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Os anligos cm suas descripgflcs conbmdiao a belladona com
ootras planLas da lam ilia das Solaneas. Esla confusSo aclia-se
mesmo nas obras especiacs de bolanica dc Dioscoride e dc Theo-
phrasto.

Todavia, segondo Casio, a belladona f&ra empregada pnrGaleno,
Avicenno e Paolo d'Egine nas afleccOes cancerosas com o Cm
de cura-las, on antes dc acalmar as dures qoe ellas dclerminSo.

Os Sjrios usavflo della para expellir as iddas Iristes, os Egypcios
para conciliar o somno. Maimonide, qne conhecia a acgflo es-
topefacienle e os efTeitos loxicos da belladona, lemia applica-la
cm medicina.

As propriedades nocivas desta piaula (Arno dislroctadas pelos
magicos e envenenadores da idade mddia.

A belladona entrava na prepara^fio de sens philtros e ligurava
NO numcro das planlas quo er5o enUto denominadas com o nome
cominum de herbe. (tux sorrier*.

Os charladies compunhSo tambem com a belladona cerlos cos-
melicos, dc qoe osavao as senhoras ilalianas para lornarem-se
mais bid las, domic veio-lhc o nome de belladona halite ac Vfitetis.
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Toda a litleralura mcdica do lim do ultimo seculu tSesl chcia
de factns contradictories quanto as prelendidas propriedades a rile-
cancerosas da belladona. Foi, com elfeilo, contra o rancro que
se fez as primeiras applioagocs desla planta ua therapeutica.

Depois o erapirisaio tenlou debellar a epilepsia e a hydropho-
bia, prescrevendo aos docnles destas moleslias o uso dessa planta .

A maravilhosa propriedade quo tern a belladona de dilalar a
papilla foi descoberla por Van-Swielen em 1770.

Marchan, medico de Nines, publicou uma ohra onde elle indi-
cava as applieagoes da belladona nas moleslias dos ollios: todavia
con be a Ch. Ilimly a honra de intrnduzir os mydriaticos na oeu-
listica. Km 1810, Runge, de Berlim, encontrou na belladona
uma materia acliva dolada da propriedade mydrialiea, que elle
assignable como urn meio ulil nos exames inedico-legaes, e a qua )

elle propdz o nome dc Koromegyn em 1824.
Enlretanlo Vauquelin n3o conseguio obler essa materia acliva ,

tisando dos processes indieados por esse aulur.
Km 1823, Braudes, mais feliz , obteve o principio aclivo da

belladona, que elle denominou com o nome de atrophia', poidin
Mein , pbarmaceutico de Neusladl-t ioders, c Simes, dos Kstadus-
Unidos, ftWao os que primeiro e simullaneamenle derao os pro-
cesses ainda boje usados para cxlracc5o da atrophia no eslado

I ,

de pnrt'za. E desta dpoea quo dal.io os prirneiros esludos sobre
a acgUo pharmaco-dvnamiea da belladona e do seu alcaloide.
Brandes, < ieiger e Hesse experimciitar3o-na em si mesmos, e Iteisin-
ger, em 1826, sobre os animacs.

Na Italia, a belladona foi esludada pelo professor ltazori em
por Borda em 1884. por Ciiaconiini, os quaes the attri -

bui5o uma propriedade hvpostbeiiisatilc. e este ultimo insiste par-
licularmente sobre a livpostlicnisagao ccplialica, a qual elle ligava
< »s phenoinenos numerosos observados no euvcnenameoti) pela
belladona Kile entrevio lambem urn antagonismo entre os elicitos

1830
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da hHladona c os do opio , lacto que ja linha sido assignalado
por Lipp cm 1810.

Todas eslas ideas fdrSo susLcntadas e espalbadas cm Franca
por um discipulo dc Giacomini, Rognetta , em I 8!I8, qnc via na
India dona um succedaneo dos antiplilogisticos -

Mas a Bouchardat e a Stuart Cooper, cm 18-50, 6 que devemos
os primeiro$ trabalhos mais imporlantes sobre os effeitos physio-
logicos da atrophia. Estes autores, estadando, como itunge e
Keisinger, a desigualdade da acgiio deste alcaloide sobre os ani -
maes, recon heciiao a exaclidao dos fades avaneados por esses
physiologislas , moslreirao que a alropina aclua pouco sobre o
coellto, mais sobre o cSo, sobreludo com inlenaidade no homem,
c lizerflo v£r claramenle us phenomenos observados do lado das
mucosas, da pclle, das pupil las e dos centros nervosos.

Seu3 trabalhos forSo confirmadofl em grande parte polos Ira-
bajlios de I.usanna, em 181*1, e de Ambrose!], cm I 8J6. I’ordm
Bouchardat e Stuart Cooper assignalartto perlurbagOes ciroulalorias
nSo encooLradas por Lusanna ; com efleilo, este aulor ufto etieon-
Irmi nenhum phenomeno do lado da circuiafSo, da respiractio e
da calorilica^ao.

Na Jnglaterra, Wharton Jones, Th. Hayden, em 1803, Fleming,
em 1803, tumdrdo sobre si o cargo de descobrir a rialureza inlima
dos phenomenos produzidos pela alropina. Wharton Jones foi o
primeiro que reCOnheceu directainente nessa sabstancia a pro-
priedade de conlrahir as arterias, de accelerar a circulate c
de produzir poster iormente, primeiro stase venosa, depots capillar.

