOUX,

Ao lado desses progressos realisados quanto ao aspeclo
Lheorico da medecina, iunumeros trabalhos de obsemcao
vmham tambem por sua vez modificar o papel attribuido
outr'ora a therapeutics.

Com as doctrinas antigas procurava-se combater a pro-
pria molestia, attacal-a em sua natureza intima,cm sua essencia;
assim no caso particular da inflammagao a sangrta que para
uns desembaragava o organismo dos humorcs peecantes, para
outros tirava jurictamerilc corn o sangue os matcriaes da phlogose
e fazia assim extinguir por fatta de alimeuto o proccsso inflam-
matorio. A existcncia independente das moleslias trazia como
consequencia a virtude mysteriosa dos especificos. Havia anli-
phlogislicos como havia acti-syphiiilicos, anti-pcriodicos, etc.

Porem nma cdmprehpnsSo scicrtlifica dos diversos estados
morbidos devia Irazera suppressiio de denominates que envol-
vessem a idea de virtudes therapeuticas independentes da accao
physiologies das substancias.

*
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Assim e sempre augmentando on diminuindo a intensi-
dade dos diversos phenomciios que lima substancia assimilavel
modifies a vilsdidade do certos apparelhos. A acgao alteranle
do mercurio sobre os humores e os tecidos normaes se exercera
igualmente sobre os tecidos anormaes. Do mesmo modo uma
perturbagiio qualquer, sufiicieulemenle energies, rompers a
periodicidade de certos phemimeuos inlermidenies.

De maneira que um agente quaIqtier uao actua sobre o
facto concrelo da molcstia como se suppimha outr'ora, sua in-
dicagSo em certos eslados morbidos depende de alteragoes que
elle pode determinin' sobre a vi[alidade de certos orgaos, se-
gnado suas propriedades physiologicas.

Encarada a inflammag3o como um processo patbologica
sempre idenliro, comprcliende-se como uma medicacao abran-
gendo um certo numero do rneios fosse empregada em todos os
cases, e como a Sangria, a dieta e os deiuentes constiluiiido
entan a medicagao antiplilogislica fosse o methodo quasi que
exclusivo de tratamento das moloslias inflammatorias.

Porem, a ubservagAoclinica raqstrando as numerosas formas
que pode revestir o processo infbmm-itorio, suas lesbes mul-
lipbis, as condigocs variadas do organismo quei;sededa aflergao,
mostrava ao mesmo tempo que se devia recorrer a rneios diversos
visto a BfuUipUeidade das indiragoes.

Assim a indainmacao nau d subsitliaria de niuihum methodo
therapeutico excludvo ; como na maior parte dos estados mor-
bidos, as indicates que ella pode apresenlar s;io dependantes
umas do estado local, do orgao iuflammado, da tendeucia ou
da evolugao do (iroeesso phlegmasico, c outras dependentes do
individuo. No entanto algous Lherapeutistus consideram dcbaixn
da tlenominagao du medicagao aiiti-phlogistica o conjuacto de
rneios empregadus para combaler o processo iiidammalono.
Cumprehendida com esta exlensao extrema uao lia agcnlc, que

1
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cJadas certas condigOes, nao pos*a scr urn anti-phlogislico.
Por6m si sc tern cm vista o proccsso morbido em sua pri-

meirn phase, osclemenlos cjne concorrem para o sen dosonvol-
vimenlo, como sejam a irritncao cellular , a hyperemia, o eslailo
febril. si se considera enOm a indieacao morbida, lom-se uni

grupo mais limitado de agentes e que rouslituem especialmente
a medipa?ao antiphlogislica.

Embora meios diversos possum ;is vczes modificar do modo
favoravcla marcha do processo inllammalurio, corno os purgn-
tivos, os revulsivos, a hydrothcrapia, etc., no on bn to como
agentes da medicacao anli-phlogislica sc considera mais parti-
ealarmente certos medicamcnlos que acluam sobre o Iraballio
de combiisliio c a irrigaeao saiiguinca local , pda acfao quo
exercem priinilivameule oil sobre a naso do sangtte on sobre as
grandes fuuccoes vilaes, a circulaoao c a iimcrvncao.

Com quaillo se tcnlia cm visla combater pclo emprego
desses agenles os phenomeuos inflammatorios, no cnlanto dies
nao acluam do mesmo modo sobre o urgauismo, suas proprie-
dadcs physiologicas sao diversas. Assim a saiigria espoliando o
systema vascular, determiua uraa mmlanca ua conslilnifao do
sangue, eliminando au mesmo tempo parle de scus elementas
figurados ; os inercuriaes e os alcalinos modificam o liquido
sangninco sem enlrclanto destruir de modo consideravel os seus
elemenlos reparadores ; (inalmonle para outros medicamcntos
a acijao antiphlogislica depeude principalmente da accao que
dies exercem sobre o systema nervoso e o appardho circu-
lalorio, nesle uliimo grupo compreheiidcinos o lartaro eme-
lico, a ipicacuanha, a digitalis, o sulfa to de quinina e a ve-
ra Irina.

Alem desses meios geraes, a llierapoutica dispoe para o
Iratamento das molostias inflammalorias, do meios locaes de
urn uso extremameule frequente na praliea, subretudo nos casos
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tie inflammagoes localisadns ern um mcmbro, ou que tem sua
slide ao nivel das partes cxleruas.

A acgao physiologies destes diversos agenles tem sido
objecto de estudos numerosos, no enlanlo as nogoes quo so
possue nao n presentam a precisao desejavel e muitas vezes
opiniues contradictorias apparecerii cumo intorpretagrio dos re-
sullados clinicos ou cxperimenlaes.

Sangria gem!.— Quando sc abre uma veia, o sanguc coire
emjacto contiuuo e a pressao baixa nas arierias.

Esta depressSo so qfeservn durante e um instance depois do
cada sangria . fechando-se a veia a pressao sc eleva ientametite e
se lixa cm um nivel inferior ao nivel que apresentava antes da
sangria. Quandt) a quautidade de sangue retire da t5 muito con-
sideravel a pressao arterial ofFsfece oscillacoes profundas , depen-
dents do modiflea (joes altemattvas c reciprocas dos capillaresa
do coragao,

A aceeleiacao do puiso peia sangria esta tun relagao com a
pressao do sangne, assim ernquanto a dimimiigao tla pressao
arterial nao excede o lercoda pressao normal a frequenda do
puiso augment ; entree tergo e o qainto da pressao normal o
pnlso lendo a voItar ao algaristno inicial, para augmeutar de
freqaencia uuvatnenta qnuudcf a pressao chega abaixo do quin to
da normal, (Vitiay. lies emissions sanguines daps les maladies
aiguee).

Porem visit) a complexidade dos effeitos da sangria, o abai
xameulo da teusao se associa ora a uma acceleraciio, ora aum
retards men to do curacao ; coexislintio muitas vezes com uma
eomlricggo ou uma dilalagao dos capillares. Estas iofluencias
multiplas fnzom com que a forga do puiso diminua si o eoracao
se accelera , o quo e a regra depots das pequenas sangrias G as
sangrias medias, emquanto quo ella augments se o coragao so
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retards. Assim Arloing e Vinay cm experiencias repelidas veri-
ficaram que emquanlo o sangue eorre e que a pressao baixa a
amplitude lias pnlsanottS diminuc, depois da sangria a pressao so
eteva gradeaimcute, a amplitude das jjutsasbes augments ligei-
rameule ficando no entail to aboixo da amplitude normal. Por-
tnntoa diminuii;.ao da force do pulso se observa em quasi todos
os casos o coincide com uma accelerando do coranao.

Sobre as variances do velooidade do sangoe, segundo
Arloisge Vinay, as sangrias pequonas e medias se aconipanliam
da dilatanao dos capil lares e augtnenfnm a irrigando dos tecidos ;
por&n se ultrapassam certos limites, o lergo da massa do sangue,
a circulaclo se perturba profundainente e a irrigafluo dos tecidos
diminuc.

>

Depois das perdas sanguineus a aiisorpcao se faz de ma-
neira mais inlensa, o quc sc torna manifesto pelo aagmenlu do
sede. Este exaggero da absorpniio explica a reparagau rapida da
massa sanguinoa. Haller referc que um mono perdec em dez
dias 75 libras dc sangue, o que implies que a massa primitive
se renovou eerca dc sole vezes em dez dias. Alguns experimen-
tal]ores procuraram conhecer se os demen tos flgurados e prin-
cipalmenta os globulos vcrmelhos sc regencravaui com rapidez
iguai a massa do sangue.

As experiencias rccentes de Laulanie e Hayem indicam
que a reparagfto em globulos se faz de maneira relativameide
rapida. Assim, resulta dos irabalhus experimentacs dc Hayem ,

que uma perda de sangue mio excedendo dois por 100 do peso
do corpo do animal , causa um abaixamento no uumero de glo-
bules que persiste durante 18 a L20 dias apenas. Segundo expe-
riencias de Laulanie, a reparanao se faz de mode ainda mais
rapido.

A duraniio da reparagau varia necessariamente, segundo a
abundancia da perda e a vilalidade do individuo.
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Alena d’essas Riodificaf.oc.-i na quantidade dos globules
vemiclhos, nota-se ainda modiGcacoos em sua qualidade,

Segundo Lehmann , dupois das perdas sanguincas, esses
elemenlos loin muis tendcitcia a se agglulinar ; llenaut notou
modilicnfoes cm sen aspeclo e diiniimifSo da materia eorante.
Segundo Haycm, as liemalias nao perdetn sua hemoglobitta , c o
que Kcnaut tomou por elemeutos alterados , seriarn eleinentos
novos (hematoblaslos) , desliuadus a regeneracao dos globulos
verinelhos. Quanto aos globules brancos, o sen nnmero aug-
rnenla depois das perdas sanguincas.

Sendo os globulus vcrmelhos os agentes vectores do oxy-
geno, sua diminuif.no deve modificar dc modo notavel a pro-
porfiio dos gazes do sangue.

Segundo os resultados obtidos per varies observadores, cm
conscquencia das perdas sanguincas, ha dimimiioao constants dc
aeido carbonico c do oxygeno, c aiuda mais quo, a proporcao
relative dus dous gazes c modificada ; assim o oxygeno soflre
uma diminuifao proporcionalmente mais consideravel que o
acido carbonico.