Nessa Optica sumente rnnn parte das observances do autor inglez
foi aceila ua sciencia ; entretanto, a observe*;tie tend** demonfr-
trado a veraetdade dos resultados dos esludos de Wharton Jones,
seguiremos a opiniao do eminent# physiologisla.

Trabalhos muito imporlantes, feitos com o fim dc estudar a
aci.rjo physiologica da bclladtma, b»r;lo empreliendidos por Schrolf,

r
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cm lo.'iil, por Licbtcniels e Froiilich, pm* Bulkin o recentemenle
por Bezold e Bioehaum. Movemos cilar ainda os trabalhos de
Brown-Sequard em 1861-, tic Claudio Bernard cm ISit), de ScliiiV
cm I 8GG , de Ch. Hunter cm 1863, de Werlheim cm 1851, dc
Grade em I SGI e os do professor Belder, ultimantenle fallecido,
feitos em 1850, <[ue primeiro vulgarised cm Franca as injeccOes
hypodennieas de sulfa to de atropina no Iralamento das nevralgias.

Ullimamente, pelos trabalhos de Lematlre em 1865, de Trasbol
em 1867 e de outros physiologist as, licou conhecida a idenlidade
dos elToilos produzidos pelos principals alcaloides das Solaneas, a
atropina , a dalurina c a hyoscyamina.

Temos aimla de menrionar na hisloria da heliadona o enve-
nenanienlo tie cinco nieniiios, dado cm 1760 c relalado no Jornnl
de Medidna por Boucher, de Lille ; o de qu &lorzc meninos de
La Pilifi, observado em 1773 por Bulliard. Gualler de Claubry
refecc quo no dia 14 de Setembro de 1813, nas vizinhimeas do
Pirna, mais dc cento e sesscnla soldados, leudo-se envenenado com
os fructos da bclladona. nutilos monvrfm aid no esp&Qo dc alguns
dias, c so apresentdr50 phenomenon de envcifenametiLo aquellcs
tjtic comdrSn sdmente seis ou oilo fructos.

Como sc nao baslassem as enloxicaydes casuacs produzidas pela
bclladona, na guerra j;i sc empregou o succo dessu vegetal para
envenenar as hebidas. Buchanan rel'cre que os Eseossezes verice-
rao o exercilo dinamarquez depots de tfi-lo law;ado em um estado
de delirio com cerreja ou vinho, cm que dies tinhSo lam;ado o
succo da belladona.que cresce abundantemente na Hscossia .

4
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A belladomi [ Atropa fwliaduna) e uma plants vivaz, indigena da
Europa, quo jjrt'see nos lerrenos calcareos, sombrios, e ao Iongo
dos pitiros velhos. Ella faz parle do grupo pharmacologico das
Solaneas virosas. Fudas as partes da planta s5o usadas era medicina.

r» ua raiz i espessa , cartiosa, irregular-
menle coneiformc, cinzcnla na sua supeTficie.

0 caule, quo dura s6inenlo uma estate, o allinge a allura de
cinconta cenlimclros ale metro c nieio, 6 recto, grosso, cylindrico
verde ou avermelhado, simples na base, raniillcado superiormente,
rauitas vezes dtcliolomo, liso iiiferiormente e urn pouco pclludo
lias paries supertores.

As f'olhas sKo alleroas, n \ aos, agudas, gra rides, colloeadas era
iiurnero dc duas ou ires no mesmo nivel, uu quasi no mesmo nivel
dus raraos, e vertle-escliras.

As lolhas, curlamenie pecioladas, lira inn limbo oval, inteiro ou
quasi inleiro, molle, de nervuras salienles na face inferior, mais pal-
lidas do < pie o parenchyma, formando uma rede muito lina.

As fidres s;i < > arandes, verraelhas, cdr de vinho, solitaries, pen-
( Ionics, laleracs mi axilhires *

Carticleres botanicos .
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0 calice teni cinco slpalos. unidus somerile na base, depois livres,
ovaes-agudos on acuniinados, verdes, ligeirnmente accresccnLes
depois da anth(5sc e persislenle ao redor do fnicto, semclhanle a
uma estrella .

A corolla de vintc a Irinla e cinco millimclros do allura ,
eicedendo longamente ao calice, e subcampanulada, uni pouco
eslreilada na base, omle sc nola cinco nervuras desiguaes.
Sua edr 6 cinzenta , violacea, mais raras vexes amarelio-suja on
branca.

Os estaraes inseridos na base da corolla mais curios do que csla,
iguaes on um pouco ignaes enlre si, cm iimnero de cinco, Idni
um filele ponludo, torcido e mna a nthera ovoide de luculos profun-
damenle separados per dous sulcos verlicaes.

0 ovario e ovoide, guarnecido na base de um disco bypogyno,
amarellado, com um eslylo delgado, cylindrico, rcclilineo, depois
arqueado, lerminado por nma caboga achalada, cotnexa , ellipsoide,
arredundada, ligciramenlc bilabiada, esligmalil'era, allingimlo quasi
o apice da corolla. Uni ligeiro sulco vertical corresponde, de
cada lado do ovario, ao sepio que separa os dous luculos muliio-
vulados.

Os ovulos s3o analropos c inseridos na superlicic convcxa
de uma placenta cuja seci;3o transversal e riniforme e de base
incruslada.