Quaulo ao plasma , a modifleacao na quantidadc da Bbriua
foi julgada dill'ercnlemente. Para Andral e Gavarret o augmenlo
da fibrina depois da sangria era urn facto constame. Sabe-so
que beau Java a mesma ruzao para rejeitar as emissOes sangui-
neas no tralamenlo das phlegmasias. Essa opiniao, contraria ao
que liojc esla demonstrado, ora devida a lenlidao da coagulafQo
do sangue depois dc sangrias rcpclidas, o que lorna a crosta
mais espessa

Depois dc sangrias moderadas a respirarao lorna-se mais
facil , os movimenlos respiratorios diminnem dc tiumcro e dc in-

lensidade ; c u essa modiflcucao da respiraf 3o que se devc altri-
liuir o scnlimcnlo de bem estar quo experimcnlain os doentes
depois da sangria.
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Quanto a sua aegao sobre a temperatura, erobora alguns
resullados divergentes, que pudem em alguns casos ser conse-
quents da operagao, c manifesta a qn&la do calor ; porem,pm

geral, esse abaixamenlo Lliermieo eplienomeno passageiro.
Segundo Galzuck,esse abaixamenlo,no eslado febril p6de

variar de 1" a 2°.
A aceao das emissoes sanguineas sobre o systems nervoso

deve apresentar unia importance capital, visto que debaixo de
sua dependencia se arliam asdifTercnlcs funccoes do organismo.
Assim, perturbafoes funccionaes que se suppoc conseculivas a
acgiio directa sobre o orgao perturbado, sao provavclinenlc dc-
vidas a perlurbagoes dos centres nervosos.

A bypoglobulia e a c!iminuic§o do oxygeno, sendo as alte-
ragoes dominantes do sangue, rompreliende-se que as modifica-
goes que a espoliagao sanguinea determjna para o lado do sys-
tema nervoso refereni-sc aos elfcitos da anemia. Assim os eileitos
da sangria sobre o systems nervoso dependem sobreludo da
menor quantidade de oxygeno no sangue. Segundo mesmo va-
ries cxperimenladorcs a aegao estimulante ou exeiladora do
sangue venoso e devida antes a falta de oxygeno do que ao
excesso de acido carbonico. A essa cxcilagao dos centros ner-
vosos,dependente da sublracgao do sangue, refere-se as convul-
soes, as sudacoes, as modilidagoes de pressao e velocidade no
sangue,assim como a cxaltagiio da denulrigao que lambem se
observa.

As alleragoes que a sangria determina no sangue, influem de
modo consideravel nos pbenomenos de assimilagao e desassimi-
lagao dos lecido«. A inflnencia raoderadora sobre a inlensidade
das Irocas nutritivas, quo era geralmentc acceita, k contestada
por trabalhos recentcs,devidos principalmente a Bauer e Lepine,
que raostram um augmento nolavel da deimtiicao consecutiva-
mente as perdas sanguineas. Assim, Bauer constalou que du-

i
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rante as 24 horas que seguem ;t sangria, ha via augmcnto da
quantidade de urina excretada , de sen peso espeeilico e da quan-
lidade- de urea, e que esle augmento persistia por alguns dias
depois da perda sanguinea. Lepine verilicou resullados seme-
I hantes.

0 traballio nutritivo acha-se portanto duplamente affeclado,
de uui lado pda diminuigao da assimilagao, de oulro ladn pdo
exageroda denulrigao.

Resumindo o quedissemos, veraos que as emissoes sangui-
neas produzem eQ'eitos transilorios, que consislem sobretudo na
diminuigao da tcnsao inlra- vascular, a facilidade maior da res-
piragao e a diminuigao cm quasi todos os cases passageira da
temperatura, c effcitos duraveis como o empobrecimento do
sangue, isto d, uma anemia, que nao tarda a reagir sobre os
ceutros nervosos e a provocar cerlos phenomenos aitida mal
conhecidos hoje em seu mecanismo, taes como o augmento dc
suor e da denutricno. Essa anemia tanto maior quanto mais
abundantes forein as emissdes sanguineas, o mais fraca for a
bematopoiese.

Essas consequcncias duraveis devem ser loinadas cm con-
siderogao quando se procurar o benelicio dos etfeitos primilivos,
que sao sempre passageiros, de modo quo so circumstaucias
graves e urgentes podem legitimar o emprego das emissdes san-
guineas-geraes.

Sangrias loeaes. — As sangrias iocaes exercem uma acgao
nao sb depleliva como tambem uma accao revulsiva ; esla ultima
e muitas vezes a unica que se procura na pratica .

S6 quando a deplecao e abundante e que se nota reacgao
sobre o eslado geral. Assiru, a observagao clinica mostra que a
applicagao de venlosas escarificadas ou de sanguesugas deter-
mina um abaixamento de temperatura em muilos casos no-
tavel.

d
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As perdas sanguineas obtidas por inlermedio dos meios
locaes, sao mais facilmente supporladas do que quando se re-
corre a abcrlura de uma veia de grosso calibre pela lanceta .
Muitas vezes individuos que n5o podem supportar uma perda
sanguinea, mesnio pouco consideravel, feita de uma maneira
rapida como acoutece quando so recorre a phlebotomia, soffrem
sem grande inconveniente uma perda , mesmo mais considoravel,
quando o sangue e rclirado de uma maneira lenta por iuter-
medio dos vasos capillares.

Muitas vezes a aegao depleliva se localisa , principalmente
no ponto attacado, e pelo facto de equilibrio da lensao vascular,
se reparte ate uma certa distancia.

A aegdo revuisiva e determinada pela ddr quo a operacdo
produz e pela congestao consecutiva. A excilacao da sensibill-
dade cutanea reage sobre os centros nervosos, e cstes por sua
vez modificam a actividade morbida das partes profundas reflec-
tindo a aegao recebida.

Sfercuriaes.— Trataremos especialmcnte da ac?ao sobre o
sangue ea nutrifao, doixandode lado a estomalito e os effeitos
hypercrinicos conseculivos <i adminisl.i’ai;ao dos preparados hy-
dra rgyricos.

Quando uma preparacao mercurial e absorvida em dose ele-
vada, ou em pequenas dosos porem repetidas, nota-se, no firn
de um tempo variavel, por<;m sempre muito curio, umabalimento
geral das formas ; se se examina o sangue constala-so que o
numero de globules diminue, seu serum lorna-se mais tluido,
ostabeleCcndoalgumas vezes uma verdadeira chiorose mercurial.
Al(5m da diminuigao em seu mimero, os globulos adlierem mais
difflcilmentc uns aos outros e qnebrao-se pela mcuor causa.

t

(G u bier.)
Ao lado do emmagrecimento que sobrevem e que pbde

cliegar ao estado do marasmo. se o uso do medicamcnto e muito
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prolongado, observa-se uma supcractividade funccional das
diversas glandulas da economia.

Debaixo dessa dupla influencia : de uma rcparagao menor
e de uma despeza cxagerada, a nutrigSo <5 profundamenle
promettida.

Esse movimcnto de destruigao e de eliminacSo, attingo nao
so os tecidos morbidos, como os normaes e cxplica eomo o
mercurio detcrmina a desapparigao de certas neoplasias.

A coloragao vermelha que conservam as hernatias, como
debaixo da influencia do oxydo de carbono, depende segmido
Gubler da menor quantidade de acido carbonico consecutiva a
um obstaculo a combusldo.

com-

Esso diminuigao das combuslOes inlersticiaes junlamento
com a grande fluidez do plasma sanguineo, dcvida a diminuigao
da fibrlna, ou asua menor coaguabilidade,explicam a utilidado
dos mercuriaes nas nffccgocs inllammalorius.

Emfim enlreos diversos cffeitos dos mercuriaes nota-se uma
moderagao da circulagSo que selorria manifesta pela diminuigao
do pulso.

A kalinos. Como os mercuriaes, os alcalinos exerccm mo-
difieacoes nolaveis no sangue. Ja os antigos conhcciam sua in-
fluencia sobre a composicao dcsse liquido.

Examinando-se o sangue de individuos submeltidos si
acgao dos alcalinos nota-se a diminuigao o descoramento dos
globulos vermelhos. augmento da parte aquosa do sangue, di-
miuuigao das materias solidas, menor flrmeza e elaslicidaJo do
coalho. Se os alcalinos sao empregados cm alta dose e por muito
tempo, causam um emmagrecimcnto consideravel, um verda-
deiro estado do cachexia.

Jnlgava-se, fundando-se em theorias chimicas que os alca-
linos augmontavam as combustoes organicas, a clinica e a ex-
perimentagao physiologica contestam semelhaute assergao mos-
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Irando quo ha abnixamento rle temperntura c dimitlQigao da
urea tlebaixo da influeneia desses agenles, quando empregados
em doses sufficientes para pcnelrar em natureza na torrenle cir-
euJatoria.

Atom do augmento de socregao do succo gastrico, o das
diversas mucosas, a ace5o dos alcalinns tambem se manifesto
por unt augmento de diurese.

Tartaro estib iudo.—Administrado em poquena dose, como
nauseante simplesmentc, o tartaro determina tuna supersecregao
notavel das glaudiilas do ttibo digestive, esla acg£o hvpercrioica
tambemse observa para o ladoda mucosa bronchtca.

Quanto as gratifies fnnegdes nola-se uma depressao cotisi-
dcravel das forgas, torpor intellectuni,mal esiar indefinivd, pal-
lidcz e ahaixamenlo da temperatera periplierica.

Na dose de 05' flt5 ou ainila mator, os clTeitos precedents sc
acentuam e stem dos vomitos quo sobrevem, apparecem eva-

cungOes. Durante o esforgo quo provoca o vomito ha uma no-
tavel acceleraeao do coragao, a face tonia-sc congesta e a lem-
peratura sc cleva muitas vezes. Estes phenomenon devem ser
considerados como consequencia do vomito. Administrado na
mesma dose, porem cm rnaior quaiilidade de vehiculo, o efTeito
purgativo e mais notavel.

Quando o tartaro c empregado em doses fraccionadas e re-
petidas,diega-se a fazer tomar cada ilia doses consideraveis,
sent produzir cfl'eitos evacuautes. Chega-se an quo se chatnou
tolcrancia do mediramento, e juntamentc sc observa ncsta
circnmstancia o pbenonieno do cprilra*eslimulismo. Assim,
prescripts em alta dose e sendo lolerado,a absorpgSo do tartaro
determina modificacOcs consideraveis nos principaes apparelhos
organicos. Quanto as secrcgoes, 6 unt facto manifesto seu
augmento sohre as mucosas digestiva c bronchica. Quando o
emelico nao determina elfeiUi vomltito uem purgative, observa-
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se a hypersecrcgao renal, se porem sobrevem os symptomas tlo
cholera estibiado o contrario so observa.

0 augmento da exhalacao cutanea parece em muitos casos
dependente da aegao do tartaro.