0 fructo d uma baga , globutoso, um pouco achatado no apice,
munido nesle ponto de um apiculo minimo c dividido cm duas
lojas por um sulco vertical , mediano, muilo pouco pronunciado
on quasi nullo.

A sua superl’cic a principio <5 lisa, depois brilhanlc na madu-
ragSo, de edr verde, depois vermelba e quasi negra depois da
maduracSo.

Seu lecido e succulenlo com manchas edr de v inlio .
0 aspeclo deste fructo lex ja miiilas vexes os mcninos e sol-
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dados confundirem-no com os kudosda eereja, e esla conl’us3o lem
sido causa de muitos envenenamenlos.

0 fruclo da ccreja 6 mna drupa unilocular, do calice caduco, c
tic uni sd nuclco.

Os graos sio numerosos, pequenos, riniTurmes, um pouco com-
priinidos, venue’ lies e finamente papillares na superficie,

0 frueto chaina-se iiuitjne ties Votes nas provincias do Oeste d;t
Europa.

A helladona o uma lierva commura nas regimes coberlas de
matlo da Frarijpa ; se oncontra frequerileincnle nos bosques vizinhos
de Part*.

Todas as paries da plants sSo lovicas, mas sabe-se desde muilo
tempo quo a raiz c duas vexes mais acliva do que as follias. —Scgundo SchrotT, a uclivitlade das raizes e das folhas t; vanavel, com -
rorme a estacao, ou seguedo o periodo da vegetagSo.

Assim cm Julho, quando esla carregada de fruclos, esia plnnta
e dues ve7.es mats toxica do que em Marpo, cm Outubro on qual-
quur outro tempo. A belladona biota no mez de Abril e floresce em
Janho.

Todas as paries tla pi an La s«to baslanle molles ; inurchSt.-se fa-
cilmenle e tern urn chciro desagradavel .

EsLa planta cuntem, scgundo Braudes: Dialato acido de atropina
1,51 ;

a

gdmma 8,33 ; amidu, 1,25 ; duas malarias extractives
szoladas ( phi/isunvicof /a, pseudoidxhta). Liibekind extraliio da bel-
ladona um oulro alcaloide, a bellndonina , etc. ; a agua e o atcool
api ,derao-se dos seus principios.



—If

V.

PRIM EIRA PARTE.

t . i , -iMviiii U m&jicuihUitl^ Urn limm
Jtt fluin ilv I'LjivuiJJjHUiw, an uliiilirnit iyj* VOluti ^ locli VUBP non
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Accao da helladoua solm alpus animaes. Alwjtao e eliiiiacdo.
*

cfleilos phvs>iulogicos da belladona e co-
nhocer-se sen mode de aci <k> intinia, devo-so nag experiencias
latirar mao de uma so preparapSo pharmaceuiica, aimi de colloear-se

condicSes, e oblt? r-se obsorvapdes exactas e

Para esludar-se os

sempre nas mesmas
resultados elaros. Nenhuma das diflerenles formulas pharma-

belladnna. e chimicamctite hemceulicas, era ijue emprega-se a
deiinida , nenlmma

seus effeilos, nenhuma presla-se a
de applicacfio necessaries a experiroeolacao

fc

& benla de variartfes rm sua eomposicao t *

todos os diversos method os0(11
nos

J
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A cnergia do aerao da belladona varia conform? a fjinra de sua
colheita : a planla cullivada e menus activa do quo a selvagcm, e suas
dilTcrentis paries $«So desiguahnenle doladas do principle aclivo.

INas eiperienrias physiological deve-se reorrer excliisivamcnle
a este priiuripio action da holla . Iona , dennmiuado alropinu. que
resume lodas as prnpriedades dcslu xilanca , o que da sempre
rcsuUailos prccisos. gramas a sua soliihilidade, a IVilidade dr sua
dosagem e de sua adiuiaistra^no.

A atrophia e veueuo para todn> os anirnaos. porem sua cnergia
varia segundn as espeeics.

Sobre n corllio a atrophia, cm ingeslfio no esLomago, produz
poueos phenoiueuos,

Eslr animal pbde comer impuiiemenlc as Inllias da belladona,
c mesmo alimeniar—o mm el las exchiMvamenle duranlc mezes
inleiros.

lisle phenomena ufio e urn facto exceptional na historia dos ve-
neuns vegetaes. < hm clVeilo, Lodas as espectos de auimacs mlo sfin
igualmenle inllnenciadas pelas planlas venenu> us. As cabins romcm
imptinemenle asfollias « 1 a niroeiana , da cieula . se mitrem com avidez
da < tolling da lava de Malabar (Wu/ stts-iijm't ratt ^ /tosum ) e ingerein
igualmenle as fid lias da belladona sem senlir eileilos nocivos.

Todavia nflo so pdde dizer que e > t s ummuc* s3o refraclarios
a ac<;So da alropina. porque elles senLem sens
veueuo d injeclado direcLnmente no sanguc.
eonsideraveis de atrophia 2
cellular suhcuianeo do ooelho, nb>urva -so

clfcilos, quando o
Injeclaudo-sc doses

2d, 40 e dO eenligrammas. no lecido
urn ligeiro augmento

da ** bateduras do coratyUo , utna pequena dilatacSo das pupillas,
injecciio nos vasos da orelha, e diarrhea c u m o plienomeno con*

staate. iufallivel e persislente por muilos dins*

liecenleinenle na lnglaterra, W. Ogle denionslrou expeiinien-
lal nente que a loleraneia d .i alropiua no coelho augmenla -se
corn a idade desse animal , loleraneia que uflo pdde ser devida
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^enau a unia absorpcSo lenia e a nma eliminarSo rapida e facilf
porque echa-se a alropina nas ntirinas e nos eseremenlos ponco
tempo depois da applicacffo*

0 porquinho da India parece *er ainda menus sensivel Aac^ao
da alropina do que n coellio . Injemles liypudermicas, fellas com

2Vy cenligrammas, sd produzem neslc animal lun phe-
nomeno cmtslanle constiluido por diarrhea abondanlc, que dura
dons on tres dias*

10, 15 e

Pnrem e?Ir animal n3o inleirumente refraclatin a alropina,
elle nSu nsislr a uuia injec(;3o IUI veia jugular do doses insigni-
liranles de alropina,

ils ralos supports facilmenle t)6se$ fortes de atropina. 5, 10 e 15
rentigrammas,

0 pardal nSo resisle a alrupma ria dose de 2 a 1 milligranimasj
Nos ramivorna a belladona adiia com m&is intensidadc, e tin

homem ella manifesta sun acrfm de uma imineira ainda mate

t

sensivel, As ddses de 2 milligrammas de alropina produzem muilas
ve/es perlurbavoes cerebraes e accidenles graves,

0 c5o e o gato supporlSu doses mais
PAde-se admintetrar

fortes do ijue o ho merit ,

a estes animaes 10, 20 e 511 centigramme
4 sern lbes eausar a merle .

Meuriol e diversos observadores
riencifls a ones e gains a
iniiila ,- vezes ejn perlViln esludo
files haviSo dctxado no dia anterior com symplomas gravissimos.

H unteo signal de enloxieacSo
no fim de vinie e quaint boras era a
ho mem . na maior parte dos cases, os
persistent mtiiln tempo e o
fatal , lermina se promplamenle pela morle.

Os phenomenon produzidos pela alropina sobre quasi Indus us
aniiuaes sao idenlieos aos que ella determma no homem ; portfm

depois de ter dado cm expe-
a tropina em doses forties, eneonlrarSo

de sarnie esses animaes, que

pela Wdladtma nesses animaes
dilatai;3o da pupilla. No
phenomenos graves nSo

envenenamento, quando lem de ser
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na ra, martyr nas expcriencias physiological, no cHo. no gain. dies
s3o mais lacilmenlo obtidos e eslmJados.

A

A scienria nada pdde obler <le lixo quanto a absorprao da
alropina ; o uma questSo que raerecc SLM- cstudada com cuidado
nSo sbmente no homem, mas nos diversos siVes da seriu animal.
Ella nos explicaria sem duvida ossa quasi immunidado do diversos
animaos para a alropina ingerida no cslnmago. Alguns pliysiolo-
gislas atlribucm-na a quo esse> animaos, londo o oslomago sempro
choio do grande quanlidadc do hervas. nilo nhsorvem pelo lubn
digestMO o principio activo da belladona.

0 prolessor Claudio Bernard n3o acredila uossa immunidado. quo
viria abalar a plivsiologia lotla fundada cm oxporioncias animaos.

(

Elios sobre o lio nipsiivo.

A alropina na dose de 2 a
ladona em numero de I a li IUIO produze
sendu ingeridas [JOIO lunnem. sen<io

Ddses mais lories as vezes delennimlu, oulr

3 milligramiiitis, bagas do heU
mi anews r nem \ omilos,

em eases excessivurnenlc raros,
as vezes nSo deler-

minao esles symptomas. Ouer-nos parecer que
da maior ou menor facilidade

este efleilo depende
(|ue tern o individuo para vnmilar.

Os galos c cues, que vomilao coni a maior facilidade, evpellem
sila imresliln .quasi sempre a belladona. pouco lenipo depois de

Nao se observa esle accidenle nos coelhos e uos cavallos, quando
porque esses animaes nunca vomilao.ingerem esta substantia

Ouando as doses sao urn pouco furies, ellas determined logo
boca e na garganta uma sensagfto de seccura

na
iao consideravel,

gutturaes parccern adherir erilre si, e
. As mucosas dcstas paredes, a das

que as paredes bocaes e
a deglutigSo lorna-se dillicil
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russas nasaes t1 dos olhos se clesseccno e tornao-se vermelhas.
Ivle rubor notaveh ( pit* p6de-sc obsenar lambern no tegumenlo
exlerno e quo assomelba-sc a « > da escarlatina, depende de uma
pcrturbacao da circula^o, a qual explicarernos depots.

An passo que as mucosas accessiveis a vista sc desseccao, a
mucosa inlesiknal parere se-hutnedeeer porque a belladona pro-
tliiz diarrhea cm doses physiological e em doses tovicas. evacua-
cues que courorrern para lanrar o imlividuo em uma pro$lrar;8o
considennrL angrnentada ainda peto enlraqueciraenlo muscular,
que a helladona lem a qualidade dc delerminar. IWom n3o ha
augmento da hypersrererfi J intestinal ; ha somenle expulsSo das
materia* inlestinacs devida a contractu do intestine), em eonse-
quencia da accSo quo a alropina oxerce subre as libras lisas.
A helladona arlua covrio a strychnine , cxpellindn as maLerias
iiaturalmeute lluida < do iuleslinn dclgado < mesrno das primeiras
porcocs do gmsso inlustino . r.sla diarrhea c exlreinamenLe fu-
ll fcsta , porque consist *; no dcsperdicin dc materias nulritivas, que
imu sSo uLilisadas por causa da rapida expulsSn.