Sobre a circulagao nota-se retardamenlo do pulso que
torna-se ao mesmo tempo mcnos amplo e forte. 0 numero dos
movimenlos respiratoriosdiminue consideravelmenle. 0 abaixa-
tnento da tempera lura e tan to mais notavol quanto a dose do
medicamento e mais eievada e o calor 6 augmcnlado pela febre.
0 enfraquecinienlo progressive que entao se observa. pare.ee
indicar que o tartaro tern uma aegao especial sobre os musculos
cstriados, fazendo-lhes perder sua exeitabilidade. No entanto a
contraciilidade visceral ou organica parece augmenlada, lalvez
por causa de uma excitagao do grande sympathico. (Grassct.)

E’ impossivel precisar actuaiinente a aegao do tartaro
sobre o systoma nervoso central, separaras perturbagoes peri-
phericas das que tem uma origetn realmenle nos centros ner-
vosos. Basla referir que o facto inicial da excitagao, do qual o
vomito e o resultado, succede urn periodo de depressao mais ou
menos consideravel.

A accao do tartaro tem sido interpretada de modo diverso.
Segundo llasori, o emprego do tartaro tcria por fim unico com-
bater a dialhese slbenica, por suas propriedades hyposthenicas,
diminuir o excesso de estimulo por sua aegao contra-eslimu-
lanle. Ileconhcccndo conio efleito do lartaro a resolugao rapida
de uma rnflammagao e algumas vezes a absorpgao igualmenle
prompta de um derramamenlo, Laennec admiltio quo o seu cf-
feito principal era augmentar a energia da absorpgao intersticial.

Por sua aegao irrilante sobre a mucosa gastro-inleslinal ,
seus effeitos erao devidos. segundo Broussais, a uma simples re-
vulsSo. Para Dance e Chomel, elle aclua como evacuante sem ter
nenhuma propriedade especial.
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Segundo Trousseau, a influencia do tartaro so faz espeeial-
menle senlir sobre o coragao e o pulmao, retardando e enfraque-
cendo a impulsao cardiaca e os movimentos respiratorios.

Sua aegao, em uma pneumonia, por excmplo, depends de
que manor quaptidade de sangue chegaado ao pulmao, cste se
aeha relativamente cm repouso, a jnfiammagao que o invade rc-
cebe menus alimenlo e deve portanlo ser modilicada de modo fa-
voravel.

Para Guhler, o tartaro uao e mais do que um nauseanle e um
vomitive, e sua aegdo antiphlogislica deve scr expiirada pelas
nauseas, vomiios e phenomenos concomitallies.

Por uina aegao primitiva sobre o S3iigue e o systems nervoso,
prelende Delioux de Savignac, explicar os elTeilos do tartaro.
« Todas as modificatoes ullerioros de ftmccoes ou de le^oes de-
pendem dessa dupla aegao sobre o sangue e sobre os nervos.
Aegao alterante sobre o sangue, aegao excito-molora sobre os
nervos vaso-raotores ».

Ipecacuanha.—Os effeitos da ipecacuanha ou da emetina,
seu principio aclivo, sao quasi os rnesmos que os do tartaro
estibiado. No entanto, a ipecacuanha nao tem uma aegao tao
energies como o tartaro.

Sua aegao topics e irritantc. Administrada inlernamente
provoca nauseas, vomitos, suores gerae^, hypersecregao salivar
e bronchica, como com o tartaro observa-se rnuitas vezes effeitos
purgalivos.

Qoando o medieamento e absorvido em dose sufficient,
esses phenomenos sao arompanhados de depressao notavel,
diminuigao no numero e energia dos batimentos cardiacos e dos
movimenlos respiratorios, enfraquecimento da contractilidade
muscular c abaixamento da temperainra. No systems nervoso
depois de uma excitaciio passageira, segue-se um periodo de
depressao c enlorpecimento de sensibiiidade.
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Excedendo-se as doses therapeuticas, em experiences sobre
animaes observa-se, que dcpois desta resolucao das forgas,
sobrevem urn estado de collapso, verdadeiro torpor comatoso.
A ischemia pulmonar foi observada por Pecholier iodas as vezes
queo animal era victims do uma intoxicagao agada, ao contrario
qnando a morle sobrevinha depois de 4 a 6 dias, se oliservava
coogestao do orgao.

Digitalis.—Tralaremos mais particularmente da aecao das
folhas da digitalis; quanto a digitalina, sua extrema 3Clividade
e sua composigao inronstante tom limitado o sen uso na cli-
nics. de modo que os estudos de que lem sido objeclo a digi-
talis referem-se principalmenteas folhas da plants.

Adminislrada a digitalis na dose de 0,00 a 1 gi\ em in-
fusao sobrevem no lim de 24 A 40 boras, nauseas e algumas
vezes vomitos, senlimento de prostracao, palltdez da face ; o
pnlso sofTre uma reducgao notavel, precedida algumas vezes de
uma sorle de oscillagao enlre algumas pulsagocs acceleradas e
algumas inlermittencias passageiras,a temperalura se abaixa de
modo notavel. A reducgao do pulso augmenla durante um a Ires
dias, mesmo depois da cessagao do medicamenlo e pbde manler-
se nito e mais dias ncsse estado.

Quando, no fun de algumas boras, o estado nauseoso lem
desappareeido nao se liota nenliuroa depressao sensivel das
forgas, o appetite 6 normal.

Se a dosee mais forte, 1 a 1,5 gr., os vomitos lornam fre-
quentes, a nausea 4 permanente, observa-se diarrhea, mal estar
extremo, exlremidades frias e tendencia a syncope; o pulso
pt)de chegar a 50 e mesmo a 30. (Traubc.)

A acgao da digitalis sobre a pressao sanguinea tern sido
julgada de modo contradiclorio pelos diversos experimcnladores.
Segundo Hirtz « essas dissidencias se explicam porque os efTeilos
da digitalis sobre a pressao sanguinea nao sao os mesmos em i
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todos os periodos de stia acgsio . A j rcssao, inais forte no comedo,
diminuc um pouco mats tarda para augmentar quando se

approxima da convalescents ». ( Hirtz Dice , de Jaccoud. art.
digitalis.)

A observagao olinica moslra que juntamente com a rc-
duegao do immero das pulsacoes, nota-se que os lecidos sao
mats pnllidos e menos quentes, o quo « consequcncia da menor
quantidado de sangne quo exisle no systema capillar ; o pulso
mostra-se lambent mats forte e mals clieio.

Esses di versos elTeitos parecent indicar que a digitalis, ex-
cila a contraclilidade cardiaca e vascular. 0 abaixamento da
lemperalura e um dos elTeitos mais importanles da digitalis, do
mesmo rnodo que sua induencia moderadora sobre os movi-
melites respiralorios. Esses diversos elTeitos do niedicamento
mostram que ha dimimiigao do aclividade dos phenomenos nu-
tritivos, o que de facto d manifesto pels diminuigao na quanti-
dade da ur6a .

A aegao diurelica da digitalis 6 inuilo conteslada . « Ella sb
i' diurelica cm certos estados paihologicus, naqueltes etn quo a
circulagao geral e entravada . Regularisatido o curso do sangue
nas differentes paries e ern particular no rim , ella produz o
funccioiiaHsmo regular dessc orgao e per couseguinte um
augmenlo na secregao, emquanto quo no estado pltysiologico e
nas molestias emquc a rirculagao uiio esla cm jogo, ella perde
toda a propriedade diurelica » . (Laederich, cit. por Hirtz.)

Para o lado do systema nervoso, nota-se modi (icagoes li-
geiras, quando nao se eveedeu a dose tlierapeulica ; algurnas
pcrturbacoes visuaes com diialagao pupillar, um pouco de som-
nolencia c prostragao muscular passageira.

A digitalis apresenla a parlicularidade importante de ser
uma das subslancias em que melhor se observa o que se cliamou
a nceumulagao de aegao.
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0 modo de acgao da digitalis tem sido mlerpretado de
mancira diversa. Para Trnube, o medicnmciito actua sobre o
coracao pela acgrio estimulanle quc elle exeree sobre os filetes
cardiacos do nervo vago. Para Vulpiaa eSlannius, lia uma acciio
paralysante directa sobre o eoragSo. Segutido Legroux, Hirtz e
Gubler, a digitalis actua principalmcnle excitando o grande
sympathico. Com cffeilo, a semolhaaga de accao da digitalis com
os effei tos que resultsm da excitacao do grande sympathico e
manifesto, assim o retardaineuto do eoraeao com o a ugmento
da tensao, a contracgiio dos capilhires, a diminuigao da tem-
perature febiil e das congestoes vascutorcs podem ser ex-
piicados por uma esliinulagao da cadea ganglionaria e mostrnm
como a digitalis u um podcroso antipyrelico c antiphJogis-
tico.

*4

Sa' fnlG de quinina.
falo de quinina diminue o numerfl das pulsfgoes cariliacns com
aogmenlo da lensao sanguinea , o jmlso embora monos ample
tornu-se mais resisten le. A pallidez da pelle , consequencia da
manor irrigacao peripherica, mostra a retraccao dos capillares
debatxo da influencia desse ageute.

A acgao moderadora exenida sobre a circulars# e o aba i-
xamento da temperatura, implicain necessariamente uma di-
minuigao das coin bostoes organicas. Com effeito, depois da
administragao do sulfatode quinina, encontra-sc manor quan-
tidade de urea e de acido urico na urina.

Segutido varios observadores a quinina diminue a quanli-
dada de fibrina do saugue e retards a $ua coagulagao. Para
firiquet, ao contrario, no principio a Gbrina augmeuta e so
diminue mais tarde se as doses silo consideraveis eprolongadas ;
coincidiudo com o augmento dc fibrina, diininuicao dos globulos
vermellios. Atom da ditnimiigao das hematias, atlribue-se a
quinina iulluencia idenlica sobre os leucocylos.

Adminislrado cm doses medias, o sul-

4
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Ao lado desses phenomenon, e sobretudo se as doses sao
elevadas, observa-se symptomas nervososquese manifeslam por
hallucinagoes e dureza dosouvidos, verligem, obscurecimento da
vista, cephalalgia frontal, titubagao, symptomas que constituem
a embriaguez quinica, e que segumlo Gubler dependem princi-
palmente dc uma ischemia devida 3 ronstriegao dos capillares do
cerebro.

Emfim, manifesta-se uma sedacao geral da sensibilidade e
da motilidade, e se as doses sao mais elevadas, al6m do um
cstado de collapso, a morte podc sobrevir por paratla do coragao.

0 inodo de aegao do sulfato de quinina lem dado lugar a
varias interpretagoes. Segnndo Nottmagel, os sous effeitos de-
pendem da aegao rla quinina sobre a nlbumina cellular « esta
dcbaixo da influcncia da quinina, resiste mais a aegao do
oxygeno, nao se oxyda e nao se desassimila too facilmentc como
no estado normal ».

Esla dimitmicao das oxydagocs organicas seriam devidas,
segnndo Binlz. a aegao directs que a quinina exerce sobre os
globulos do sangue, Diminnindo o numcro dos leucocytes por
um obstaculo a sua proliferagao, a quinina actua Lambem sobre
os globulos vermelhos tornando a hemoglobins mais intimamente
combinada com o oxygeno,

Scgundo Gubler, a aegao da quinina sc realisa de quatro
manciras principaes : 1“ aegao sohre n grande sympalliico,
donde conlraccao vascular ; 2.“ Aegao sobre oulros pontos do
systema nervoso e do proprio encephalo,sobre o nervo acustiro,
etc : 3." Aegao sohre o sangue ; 4.” Aegao sobre os tecidos, im-
pedindo sua nulrigiio intima,

Veratnna.—Esta subslancia existc em diversos vegetacs da
familia das colchicacens conslituindo o sen principio aclivo.

Applicada sobre as mucosas, a veralrina as irrita viva-
tnenle, na mucosa das vias digest!vas , esta accao se manifesto
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por uma sensagao de color no epigaslrOj acompanhada de ddr,
podendo mesmo aprcsentar-sc symptomas do inflanimagao con-
flrmada , sc a dose Mr elevada.

Os phenomenos geraes, depots da absorpgao do mcdica-
niento, sc manifestam por uin estodo nauseoso, segnido de ve-
in ilo e algnmas vczes de diarrhea acompanhada de rolica.

A mnior parte das secretes sc exageram. Deslas abundanles
cspoliac-des dertvam, segundo Gublcr , os effeitos contra-eslimu-
lantes, sedatives e antiphlogislicos dcssa substancia.

Sobre o systems muscular, a veratrina determina pritneira-
mente urn periodo de excitagao seguido logo depois de rcsolurao,
por uma aegao que parece directs sobre o elemenlo contract!!.

Os baUimentos cardiacos e os movimentos respiralorios so
retardam c a dirain uigao das combustoes organicas sc manifesta
por uni abaixamento notavel da temperatura.

Debaixo da influencia da veratrina, nota-sc ccrta sedagao
dos centres uervosos, a aensibilidade se deprimo de modn, quo
em casos em que ha dores vivas, suecede uma analgesia re-
lative.

4

Se as iloses lUerapeuticas sao excedidas, pode-se observer
os accidentes mais graves , as espoliaedes excessivas extonoam o
doente e a syncope p6de scr o terminacao fatal ; outras vezes
um estado de anguslia , de nnciedade cpigastrica, uma verdadeira
suffocacao determinam a morte.

A
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Micacai fla meflicacao aiti-obloQstlca

La mfidecinc prCsenle un vice logique,
capital, puisqu'elle fst toujouTS r &duite
k procfider par des moyens g^nftraux en
des caa apeciaux .

AUCUSTO COMTE.

Sangria . So se remonia na iradigao medica vc-se
que nenhuma medicacao teve como a sangria o dom do le-
vanlar discussoes mais ardenles e de mais apaixonar os es-
pirilos.

Exallada por uns como o maior recurso da arle, como um
beneficio immcnso que enconlrava imlicacoes sem numero, era
por outros encarada como um flagello que attingia as proprias
fontes da vida.

Ainda nestc seculo, ella leve um periodo de esplendor,
emquanto que hoje o seu abandono gcral ehega quasi a
abslengao,t

A explicacao de lamanba modilicagao na pratica nao podc
sem duvida, ser ottribuida ao abuse dessa mcdicagao no tempo
de Broussais, porque se uma reaccSo fosse sua causa, cm que
abandono nao teria cahido a sangria depois dos excessos do
scculo XVil ?
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<t S’il y fiiit une Gpoque on 1’on abusa du sang tire de la
veine, ce futsnrement a I'Spoque ou Riolan pensait qn'un ma-
lade pouvait perdre sans danger la moitie de son sang, alors quo
Botal faisait reilfirer les saignees il'une maniere d’aulant plus
effrayante qu’il voulait qu’a chaque fois on tiitl pour le moms
deux .i trois litres de sang- Plus on lire teau d’un puits, disail,
il, plus la nouvelle qui sourd esl pure. » Vinay — Dos emissions
sanguines dans les maladies aignes,

A causa dessas fluctuaij&es deve ser procurada nos diversos
systemas medicos, na maneira de conceber a vida, deexplicar
a molcstia, sua marcha e sua evolucao.

A inflanima^ao quo era considcrada romo o resullado da
riqueza e da plaslicidadc do sangue., foi objeclo do esludos
variades, que muito eonlribuiram para abaixar o valor da
sangna.

Considerciu-se que certo cstado de anemia era favoravel no
desenvolvimerilo das phlegmasias, o quo cstas nao cram o in-
dicio dc exuberancia de forca e de sauile. 0 augmenlo de fibrina,
que 0' trabathos de Andral e Gavarret tinba constatado, era con-
siderado por sua vez como um estado palhologico do sangue,
demais o espessamento da crosta, depots dc sangrias repelidas,
Icvou a acredilar que o eslado pblogisiico do sangue crescia, e
a sangria nesse caso aggravava o mal.

De outro la do,debaixo da influencia dos trabathos ailemaes,
as perlurbaQoes vasculares no proresso inftainmatorio foram con-
sideradascomo factosde ordem secundaria. Finalmente,a obser-
vagao clinics fuzendo melhor conhcccr a mareba das molcstias
agudas concorreu inconte?tavelmente para o desuso das cmissoes
sanguineas.

4

No cmlanlo, o abandono quasi ([ue complete a que citcgou
aolualmenle a Sangria nao parece jtjstilicavel ; essa medica^ao,
empregada coni lanla confian^a polos maioros praticos de quo
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se hours a medians, nuo pdde scr considerada como urn meto
puramentc illusorio,

0 abuso quo sc fez da sangria e que lanto cuncorreu para
a compromelter nao pdde justiCcara exclusao da therapeutics
de wn meio lautas vezes util, e algumas vezes mesmo beroico.

« Par suite il'une de ces reactions exagerecs r.lont les
cxempies soul Iropcommuns, le prineipequi semble aujourd’hui
dominer la liidrapoulique dcs inflammations a pour base t’id^e
dune debilile de la partie maladc, sinou deI’organisme enlier.»
(Heurtaux. Dice, de Jaccoud. art. inilammaLion.)

Se se deve combater as tcndcucias oxugeradas de alguns,
nao se deve deixar dc reagir contra o desuso quasi geral a que
chegou actualmente essa rfledteatSo, e pdde-se esperar qua uma
apreciacao calma rcslabelecera em sens justOS limiles as van-
tages da sangria.

Entre os effeilos variados das emissues sanguineas, e in-
contestavei a depleeao do systems circulatorio, moditlcacao no
curso e velocidadc do sangue, modificacoes importantes na
cojisliiui£ao desse liquido, abaixamenlo da temperalura, e per-
lurbacao na mitrifao dos elemculos anatomicos. Nas emissocs
locaes se sua ac$ao descongestiva e apretiavel na maioria dos
casos somente no ponto de suo appllcagao,em outros easos podem
por uma depleeao abundantc determiuar efTeitos geracs, a!em
disso pela poderosa accSo revulsiva que exercem sao de um
grande nso na pratica.

Devemos agora fazer a applies£§o desses dados ao trata-
mento das phlegmasias.

As IcsGes priinordiaes da inflaminafao lem side cxplicadas
por duas thcorias principacs. Uma lucalisa nos capillares as pri-
mciras madificafOes da parte mllaminada, as alteragoes nulri-
tritivas e 3 proliferate cellular sendo factos secundarios. Na
outra, mats moderns e mais geralmante aceita, o phenomeno
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initial da inflammacao 6 a irritacao formadora da cellula, e as
perturbacoes vasculares sao consccutivas As modificaeoes liis-
tologicas e funccionaes dos elementos anatomicos.

tnterpretado deste ultimo modo oprocesso inflammaiorio,
e ineontestave! que a sangria inio pcide fazer desapparecer o facto
realisado da inflammagao.

Negou-sc mesmo a sua utilidade nesse caso, pois que a hy-
perliemia consccutiva ao fdco inflaininaturio nao e mats do que
a consequencia da actividade exagerada dos elemeritos cel-
lulares,demais se e impossivel jugular o prorcsso iuflammatofio
em sua marclia, o flm do tralamenlo e dirigil-o para uma ter-
tninacao favoravel, e a sangria diminuiudo a euergia vital e cn-
fraquecendo a economia. seoppue ao desenvolvimento dos pro-
cessus reparadores, podendo mesmo delerminar a mortificaeao
dos tecidos.

No erilanto a importance das perturbagoes vascularese uin

facto inconlesLavel, e a sua preponderance em alguns casos pGde
exigir uma inlervengilo energica. Se a saugria nao podcallingir
a lesao primordial da inflammagao,podesem duvida,diminuindo
a lensao intravascular, altenuai a congestao que apparece uas
primeiras phases da moleslia, a hyperiiemia de visinhanga e por
esse modo moderar o desenvolvimento do trabalho inflam-
matorio ; aldm disso, o exsudalo nao se fdrma todo de uma vez
mas sim successivamente, de inaneiraque a sangria piide exercer
uma tnodificagao favoravel no processo de exsudagao.

Quando o orgao affectado proencher funegao importante a
inlluencia favoravel da sangria 6 manifests pela sensacao de
bem estar que o doente aecusa, o que results da dimiouicao do
cstado congestivo do orgao, tornando mais regular o exercicio
de sua fuucgao.

Em suas indicacdes deve-se ter em vista principalmeole o
estado geral do individuo,a intensidade da inflammagao e a na-

i
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Uirezji do orgao invadido, Assim em um individuoadulto, vigo-
roso, sea reaceao febril c inlonsa, o pulso largo e clicio, e
sobreludo se a inflammaguo tem por sedo um orgao parenchy-
matoso muilo vascular, cuja funccaoscja imporlnntc a aberturn
da veia 6 indicada.

Deve-sc evitar de sangrar as pessoas fracas e prineipaimente
ascreangns c os velhos ; os individuos nervoscs e lymphaticos
cm geral supportam mal as perdas sanguincas.

Na inflammagfo das membranase pariicularmente das se-
rosas prefere-se de ordinario as emlssOes locaes.

Depots destas considernrScs geraes, resta-nos tornar mais
precise o valor da sangria nas principaes molestias iuflainma-
torias cm quo clla tom side indicada.