Effeitos m a ppilla.

\ U i mesrno modo quo a contractu cxlraordiriaria da pupilla ,
pur inlluencia da t;na de tialahar, c tun dos aymplomas fiiais ad-
miraveis que esse medicamento produz, da inesma maneira a
dilalarlio nfm monos exlraordinaria desle orificio, produzida pela
alropina , 0 urn d05 elFeilos que. desde Van-Swieten, tern alraliidn
mais a atlcneflo.

An homom. a instillncfio no ollio de1 uma gotta de uma sohi^o
idrooliea de alropiua . eoiitendo snmente a trigesima parte de tnn
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milligrarnma < i < vsie alralnide , a prinripio so dotermina unia sen -
sa <;3o de ardrtr passageirst . ?om nenluirna injecran dos vases da
conjunctiva ; depots, no lim de a 25 minulos. a pupilla se
dilala bruscamente , de nianeira a adquirir logo imi diametro
duplo , e , no fun de 40 minulos, a iris lira reduzida a lima corda
delgada . No dia seguinle, a pupilla airnla esta Ires vezr> maior

eslado normal * d ( > boras depois ella esld dilatada
passados dons dins, a dilalacSo e aiiida

e qiia^i impassive ) . a iircomiiindai;5o
frca emharacada durante 4 a ,

' i 11 ias. de surle quo a leitura r
pennsa ; p< rem a presbyopia u3n so produz , 0 ollio lorna-se
rnuito sensivel a luz, a lixa^So de uni ohjeclo brilliante pdde
detenninar rspirrns jpor neean reIlexa , a monos. cmnu *e diz, quo
esle ofloilo uAn seja deiido a ponelraeih* no canal nasal do urna
pequcna qunnhdade de atrophia. qne so elimina pelas lagfimas*

Os mesmos cflcilos produzem-se, purlin, tie uma maneira mais
nip ida . depois da inslill&cAo de tinta dose monos IVaca de aim-
pina . |ior exomplo. de nina gnita de agua distillada . ronlemlo
I 4 dr milligramma do sulfatn desla base.

Nest as experiencing so n olho que recebe a atropina apresenta
a pupilla dilatada ; o oulro lira no sen eslado normal . Ksle
facto, exrlnintlo a uerrssidade de imurar-se uma inllnenria re-
rebral , r digno de luda iruporlaiiciu.

Trala-so alii somonO tie uma inlluencia local , na qual o orga-
nismo nan loma parte .

do qne no
uma vrz r .mein ; eiiifim ,

ruanifcsla . \ vista de perio

Itapois da adminislrarao da beiladnua
menle. a dilaluijln da pupilla mauilesla-sr
doses ingeridns sao suflkienlrs, per r \eni|In. quaiulu
superioros an inriio >
inais 1 m dia .
nalar, e quo
bellndona oxerre sobre o

IIU da atropina interna-
sdmenlr quando as

el las slo
a d millignmmms: a dilnlarAo e. alrm disso,

Klla Inz parte de mitres rfleilos, que vaums assig-
e \ p lioarenios depois prla arcao priniiliva que a

syslema nervosa e muscular*
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Acpaa sonre a circular e a respiracao.

A atropina, na dose tie 1 a 2 milligrammas cm inject;ao sub-
eutanea no lim de S a 1 (1 miruitos, e em geral depois de um
eSpafO tie tempo tanto mais curio quanto mais lories fdrem as
doses empregadas. detennina uma accelerando das baleduras do
coragdo, ICsIe farlu notavel e constant e lem sido observado por
todos us experimentadores.

Com a maior frequencia das pulsacues do corardo coincide um
augmento da prossao arterial.

A circularao e a pressao arterial , depois tit1 doses physiol ogicas
de atropina ou de belladona, vollau ao seu csLado normal no
Eim do pouco tempo . PonSm quundo essa substancia e adrninis-
Irada cm dbsies toxicas. a accelerando da circularao e ao augmento
da pressSo sanguines succedem phenomenos inteiramente con-
trarios, islo eT lenlidSo consideravel da oirculaffio c diminui^Oo
notavel da LensSu do sangue nos vasos. Bsles phenomenos s£o
ohservados nus casus de envenenamenlo produzido pur doses
e\ agent this de bellat Iona : a circularo e a press30 do sangue
iiemnrfto-se a voltar a seu estado normal mu LOHipO Lanto mais
hmgo quanto mats forte Iflr a enloxicae^o.,

U augmento, e mais larde a diminui^So da preasSo sanguinea
dependem de mudificafOes da ca|iacidade du sysleroa circolalorio,

— modificaffteE obsefvadas facilrneiUe nas experieucias phvsiolo
gicas .

Com eileitu, quando
pbcH'Se u mu

na membraoa interdigilal de uina rS ap-
so)uva° de sulfato tie atropina, observa-se pelo
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mieroscopio uma accelerando inslanlaficn c eoiMderavd na inar-
clia do sangue, a qual pode persistir durante 3, 4 horast quarnlo
a dose empregada ror fraca , 0 rcsttUado (' semprc o mesnio* qner
ut* applique o ?eneno direclaracnle sabre a membra na, fjtier idle
peiielre no animal pur inn oulro qualqucr punio proximo nu
distanle do da observa^So, hesde o prindpio, com o micrometro,
pdde-se verificar que u * calibre tins arteriolos reduz sc por vr /js

clous lorcos a metadc do sen diametrn, mas nunca desappa-
rcce com pieLa motile* Ksla diminuicno do calibre dns arteriolos
coincide senipre com a accelerando da circulatflo.