Pmumonia.—Nenlmm problem;) da pratica leni sido, como
o Lratamento da pneumonia invocadp para demonstrar o valor
dos dlversos metliodos que dispulam eiitre si a preeminencia na
UierapeuUra das mflammacoes.

Desde a mais alia antiguidade, foi a sangria preeonisada
para comhaler a lltixao do petto, e esse metliodo foi se-
guido com mais QU meuos coniianga ate 6pocas bem mo-
dernas.

Aiuda reeenlemenle, Honillaud, recorrendo d sangrias repc-
tidas, submeltia o Ira tauten to da pneumonia a rcgras quasi fixas.
Porem praticog diversos, laseados cm observngoOS mimerosas,
contestaram a possibi'lidade, por esse metbodo, de diminuir a
duragao da moleslia como tinba aflirmado Bonillaud, e quo
era illusoria a pretengao de jugular a molcstia.

Em 1849, Diell publicou sua primeira eslatistica em que
a roortalidade era de 20 por 100 nas pneumonias Iraladas pela
sangria o oemetico, e de 7 por 100 quando cram abandonadas
a si mesmas. A cslalislica de Diell e a de Beunell ilepois exer-
ceram grande influencia sobre a pralica.
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No entanto a estatistica que tinlia side invocada para julgar
a questao apresenlava mais larde resultados contradictorios ; a
dc Diell em 1854 accusava uma morlalidade do 20 por 400 pela
expectagao; a sangria que linha dado 35 por 100 a Louis, dava
47 a Grisolie e Rehier. ( Vinay, loc. cil.)

Como metliodo cxclusivo ve-seque nao era grandeo valor
da expectagao.

Porem, obscrvagGes successivas modiiicaram eonsideravel-
menle as id6as dos clinicos sobre a pneumonia ; ja nao era um
typo morbido perfeitaincule determinado, manifestando-se por
symptoinas idenlicos e exigindo portanto o mesmo tratamento.
Reconheceu-sc « que nao cxiste uma pneumonia , porem pneu-
monicos », qne um grande numero de condicoes modificam de
mancira notavel essa phlegmasia e que as indicates para o seu
tratamento deve sul)ordinar-se a consideracoes diversas, varia-
veis para cada individuo.

Assim qualquer melhodo exclusivo devia ser rejeitado.
Quanto as cmissoes sauguineas ninguem pensa mais que

com o seu emprego sc possn sustar a marcha da phlegmasia ,
jugular a molestia , porem praticos eminentes julgam que ellas
podem exercer uma modiiieagao favoravel no proeesso morbido,
quaudo se Lrata de pneumonias francos, affectando individuos
mngos e robustos,

« Quando, em um individuo no vigor da idadee dotado de
boa constiluiguo, a pneumonia fdr acorn pa nhada de uma tempe-
rature febril superior a 40,5, sobretudo a 41% a sangria geral
sent indicada, e as suas vantagens tornar-se-hao tanto mais sa-
lieutes quanto mais proximo do comego da molestia fOr ella
pralisada. Muitas vezes, depois da emissao sanguinea , o calor
diminue de um griio, um e meio grao, ou mesmo mais, e
assim se conserva durante toda a marcha da intlammagao pul-
monar, ticando o doeute livre das graves eonsequencias de

4
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uma hyperthermia prolongada . » (Torres Homem. Clin, med.)
Se no tralamento da pneumonia a indicacao da phlebolo-

mia lem sido objecto de grande discussao, ha casos no cntanto
em que olla e precisa e urgentc.

Um dos effeitos da sangria, que mesmo os seus adversarios
os mais ardentes nOo podem contestnr, 6 a deplecao que esta de-
termina e que se faz logo sentir a toda a arvore circulatoria.
Segue-se quo se deve recorrer a esta todas as vezes que um
orgao imporlante se apresenla com uma congestao intensa , com
uma hyperhemia consecutiva a existencia de um 16co inflani-
matorio, Ora , na phlegmasia pulmonar ha casos em que a
congestao do pulmao ou do apparelbo cerebral se apresenla com
symptomas de tal gravidade, que a vida do doenle corre serio
perigo se nao se inlervem com urgencia, e nesses casos a
sangria e a medicagao heroica.

A congesliio inilammatoria , secundaria ao rcdor do fbco
pneumonico, quando e intensa se manifesto por oppressao con-
sideravel , cyanose, estertor e submatidez em grande parte dos
pulmoes, nesses casos a indicagao da sangria e urgente.

Em consequoncia de embarago na circulagao cardio-pul-
nionar, p6de-se desenvolver uma stase nas cavidades direitas
quo se rcpercute uas visceras e juntamentecom a congestao pul-
monar pode sobrevir um edema collateral nas paries nao in-
flammadas. Nesse caso ainda a sangria atlenua os symptomas os
mais penosos.

Alem desses cases, ha ainda indicagao urgente dc abrir a
veia quando ha somnolencia, torpor, turgencia das jugulares,
symptomas eniljmde stase da circulagao encephalica.

Se a phlebotomia lem indicacoes restriclns no tiatamenlo
da pneumonia, o mesmo nao succede com as omissoes san-
guinoas locaes quo sao empregadas coin imiito mais fre-
quencia.
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Quando a deplegdo e abundante, as sanguesugas ou as vcn-
losas reagern sobre o cstado geral determinando um abaixa-
mento dc temperatura o diminuigao da tensao vascular. Alem
disso os doentes supporlam sem grande inconveniente as perdas
sanguineas, embora consideraveis, quando ollas sc fazem de
uma maneira lenla por intermedio dos capillares.

Pkurcsia.—No tratamenlo da plcuresia os resultados favo-
raveis dcvidos ao emprego das cmissues sanguineas locaes sao
reconhecidos por lodos os clintcos ; quanto aphlebotornia deve-
se reserval-a para os casos em que uma cxtensa congestao pul-
monar complies a inflammagao da pleura.

Mmingiie.—A extrema gravidade da meningite aguda
franca exige o legilima uma intervengao cncrgica. Em um in-
dividuo robuslo, quando o primeiro periodo da moleslia sc
traduz por cephalalgia intense, delirio furioso, a uliiidado da
sangria geral 6 reconhecida. E’ dc uso geral em todosos casos
o emprego das cmissoes sanguineas locacs.

Pcritonilc,—No tratamenlo da peritonito as sangrias locaes
constituem um dos maiores.recursos do pralico. Assim em uma
inflammacao primilivamentc localisada do peritoneo, se se in-
lervem desde o comego, antes da invasao total da serosa, pelo
emprego em larga eseala de sanguesugas ou venlosas escarifi-
cadas, pdde-se modificar dc uma maneira muito favoravel o
processo morbldo. 0 valor dessa medicagao perdemuiLo quando
a intervengao d lardia, ou quaudo se csla em presenga de peri-
tonites consecutivas a perfuragoes, on epic sobrevem no meio de
accidentes puerperaes e reveslem a forma typhoide das molestias
infccciosas.

Mercuriaes.—Os mercuriaes foram por muito tempo quasi
que exclusivamente empregados no tratamenlo da syphilis ; seu
uso contra as phiegmasias agudas data do comego deste seculo,
sendo recommeudado primeiramente por Hamilton. Desde enlao

-«
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seu emprego como nntiphloglstico foi sobretudo gcneralisado
polos medicos inglezes.

Por sua accao allcranle sobre a erase do sangue e as alto-
ragoes nutritivas consecutivas, os mercuriaes moderam o ere-
tismo inllammatorio e abatern a febre an mesmo tempo que pela
maior fluidez do plasma sauguitieo podem modiBear o pheno-
meno de exsudagao. Em virtude dcsla accao o emprego dos
mercuriaes 6 principalmcnle indicado quaildo a inflamrmc&o
oecupa urn orgao delicado,cuja inlregridade e estruclura podem
ser rapidamente eumpromciiiduH, como a iris; quando ella
atTecta tuna serosa importanle, como a araclmoide,o peritoneo e
o pericardio.

A impotencia ordinnria das cmissfles sanguineas no trata-
menlo da peritonite puerperal e do hyditceplialo ugudo levou
alguns praticos ao emprego tiesmercuriaes em altas dozes nessas
graves afTeccbes.

Ja empregados por oulros medicos e principatmente por
Cbaussier na peritoiiiLe puerperal, foi tio cnlanlo Velpeau o pri-
meiro que propoz lazer observer imrnedialamente alias doses do
mercurio com o fitn do modificar rapidamente o sangue, e isto
Hie parecta tanto mais necessario quanto na peritonile puerperal
osaccidentsphlegmasieos marcham com uma extrema rapidez.
Os mercuriaes foram dados cm doses enotmes, cm friegoes,c in-
ternameute o eattmiLdanos foi administradode maneira a produzir
em poucos instante uma tnfeegao mercurial profunda. Essa pra-
ties foi seguida por Trousseau e Paul Dubois quoainda exageram
mais as doses ; porem os inconvenienles muitas vezes graves
quo resultsvam dessa intervencao brutal, levaram mais tarde
Trousseau a preferir para dclermiuar utn hydrargyrismo raptdo
o melliodo de Law.

No tralamenlo da meningo-enceplialite os mercuriaes foram
lambent empregados em alias rirtses; Ueid Clainny dava ate

:
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oilo grammas dc calomclanos por dia. Neste caso,no entanto o
successo era mans rare. « Ce n'est pas par son etendue, mais
par son siege, que cette phlegmasie esl si grave, Deja la pulpe
nerveuse est sur le point d'etre disorganize tors que I’on putt
asseoir sur oelle maladio an diagnostic pnsilif; et, si actives que
soient les medications que nous mettons en ceuvre,ellesechouent
panriant. » Trousseau.

A inlluencia favoravel dos mereuriaes nas phegmasias das
serosas levoa Trousseau a empregar a mesm.i medicafao no
tralamento do rheumatisms synovial agmln. Em Iirases nbser-
vados « chez six d’entre eux la rapidite dc la garrison a et<5 ex-
traordinaire ; mais ehezles huit alitres les accidents oot marche
comme si nous n'eussions rien fait ».

No Iratainontrj da pneumonia te-m siilo empregado os mer-
curiaes e em particular os calomclanos c o sCblimado por muitos
medicos, entre os quaes Hamilton, Gohea e Schutzenberger.
Willcb refere 23 eases por elle Iralados dessc rnoilo sem um sO
caso dc morte.

Alealinos.

3

Os alealinos, pda modificacao notavel que
exercem na erase sangmnea, tem sido largamente appliendos no
Iratamcnlo dos divftrsos cslados morbklos que lem por principal
caracicr a predominance no sangue dos clemenlos nutrilivos c
plasticos, al£m de tods a Hasse das phlegmasias ngudas,

Denlre as molestias indammalorias em quo o emprego dos
a lealinos lem sido preronisado nota-se principalmente a pneu-
monia c o rheumatismo articular agndo.

iNa pneumonia Mascagni recorria nos alealinos logo depois
tie lima sangria, o Lemaire e Popham que seguiram o mesmo
methodo de trainmento nolaram quo alem do abnha®onto da
temperalura e da queda do puIso que descia algamas vezes do
modo notavel, observa-se que a losse lomava-se humid* c facil
e os escarros menos viscosos.
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Einpregados pela primeira vez no tratamento do rheuma-
lisnto articular por Guiding Bird, os alcaliuos sfio par liealarmente
iudicados mis fbnnas pyreticas dessa affeegiio. A vanlagctn dessa
medicagdo consisle sobreludo cm provenir cm nroa certa me-

4'

dida os accidentes cardiacos, 6 ao nicnos o que resultn dos qua-
dros estatislicos de Uarrod e de Dickson c das observac&es tie

{

Jaccoud. Esta aegao especial e siifficienlemontc explicada peia
acfao antiptasiica dos alcalinos.

Turtaro estibiado . 0 tartaric foi empregado como vomi-
livo por quasi todos os medicos do seculo xvm, u esse titulo
Reviere o adtninislrava com frcquencia no tratamento da pneu-
monia.

Como evacuante era elle geralmente admlnistrado itas mo-
festias inllnimnatorias com complicates biliosas e Stoll obteve
grandas vanlagens de seu emprego em diversas cpideinias de
pneumonias biliosas. Porem a grande era do lartaro comeca
com Rasori.

Com effeito, li escola iluliana se deve gratides progressos em
therapeutics ; embora o sou caracler puramenle mclaphysico a
fizesse recorrcr a sublilezas theories# para interpreter a aegao
dos medicametito3, nenij por isso ella deixou de exercer uma
inlluencia consideravel na pratica da medicina.

Antes de Rasori, nao se podia comprehender que uma
substancia de etTeilo topico irrilante pndesse determiner sobre o
organismo uma aegao gcral outra que nao eslivcssc debaixo da
dependencia de uma pura revtilsiio. Hoje , comprelicnde-se que
um grande numero de medicamentos lopicamerite irrilanles
possam exercer, uma vez absorvidos, uma depressao geral
directa sobre as graud.es Cuncciies vitaes, u cireulagao e a innei-
vagao e por ellas sobre o Lrabalho de combuslao.

Para combaler a diathese do estimulo que exislta em toda
mulestia hillammatoria , Rasori empregava o lartaro em doses
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massifs para provocar uma depressao artificial ou conlra-esli-
mulo. Associado primitivamente as emissoes sanguineas, foi
mais tarde empregado exclusivemente em doses enormes, clic-
gando cm alguns casos ale a G2 grammas de emetico durante
lodo o tratamento (Hanot).

Inlroduzido em Franga por Lacnnec, o novo metliodo foi
empregado principalmente por Louis, Grisolle e Trousseau em
doses no cnlanto muilo mais prudentes no tratamento das in-
flammagbes do peito.

Na pneumonia, os effeitos do tartaro fazem-se primeira-
mente scntir sobreo elemcnlo febrif . 0 pulso torna menos frc-
quente c mais molle, o calor febril cede liabitualmenle urn pouco
mais lardc e a respiragao pcrdo de sua frequence ; no entanto
so conlestnu que com sou cmprego se podesse modificar a evo-
lucao natural da molestia, e mostrou-se ao mesmo tempo os
perigos dessa medicagao polo eslado de depressao considera-
vel quo muitas vezes determinava. Por outro ladoos parlidarios
da expectagno combatendo o uso da snugria, e mostrando os in-
convenientcs de uma inlervengao violenla no tratamento dessa
affecgao concorreram por sua vez para que se usasse com mais
prudencia dos agentes conlra-estimulanles.

Hoje, sti com moderagao, so emprega o tarlaro, tendo em
vista so perigos possiveis da medicagao.

A acgao caustica do tartaro, quando usado lopicamente, c
sua accao geral depriinenle contra-indicam o seu etnprego todos
as vezes que ha irritagao gastro-iutestinal on quando se Irala de
individuos debiiitados.

Hesumindo as indicacoes do tartaro mi pneumonia diz o pro-
fessor Tones Homem : « Para que lance mao do tartaro emetico,
b preciso : 1°, que a pneumonia nao date de mais de tres dias ;
2°, que nao iiaja o menor indicio de abatimento de forgas nem
de fraqueza do eoracao ; 3", que a sede da inflammagao nao seja

t
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o apice Jo pulmao ; 4° , quo o doente seja mu(o, robuslo e bem
conslituido ; 5°, que o apparellm digestivo esteja ern porfeita
integridade. » Clin. med.

Na bronchitc capillar e na broncho-pneumonia, os antimo-
niaes sao igualmente recnmmendados, naoso como vomitivos e
expeclorantes, rnas lambem em dose contra-eslimulante. Na
phlhisica pulmonar pode-se recorrer com vantagem ao tarlafo
nos casos em que, em seu comedo, a alTergfio manifesla-se mais
por um estado fobril conlinuo do que pelo amollecimento local.

So as vantagens dos antimoniaes no Iratamento da pneu-
monia sao inegaveis, o tnesmo nao succedo quanto ao sen em-
prego no tralarnonto das phlegmasias das serosas, sendo sua
eflicacia nesses casos muito conlestada. « Ici on peul dire que le
resutall esten general negatif et que la pleur&ie, la pericardile,
I 'endocardite, la mtiningile, soul, dans la tres grande majorite
ties cas, refractaires aux antimoniaux. » (Hizlz . Dice, de Jac-
coud. art. antimoino.)

Para expticar o insuccesso da medica?ao nesses casos rc-
corre llirtz a uma outra acfao dos antimoniaes : o augmcnlo das
secregoes.

Assim sobre a mucosa aberla do pulmao, a hypevsecre^ao
contribue por uma abundanle expectoragao para o desengorgita-

r M

mento do orgao, emquanto que nas cavidades lecbadas das
serosas ella se ajuuta a secregao morbida. A mesma explicacao
e applicada ao rheninatismo articular. 0 que e certo e que o
emprego do tartaro lao prcconisado por Laennec tende cada vez
mais a cabir em desuso. Na pblebile, diz-se que o Iratamento es-
tibiado em alia dose deu suecessos notaveis a Rccamier , Sanson
e Gigot-Suard.

Ipecacuanha. — Entie o grande numero de indicacOes da
ipecacuanha , consklcraremos os que mais particularmenle se re-
ferem a medicapo anliplilogislica.
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No embaraco gastrico febril, a16m da acgao evacuante, a
ipecacuauha contribue pelo eollapso que os vomitos determi-
nam para abater a febre as vczes intensa.

As divorsas phlegmasias ligadus ao eslado puerperal,
quando nao aprescntam grande gravidade, pbdem em muilos
casos ser dissipadas pelo uso da ipecacuanha ; nos easos graves
porem, quando exisle uma lesao local extensa, embora esse
meio possa determinar uma modifiracao favoravel, a sua insuf-
flciencia e no entente manifesto para conjurar semelhanles acri-
dentes.

4

E’ sobretudo tias molestias do apparelho respiratorio que a
ipecacuanha e empregada com mais frequencia e vantagem.

No calarrho bronchico febril, quando a expeetoragao e
nulla ou rara e viscosa, a ipecacuanha 6 urn dos medicamentos
mais usados.

No tralamenlo da pneumonia ella lem sido vivamente pre-
eonisada pela escola do Montpellier. Ressignier mostra as van-
tageus do methodo classico de Broussonnel « qui,sans avoir
faction depressive du tartre stibi6, modere la flevre et amene une
sedation favorable a la resolution de la pneumonie ».

Pordm o emprego da ipecacuanha foi pouco generalisado,
excepto na forma biliosa da fluxao do peito.

Ella nao e no enlanlo unicaraente indicada quando urn ca-
tarrho gaslro-inlestinal ou um estado bilioso coexisle com a
pneumonia. Quando se encontra contra-indicagoes para o em-
prego do tartaro, c possivel muilas vezes administrar-se a ipeca-
cuanha com vantagem, como aconlece nos individuos debilita-
dos,nas criangas e nos velhos.

Digitalis. — Embora ja empregada por alguns medicos in-
glezes no tralamenlo das molestias inflammatorias, em virtudc
de sua acgao deprimente sobre o pulso e a temperatura, a digi-
talis foi sobretudo preconisada nessas aflecgoes pela escola ita-

'4.
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liana, que a considerava um dos mclhorcs contra-eslimulantes.
Modernamenlo, os Iraball)os allemaes e da escoia de Strasbourg
inuilo concorreram para fazer enlrar eslo medicametilo no domi-
nio da medicagao antiphlogistira.

Nas moleslias inflanimaturias a febre <5 um dos elemcntos
mais graves do proeesso morbido, assini o ealor excessivo, nao
so pela destruiegao dos lecidos,mas principalmente pelas alte-
nigOes intimas que p6de determinar sobre diversos elementos or-
ganieos e sobretudo sobre as fibras contracleis do eoragao, pbde
provocar desordens extremamenle graves c ser uma causa de
morle.

Alem disso, em diversas plilegmasias, na pneumonia, por
exempio, a febre nao e#la sempre subordinada a lesao local, po-
deudo inesmo anibas dependerem de uma inlluencia mais geral.
De modo que abater 3 lemperalura e muitas vezes a indicagao
principal no tratamsnto de uma molestia intlammatoria.

« D’ailleurs,comment agissent les alitres contre-stimulants
acceples depuis long-temps dans le Irnitement des inflammations
febriies ?

Comment agissent la quinine, la v&alrine, les anlimoniaux,
la snignee elle-meme ? Ou cst leur action locale el speciale sur
le poumon ? Qui peut douter qu'elle no soil de meme ordreque
celle de la digilale, c’est-ii-dire agissant sur la fifevre ou sur la
combustion moleoulaire '? D’ailleurs, pour peu qu'on vienne a
demontrer,ce qui esl probable, que la digitale contracle les ca-
pillnires par les vaso- moleurs, on comprendra que celle action
exerceesur les organes engorges contribuera ii son tom* k la re-
solution locale. » Hirtz. Dice, de Jaccoud. art. digilale.