\ o nusmo tempo a pula da rit so injuria ; porum esla iujeccno
Lorna-se ihretmlo eviderUe quando augmenUKsr a dtSse* Os capil-
lars dtlutan-sc. tunido-se visiveis rapillares que antes nSo erilo
vislos. a oirmlacao euibarnpu-so rtesles \ asos. < > sungue useilia
nos eapillares dilatados. os globulus v5o-se aeciumilandn uns sotu-4 h

os oulros ait* ficarcm parados*

A stasr I cm logar primriramrute nos ca pi I lares e nas vciasi-
nlias; depots, smindoriamente. o sangue pairu nos arteriolos que
se ditaLSo por sun YCZ, por inlluencia dos globulos do sangue,

Assini, a urn augmeulu da circulat'd0 capillar sucerde uma hype-
remia active*

Lslrs factos observados por Wharton Jones, conhnuados pur
Brown Sequard* por Meuriut. s3u verdadeiros e ndu podem ser
invalrdadqs pdas asseryfles do Bczold.

Em resumo, a alroprna dnlermina cm primeiro logar eslrdln-
menlo dos arteriolos, uma arLivrdadr singular da circulating

a dose e suliicicnlr. el la produz uma slase do sangue
iro nos capitlares, nas veiasinhas, depots

que nbserva-se uma hyperemia ern lodosoa
vaw >-s de pequeno calibre. Estes rcsuUados dependem de uma exci-

e posteriormenle do uma paralysitt das libras lisas. Assim se
s o erythtinta h^lindunado^ u ritbw e.sv arla!iniformo,

A

depute, se
que se estahelece primei
no> arteriolos. de sorle

tiicSn
aehfln evpHcado
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produzidos frequentemenle pela alropina nas mucosas c. per
vezos, DOS legumeulos externos da face e tit* tronco. 0 rubor
da polio comeca mis paries mais elevadas e progride iiivadindn
successivemenle o pescu^u e o irmico. Elle coincide tnuilas vezea
com um augmento de volume da lace, com umn saliencia dos glo-
bulus occulares, e coni uma injenao das conjunctivas, i’oiem eslcs
plicimmenos exislem sumenlc cm casos de enveuenanienlO: as doses
Ihcrapeulicas produzem somentc urn erythema na lace, no pes-
coco, e esse erythema ainda c raro. l‘or vezes o uso prolongado
dos collyrius de alropina produz ao redor da orbita verdadeiras
inllammagoes da pelie. eczema.

Ho lado da respiraeflo uunca eneonlra-se lenlidao: ao con-
iiittio, observa-se. quer uma pequcua acceleragao , como nas
expericncias phvsiologicas e lln-rapenlicas i'eilas no homem, quer
uma accelera^ao notavcl , raesmo dnpla , nos auimaes
quaes niio so regula Item as doses,
quanlidades excessivanumle forte!
dadeiramenle toxicas, jiroduz-se
respiralorios , que Inman enlfio um caracter abdominal caden-
ciado , aualogo aquelle que se observe depois da sec^Oo do
pneumoaaslrico.

para os
Emlim, por inlluencia de

s de alropina , de doses ver-
iinia leniidao dos movimenlus

Accao SOMT a tenipratura animal.

Todos os auLores admilleni lioje < jm* a lemperalura augmen-
la-se corn pequeuas doses de alropina e diminue-se com doses
toxicas.

Mcuriol ern lodas as suas experieitcias encontrou sempre um
augmenio de algous decirnos de grao, de <),[!, a 1 , 1 , na lemperalura

;;-15
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com augmrrilo no numero das baleduras do Curasao e do* moti-
oienlos respiralorios. Eulemintrg observeu augmciito dc i ). 1 a 0,8
dc grao.

No honiem, nno consta ainda que st* lizesse muiLas nhscrva-
coes prccisaspelo ihermomelro, e as variances noladas it'ui side fra-
cas [ tor causa das fracas doses do medicameniu adniinislrado,
ntas a praiica demonslra que a pelle torna -se quenle e ardente nos
cases cm que ella d a sdde de erupi;oe$ erylhemalnsas produ-
zidas pela belladona nu pela a tropins.

No c3o , diversos physiologistas observurao urn augraento na tern-
peralura dt* 3 a i gnios* quando empregarSu doses ju elevadas : iuai
quando as doses sSo tnxicas. quando a circulat,ao lorna-se lenta . quando
os moviimnlos respiralorios lornao-se raros, quando as veiasdilaladas
sue engnrgiladas de sangtie negro c as conjunctivas apresculSo tuna
iinta nzidada. a temperalura baixa-se de until manetra consideruvel.

No cao, sendo empregada uma dose toxica, o thermometro a
principle sobe de I a 2 gr&os : depois quo os s\ mptomns auginetiluo'
so, quando o animal calie no coma, ohserva-se uma diminuii;ao
gradual, consideravel ale o memento da merle ; tem-se visto a
lemperatura descer on,i.

Dumdril, Hemaiquay e Locoinle observerSo uni iiugiuenlo de 4
gratis com pequenas doses, e uma diminuMo com doses
elevadas.