Scndo uma moleslia de mareba cyclica, a pneumonia tende
espoiilaneamcule a eura, com lanto que a aggravagao de algum
symptoma nao venlia perlurbar sua evolugao regular. Ora, a
intensidade da febre, e as perturbagoes nervosas, que sao muitas
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voces o resultado do cxcesso de lemperaLura , sSo accidentes de
La ) gravidado quo pddem pflr era risen a vida do doenie, por-
ta nto a intervencao nesses casus consistit'd em procurar afaster
esses perigos ale o momento passive) da solace, e sc nao se
pode com a digitalis, cotno com qualquer outre mcio siistar em
sua marclm uma piieumoiiia , pddc-se no entantj modcrar sua
intensitJade e favoi Gtter sua resolucau. Assiin « si I’inflammation
recule leu Lenient, do mums die n 'augmeiite plus quand la (ievre
est vaiiitue. eL voila pourquoi, sans doute instincLivemcnt ou par
experience, on a loujours eu reraftrs aux mayeus anlipyreliques
dans !es inflammatiuns febriles ». Hil ls, loc. Cit.

Na pneumonia , a digitalis e pjrlieuiannnitu Indicada
quandoem cirn indlviduo mooo e robuslu, a leraperatura e ele-
vada e o pulso frequofite. Nao Lemio uma acgSo lao deprimentc
como o emetico, as criangas, as mulheres c mesmo os vellios
quatido nao estao debililailus supporlam bem o scu uso. No eu-
lanto sen effeilo laniio, as precaucoes de quo se deve acerear o
pratico quatido lam;a mao dcsse medicamento, Win conlribuido
sem duvida para reslringir o sen cmprego. fouco generalisado
cm franca no tralamenlo das inoleslias inllammaLorias, o uso da
digitalis nessas affeccOes lomou muilo mais frcquente na AlIo-
nian ha, scndo particularmente indieado na pneumonia, no rlieu-
mntismo articular agudo, pleuresia , pericardile, erysipela, broti-
ciiite generalisada, etc.

Nos cases de intervencao urgente, em vista dos elTeitos
tardies da digitalis, se reccorrcra nmmentaneamcnte ;i sangria ;
sa a accSo do medicamento e demprada esse inoonveoienle (5
compensado pelos eflcitos duraveis quo detcrinina.

Nas diversus phlegmasias, a iudicacao da digitalis esla
subordinada ;i iulensidadc da febrc e a frequence do pulso, e
quando i5 empregada desde o conieco da moleslia, os sous re-
sultadoj sao em gera1 favoraveis. ‘

i
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A digitalis e conlra-indicada nas inflammacoes accompa-
nhadas de collapso, tendencia a refrigera^ao e imminencia de
suppurafao ;as dcsordensgaslro-intestinaes constituem tambera
conlra-indicacoes formaes.

Sulfato de quinina . Briquet foi um dos primeirosque em-
pregou o sulfato de quinina cm altas doses no tratamento das
pyrexias ; em 1859, Vogt o admiuislrou na pneumonia e no
rheumatismo csua pratica sendo seguida geralmente na Alle-
manha tornou o uso desle medicamento ainda mais frequenle do
que o da digitalis.

No tratamento da pneumonia , o sulfato de quinina c em-
pregado em altas doses pelos medicos alleinaas, a segundo
Bernheim, mesmoem doses consideravcis , elle nao aggrava os
symptomas cephalieos, ao contrario, depois da queda da fehre,
a intelligcneia torna-se mais clara, e o delirio desapparece ou so
allanna, de inodo que elle e sobretudo indicado quandc uma
lemperalura muito eievada , em uma epoca proxima da crise,
produz accidentes serios, delirio, agitacao, ole ; nesses casos
em conscquencia de sua acfUo mais rapida elle deve ser prefe-
rido a digitalis.

Segundo Bintz, o sulfato de quinina paralysando os movi-
rnenlos amiboidesdos Jeucocytose aomesmo tempodiminuirnlo
o numero desses elementos do sangue, seria sobretudo indi-
cado nos casos em que houvesse lendencia a suppurafdo.

No tratamento do rheumatismo articular agudo, foi Bri-
quet que introduzio dc novo o uso do sulfato de quinina. Sua
acQao e sobretudo favoravel no rheumatismo polyarticular.

Empregado cm doses consideravcis sobretudo por Briquet,
foi o sulfato de quinina accusado de dclerminar accidentes eerc-
braes d;. maior gravidade, como meningiles o meuingo-encepba-
liles, « nous croyons, au conlraire, que, dans le cas oil dc telles
alfections existcraient pat avance, cet agent ne pourrait que
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diminuerI'inlonsite des phenomenes cfirebraux el conslilueraii
ainsi un excellent mode de trailemenl, que I'afTection soil
de nature rhumatismale ou qu’elle reconnaisse.toute autre
origine » Gubler.

Segundo Briquet, o sulfato de quinina exeree uma accao
ainda mais favorarel nas phlegmasias do encephalo do que nas
do pulrnSo.

AKSm da erysipcla em que o seu ernprego e frequenle, o
sulfato de quinina e indicado com vantagem nas diversas ino*

leslias infiainmatoriasquando alem de pulso frequenle, ita lem-
peratura clevada.

Ycralrma.

1

A veratrina foi empregada no tratamento do
rhgumatisoao articular agudo par Piedagnel, e seu exempli) achon
varies imiladores. Abatendo a letnperalura febrit, a veratrina
diminue ao mesmo tempo a dor por sua acrao analgesics. No
entanto « ao lado dos casos de cura rapida, ve-se tambem rheu-
malismos reduzidos a um estado sub-agudo e a uma forma mais
benigna continuar ou suspender sua marclia,ereapparecer ainda,
de maneita a realisar fmalmente a duragao de dons ou tressep-
tenarios, lao ordinario a esla affeccao », Trousseau e Pidoux.

No tratamento da pneumonia foi Aran que primeiro em-
pregou a veratrina, que elle considerava corno um poderoso hv-
poslbcnisante. No entanto, a inferioridade desse agente em re-
la?ao 3 outros no tratamento dessa molestio tern feito com que
olio seja geralmente pouco empregado. Se sun accao d muito
notavel sobre o pulso, sobre o cator febrit ella e muito incerta,
e se em muitos casos a temperatura descc consideravelmente,
em outros ella pcrsisle sem diininuicao apreciavel.

Atom disso, o abaixamento da temperatura e passageiro,
voltando ao grao primitive no iim de 4 a 5 boras.

Bmbora sens elTeitos sejam rapldos, esta vanlagem no en-
tanto nao compensa os inconvenientes desse medicamento, que
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alem de provocar vomitos e diarrhea, pude determinar um col-
lapso, que sobrevem rnuitas vexes inopinadamente.

Assima veralrina nao & urn medicamento para uso prolon-
gado, porem um meio que p6de ser precioso quando ha iiuti-
cajao urgente de obter o prompto abaixamento de uroa febre que
se iorna amea?adora por sua inteusidade.

i
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f Meios locaes 0a rticp aiti-Iogistica

Para combater os phenomenos locacs da inflammactio,
sobretudo quaildo a affeccao se acha localisada cm um membro
ou cm urna rcgiao exlerna do corpo, pode-se cmpregar meios lo-
cacs diversos. Muilos delIns stio de uina ulilidadu incontestavcl,
sendo recursos diariamenlc ulilisados na clinica uao so pora mo-
derar o cretliismo local accusado pela tensao, o calor e a dOr,
como para restringir os pltenomenos exsudativos.

Os meios locacs proprios para combater a inflammagao sao
muito variados e podem ser classiflcados cm cathegorias di-
versas.

A devagao das paries inflammadas 6 um meioPosiruo.
J

tie grande uLilitlatlc e geralmentc aconsclhado, Com efTeito, um
dos principaes phenomenos da iuflammafao consiste na stase
sanguines,que cm muitasrircumsLancias concorrepara aggravar

uma posigao convenient modi-
influencia do peso, colloca a parte inflammada em

condicoes mais favoraveis*3

yuando uma parle esUi em uma siluatjao declive, seus
vasos supporlam uma lensao maior do que quaudo clla esla ele-
vada,aleindisso como na inflauimnQiio, as paredes vascularcs,
em eonsequencia de niodilica<;Oes dcpeudenles do processo mor-

a marclia da phlegmasia ; ora
ficaudo a
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bido, resistem mal a pressao sanguinea, deve-se procurar
diminuir cssa pressao por todos os meios.

Assim os offcilos da olevacito lazem-sc logo senlir, primei-
ramente diminuindo a dor, depois a irUumescewia c o rubor.
E’ sohreludo uas inflammagues dos membros quo se verifica os
boos cITeilos da posigao, no cnlanto clla e npplicavel a quasi
lodas as regioes.

A immobilutade das paries e tambem uma condieao tnuilo
lavoravel para o Iratamcnlo do uuiilas phlegmasias. Ella 6 so-
broludo do graiule imporlancia nas indammagoes arliculares.

Compremo. — Du mesmo mudo quo a clevagao, a comprcs-
s;io dimiiiue o calibre dos vasos e portanto a irrigacao sangui-
nca da parte alTcclada , c pride fazer dosapparccer por dissemina-
guo on rcabsorpgao os lluidos scro-librinosos inliltrados tins

nialbas dos lecidos.
Segundo Kulley, a compressao considerada como anliphlo-

gistico tcria priucipaluieute por ellbito do sc oppur ;i fonnagao
do cxsiulalos inlerslieiaes e a immigragao dos leucocytes.

A compressao prccisa ser applicada com muilo cuidado e
do uin modo muilo igual pan que seja officaz, no caso contra-
rio clla pode aggravar a posigao do docnlo o determiner a mor-
tilicagao dos tecidos.

A compressao digital teni tambem sido empregada, e se-
gundo VanzcUi , basla cm goral 12 a 15 boras de compressao,
mesmo iutcrmillente, para obter uma melhora notavel em cases
de inflammagOes graves.

Emdlientes. — O s cmollienles sao tambem meios loraes
empregados diariamente debaixo de formas diversas. Esta classc
de medicamentos comprehende : as gommas, as malerias amy-
laceas, as mucilagens, a glycerioa c os corpos graxos.

A accao dos agenles d’essa mcdicagao e muito com-
plexa.
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Assini manteiulo oma liutnidade constants na superfieie
da parte inflamiBada,dies diminuom per evaporagao 0 tsalor
vivo o scceo e a propria dor, tie uulro lado a lensao dy parte e
moderada polo reinxamento dos Iceidos.

Os emoUientes favorecein ainda a dilalacao dos capillares
superiieiaes e provocam uma ligcira congests© para a polio ;
deste mode dies pudem concorrer para descongcstionar as partes

m

mais profundamento situadas. E’ provavel einiini rjne dies di-
minuam a imtabilidade dos demonl.os do organ inilammado.