Em restiino, a calorilicagao augmenla-se com pequenas doses dc
alxupina, e dimimie-se com doses toxicas.

* ion i y augments da lemperatura coincident a aeccLerai;3o das ba-

teduras do coraciio, a aclividade da circulagao e da respirai&o, a
suppressao das secretes e era particular a dos snores.

Com o abauamento da lemperatura coincide
corafao e da re$pira$3o, que
no pet'iodo comaloso.

0 lesfriameaio resulla da diminuicao da aclividade da eircu

mais

a leulid.lo do
sc itnslra so l ireludo consideravel

aeau.
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Observa-sc com efl'eilo a dilalaciTo das veias engurgiiadas pelo
sangue negro, uma slase venosa da conjunctiva e sobretudo
da lace .

Nos envciicnamenlos graves no homem observa-se lividez na
VJ

pelle, uma linta cvanica parlicular e azulada das conjunctivas.
tt resfriamenlo d devitlo tambern aos snores abundantes deste

pcriodo de entoxicapSo.
Brown-Sequard pensou quo este abaixamento consideravel da

lemperatura (ornava-se uma das cansas da morte,

0 augmcnlo do calor animal por inlluencia de ddses mode-
radas de alropina, depois a diminuigao deste mesmo elemento,
implicito variaroes correspondenles nos phenomenos chiinicos da
nulric3o, islo e. uni augmerilo seguido de uma diminuicSo da
Urdu e do acido carbonico.

Ignoramus sc alguma experience directa fora lei la sobre este
assumpio.

>

EMos sobre as secretes e as excregoes.*

A atropina produz constantemonle uma irrita^So em todas as
paries em que ella actua em scu eslado natural.

Assim no homem e nos animaes, deposla directamente sobre
a mucosa bocal , sobre a conjunctiva, ella produz salivacao e lacri-
mejamenlo.

b'ste resullado mlo e protluzido especialntenle pela alropina,
mas por loda substancia eslranha , sobretudo sapida e irritanle.

Trata-se entito sotnenle de uma aceno de contacto.
tt mesmo nilo acontece quando a substancia d absorvida.

a
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Neste caso nuta-se seccura da garganfa, desseccagfio das mu-
cosas e aridcz da pel I a.

Este estado corresponde ac> periodo de superactividade da cir-
culagflo e do cresci menlo da temperatura.

ijuando as doses dc alropina SJIO toxiras, sobrevifrn snores
ahundantes qne coincidem com a lenlidlfo do pulse, com a slase
sangtiinea, com a diln lagan do? ca pill arcs venosos e arteriaes
e com o rubor de certas paries da pelle.

A diarrhea e prodazida pela excitaefio das libras lizas do in-
testine fpie se contrahcm com fracas doses: pnrem com lories doses
a diarrhea persiste e lorna-se mesmo abundanle: ha evae tvagues
a I vinas involuninrias em consequencia do relaxaniento do spliineler
anal que a belladoaa produz.

Uma IVaca dose da alropina faz dcsapparecer a baba e as
mucosidades bronrhiens nos animaes suhmellidns as inhalagdes do
e t h r. lisle rn "smo plienomeno observa-se lambem nas feridas dos
animaes.

Esla reabsorpgiln dos liquidos das feridas e das mucosas e devida
angmenlo de velocidade da correnle circulatoria : pnrqne o

pnder absorvenle exagera-se com a rapidez da circulagao.
n homera aflcctado de angina atropica, com n fim de aealmar

a seccura da garganla devida a rapidez da absorpefio, bebe agua
copiosamentc sem nunca conseguir perfeitamente esse fim.

Os ell’eitos da belladona sobre a excregHo nnrinaria lbrfin diver-
samenle descriplos pelos autores.

Uns considerarSo esta subslancia como diminuindo nu mesmo
abolindo a seeregSo renal , oulros como uni diurectico. Aluilas

de erro concorrem para produzir resullados (So conlra-

ao

causas
dictorios.

\ uxcregSo ourinaria e as vezes augmenlada, oulras vezes dinvi-
Ella augmenia-se sob a influencia de doses phvsiologicas de

se. como
nuida.
alropina, qtiando a pressilo arterial lambem augmenla - t
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Mil * ;i inllucncta da digitalis ; diminue-se sob a inlluencia de doses
lories (HI Loxicas. quando a pressSo do sangue e menor do quo no
eslado normal. Esles effcilos depen leai sobrelu lo das variates
dn pressao.

Os Iraballios de Uaudio Bernard moslrfio
enlre a excre«;flo mirinaria e a pre

Os efivitos da alropina sobre os nns se
dtslinctos de envenenamenlo:

; relai.oes queexistem
;lo do sangue nos

referem a dous periodos

as
vasos.

I’equenas doses de atropina augmcntSo a pressao, sao diurelicas;
doses loxieas abaivHo consideravelmenle a pressao : lamhcm 110s

easus graves de cnvenenuinenlo nssignala-se u ;na ausencia da
excrecao ourinaria .

i\os doenles submeltidos a uni Iratamenlo belladonado. e dillicil
([uanlidade das ourinas ex-

alonnentados pela seiwirfm de seccura
is do que pela sede propriamenle dila, nSo podem

liiniino facilrnente, porque
Uses proporcionSo nunca e de longa

notarse exacUwrienle as variaews tia

pellidas : porque os doenles
ua garganla mats
resistir ao desejo de beber e nflo se
o allivio que as hebidas
dura^Ko.