Hefrigernnio. — Como antiphlogistic© local sc reeorre mui-
tas vexes ;i refrigerate, coni o fim dc sublraliir directaniente
do organism© o color cm excesso que resnlta do process© mor-
bid©, Os nicies dc refrigerate geralmenle empregados sao : a
agua fria, cm Imgacao on emliebendo compressas mantillas di-
rcclameriLc sabre as partes, e o gelo.

Estes meios refrigeFantes devcm ser applicados com ccrta
moderato,porijne so sua aceao excede rorLos limilcs, pGdem
S©brevir accident's de extrema gravidade.

Pov sous effeitos physiologies pAde-se prover us perigos
possivcis desta inodieoCilo. Appiicada solire a pclle, a agua fria
dctormina a contracdSo dos peqaenos vasos quo sc revela pcla
pallidcz do tccido ; se a tetnperatura da agua e muilo baixa
observa-se mesmo uma sortc do retrace© dos clcrnenlos con-
traclcis da polio. Se a appiicagao e continuada sobrevem tuna

dimiiiuirao da sensibilidade 11tie p6de cliegar a anesthesia com-

pleta. fern algnmas circumstancias, observa-se suspensdo do
todos os aclos nutritives produ/indo uma verdadeica moriiii -
cacao dos tccidos.

AlAtn desses cfYcitos deve-se Icr eift vista que, cm consc-
qaencia da refrigerate, observa-sc uma rcacciiodo organism© so
traduzindo pela volla do sanguenos capillares, porsua dilataijao,
produzindo uma grand© devacao da temperatura peripheries.
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Assim , para evitar estes ullimos pheuomenos quando sc
procura os effeitos antiplilogisticos da refrigeragao 6 precise
empregal-a com moderagao e de um modo continuado.

Os refrigerantes sao principalmcnte empregados rias affec-
goes Iraumaticas, arlicularos e uas iuflammagOes superficiaes.
Quando estas inflammagbes 16m Lendencia a invadir as camadas
mais profundas, a refrigeragao p6dc exercer uma accao prejudi-
cial determinaudo uma repercussao do elemento congestivo para
essas paries.

Adstrinrjentes. — Como mcios locaes da medicagao anti-
phlogislica sao tambem empregados os adstiingcnles.

Como cslas suhstancias lem uma accao mais ou mcnos irri-*

tarite, ellas sao geralmenle eraprogadas cm solugdes diluidas.
Todos os medicamenlos desla classo cxcrccm uma accao adstric-
liva sobre os tecidos e despertam a lonicidade e as contracgbes
dos pequenos vasos, do modo que elies podem combaler a stase
sanguinea da parte inflammada.

i
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Dialyse (le Graham upplieada 6 toxicologla

I

A dialyse 6 uin novo methodo de analyse quo lem por flm
separar substancias diversas em dissolucao por mcio de uma
membra na.

II

0 dialysador, apparclho de que se serve para esla operate,
e fonriado de um cylindro sobre uma das bases do qual se ap-
plica um papel pergamiuho e que repousa por ossa base assim
feehada sobre a agua conlid a em uma Cuba.

Ill

Graham, que fez conbecer a dialyse , divide a cste respeito as
substancias em dous grandes grupos : os crystalloides, corpos
dolados da propriedade de cryslallisar; e os colloides, corpos nao
crystallisaveis.

IV

As substancias soluveis e crystallinas se repnrlcm unifor-
mimente de cada lado da membrana dialysante. As substancias
colloides nao tomam parte na diffusao.
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V

Esta propriedade £ muilo ulil em toxicologia, porque os
veuenos mclallicos e os alcaloides sao corpos crystalloides, em-
quanto que as subslancias do corpo animal sao colloidcs.

VI
Suppondo que os dous liquidos tenham am volume igual.a

metade de todos os crystalloides passa do cvlindro do dialysador
no liquido exterior.

VII

Substituindo o liquido exterior por urn igual volume de
agua puru, a metade da metade, isto e '/* dos crystalloides atra-
vessa a membrana quaado a dilfusao esta lerminada e fica
Se se conthma, depois da lereeira dialyse apenas lica '/e, de-
pois 7,tJ etc.

VII
0 grande incomenienle da dialyse 6 que nesses casos, as

subslancias cristallinas se aciiam dissolvidas em uma grande
quantidade de liquido.

IX

A diflusao e favorecida pelo ealor, de modo que as separa-
tes sc fazem em uma lomperatura elevadamais rapidamente do
que em uma baixa temperatura.

X

A dialyse offcrecc a vantageni de poder elfectuara separaeao
dos crystalloides sem inlroduzir uni corpo eslranbo.
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XI

Com a dialyse tem-se aimh a vantagem de se obler imine-
diatamente no eslado puro a substancia toxica.

I XII

Devo-se evitar a dialyse quando Sutras opcracucs cltlmicas
e a fillracQc forem sufficienlos, pprque ella exige muito tempo e
naopermitte uma separate completa.

I

*f
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p

Ferlmcntns jtor arm;i de fopo

!

As lesfies produzidas pel os diversos projects tie guerra Inn-
ratios pela deflagraeao da polvora sao de duas sortes : conlu-
soes e feridas.

II
4

Algumas vexes esses ferimenlos nao sao protluzidos jielu
projectti primitive), ptnern este tiesInca em sna carreira rapidn
pedagosde pedra , tie ferro on de Madeira due se tornam por
sua vez agentes de destruieao.

m
As contiisdcs doleimi undos polos projects do guerra apre-

sentum gr;io e extensau variaveis, dcsdc a simples eccliymose aid
a altrigao eomplcla dos tccidos.

IV

Quando os projedis sao de um volume eonsideravel e ani-
mados de um movimento l'apitlo, dies podem csmagar os ossos
c as partes molles sub-culaneas, sem que a pelle soffra desorga-
nisagao apparente
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V

0 volume, a forma do project)!, a suayelocidjde,bem como
o modo como o organismo foi attingido, sao condigoes quo tro-
llrimero differengas notaveis nas lesoes com solucao de conli-
nuidade, produztdas polo corpo YUlrostrante. 3

VI

As balas ou param a cerla profundidade, constituindo ira-
jectos cm (undo do sacco ou saltern depots de ter atravessadd os
Lccidos, datidn eitlao ltigar a furmngao do utn canal complete.

VII

0 trajecto pcrcorrido pela bala na espessura dos tccidos
pdde scr dircctoou irregular o curvilinco ; fls vezese scmi-cir-
eular,porter o projeclil saliitlo por um potato diametralmeme
opposlo node entrada, tendo seguido uma superficie ossea con-
vexa.

*

viil 4

Os orifirios de entrada e de sahida da bala offerecem al-
gumas vczes earacteresque permiitem dislingttil-os ; cm geral
o de entrada apresenta os caracteres do tima ferida contusa c
o de sahida Sendo mats irregular, ofierere rnnitas vczes sa-
liencias, devidas as partes molles repellidas.

IX

A sondagem do ferimento sbdeveser permettida nas re-
gimes pouco importantes ; no caso contrario deve ser absolute-
mente proscripta,pois p6de tornnr penetrante uma ferida que
nao o era.
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X

Nos ferimenlos por anna de fogo 6 raro quo o cicatrisagao
se faga por primeira intensao.

* XI

A primeira indicagao a preencher 6 fazer parar o corri-
mento sanguineo.

XII

Odesbridamento prevcnlivo, e util em muitos casos, fan-
litando a cxtracgao dos corpos estranhos e prevenindo o cs-
Irangulamento.

4

*
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DA ICTERICIA

I

A ictericia 6 urn symptoma commum a um grande numero
de moles tias.

IJ

A patliogenin da ictericia em muilos casos e aintla objecto
de controversy, sendo diversas as interpretacoes apresentadas.

HI
* Gabler comprehende em duas classes lodas as formas da

ictericia : l 5 ictericias sanguineas ou hemapheicas ; 2’ ictericias
biliplieicas.

IV

Murchison estabeleceu as duas classes seguintes : 1' icte-
ricias produzidas por um obstaculo mocanico 5 progressao da
biiis ; 2" ictericias cm que nao exlste obstaculo algum que in-
terrompa o curso da biiis para fOra do flgado.

V

Embora na maioria dos casos a ictericia seja devida a re*

absorpQao biliar em viilude dc obstaculo mecanico interposlo ao
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curso normal da bilis, ha casos no entanto que nao comportam
essa interprela^ao.

VI

Para explicar esses ultimos casos, a theoria renovada por
Budd, quo appellava para lima falla de secrecao das cellulas glan-
dulares e permanencia no sangue do pigmenlo biliar, nao lem
hoje nenhum valor.

VU

Em muitos casos a ictericia e depentlenle de uma hyper-
crinia biliar ou polycholia.

VIII

Segundo Frerichs o mecanismo da ictericia em alguns casos
p6de ser explicado pela diminuigao da pressao sanguinca 110s
vasos hepaticos, dando em resultado uma inversao da correnle
osmolica da bilis.

IX

Alem da reabsorpgao biliar, varios patliologistas recorrcram
a uma altera{5o morbida do sangue para explicar a ictericia.
Uns ligaram a ictericia a metamorpbose da materia corante dos
globulos sanguineos destruidos cm pigmenlo biliar sob a in -
fluence de condifoes patbologicas especiaes.

X

A theoria hemaphcica de Gublcr consiste em que a liema-
pheina , resultante da destrui?ao dos globulos sanguineos na
economia, nao sendo transformada no figado cm pigmento
biliar passa para as urinas e os diversos lecidos, constituindo a
ictericia.
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XI

Segunife Kiihne e Hoppe os aeidos bilimes veabsorvidos
cm tialureza no intestine produzcm a ictcricia cm YirtQde do
sua acgao dissolvent sobre os glnlmlos satigiiineos, pondo cm
iiberdade a hemoglobins e transformando-a em pigmento biliar.

XII

0 examc chimico da urina e de grande valor no diagnoslico
da ictericia

»

t

mF
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Natara corporbest in medecinat pdncipium studii .

(See. I, aph. Vli).
I I

In aeuLis moil)is oxtremunun refrigeratio mala.

(See. VII , aph. I}.
J

III
I'M delirium sorauus sedaverit, boiium.

(See. II, aph. II) .

IV

Somnus ' igiiia , ulratjue mudum excedeneia malum de-
nunciant.

[Sec. II , aph. UI).
V

Morborum acutorum uou in totum cert® sunt pmum-
ciationes nerjue salutis neque moi'bis,

(Sec. II , aph . XIX) .
VI

Gibus, polos, venus, omnia modem la sint .

[Sec . II , aph. IV) .
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Esta these esta con forme os P'statutos.
Rio, 19 de Setembro de 1884*

Du. GAETANO DE ALMEIDA *

UII. DENICIO DE AHUEU*

DR * OSCAR BULHOES *

4

i
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