Seja como lor. cm todos os doenles observao-se inicefies Ire*

, raesrao naquelles
consideraveis de alropina.

^ T

quenles e copiosas, assim como nos animaes
(pie nao lem absorvido doses

.\os animaes que acahSo de suceumbir depots da admin islravSo
de doses elevadas, enconlra-se ainda uma certa ( juanlidade de
ourina na bexiga.

Se a bciladona nilo e prescripla como
•idminislrada como anti-sudor ifica , e as
ser fracas.

diuretica , pode >er
doses, nosle caso. deveni
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Ligueinos agora os effeitos phvsiologiros que acabamos de assigna-
lar ;i sua causa immediate. isto e. ;is accoes ijue a alropina eierce
sobrie ns elemenlos nervosos o sobre os musculos, e que fazein

desia subslaneia um agenle nevn̂ nivscttfar .
Ap6s a injerriio de tirna fraca quantidade tie alropina, de ;>

milligrammas por rxcmplo. ou depute da injecr;Su hvpodermiea
tie umn quanlidade ainda menor, como de I a 2 milligram mas
desta subslaneia. alem dns symplomas ja assignalados, lars romo
a accelerarSo do pulso, a dilal<ic3o da papilla , o rubor e a seecura
da gargauia , elc., cxperimenln-se uma sensagao geral de edeegas
c de formigas, cephalalgia, depois nni delirio umas vezes alegre,
oulras vtzes eslupido, on enter* luriosn, hallucinaenes ; os mesmo*
objeclos site vislos revestidos de lodas as cores, sobreluilo da edr
vermelha. Km geral nSo ha somno, a nSo ser depois da inges-
lao de doses loxicas, e enlao o somno e comatoso. Qnando o
individuo dorme. elle lem sonlios phantasiicos, rroiicos, acompa-
n hados por vezes de pollucfies nocturnes. As ereccoes silo fre-
quentes. A tipparipSo destes symplocnas nos explica porijue os
tnagicos e os envenenadorrs empregavilo. rut prepararilo <los sens
philtros, as Solaneas virosas e sobretudo a belladona.

Ha ditninuicao notavel da sensihilidade. Ksie phenomena estd
provado pelo facto que so role re de um soldado que, lendo
roundn alguns kudos da belladona, lomava um dos sens dodos
por um cachimbo, e queria por fnr^a accende-lo emumavela access
sem manisfeslar nerihiim soffrimentu. Todavia, laE dimimiirSo de
sensihilidade n3< > pdde ser obtkla com doses physiologicas, lomadas
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i n ternft rnenle ; as applicates locaes, an contrario, produzem esla
diniinuicao da sensibilidade muilo laciimenle .

Do lado da motilidade observa-se phcnomenos nfio nieiios curio-
sos. Os individuns sujeilos a inflncncia da aIropina experimentao
»ma Ijgcira escita^So com tciuiencia ao movimento, urn desejo
de Inzer ludo veto/ c bruscamente. I'ordm logo as pernas come-
tSu ;i Ireiner e a enlraquecer-se ; a marcha torna-se vacillante
como a Ho uni homem em estado de embriagucz; os mcmbros
parecem perder toda sna forva .

A ocean evercida soIire a motilidade depende de Lima paralysis
dos nerves motores e dos tnusculos por idles animados. Com efifeito,
em urn animal envenenado pels atrophia , em uma rii , por cxem-
plo, do ijual todo o corpo on um memiiro sbraenle lot enloxicado,
os nervos moiores dcsse merohro reagem menus ou n3o reagein
mu is contra as excitable* eleelricas. Os muscoios sao ainda ex-
citaveis, jiorern ellos cossiio de s *r excitaveis quando sSu mer-
gulhados cm mini solurflo de alropina ,

Assim, a Udladnna actfia sobre n encephalo do uma maneira
evident© ; ella acuia sobre a sensibilidade qne ella modera em
fraca dose e abole em alia dose; ella ac-Liia iguahnente sobre o
systems nervoso motor e sobre us mnsculos submetlidos ao poder
da vontadc.

Ha duas escolas que disputao a gloria de ter interpretsdo o
modo do ac(;ao da beiladona sobre os centres nervosos,

Lima pensa quo a bciladona produz a ischemia dos centres
nervosos, que ella v um descongeslionanle do cerebro e da me-
dulla . Ella suppOe que a lonicidade exagerada dos vasos-motores,
quo sft TRADLIZ pela conlrac^do das libras irradiadas e o estado
exsangne da iris, into pbde deixar de exislir igualrneiile do lado
dos centres nervosos.

A outra escola pensa de rnaneira inteiramente contraria ; jiara
esla a bciladona delennina uma hyperemia para os cenlros nervosos,

i
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jx .npii* esta sult'liuicia produz insomnia. que para rlla e Hammond
suppoe necessarinmenle tuna lluxflo sanguines.

Parece*nos que arabas l6m raz&o, se unia refere^e a acgSo
phvsiologica e a outra a acgao toxica da belladona, Os parlida-
rios di1 Brown e os sous ailversarios linbiio e nao tinliao razSo.

K urgenle uma dcliniclfo mais rigorosa de lermos e necessaria
a analyse mais a profundada c mais scientific.'! ila ae^ jto dos itn'di-
oannMilos. Amis do rcsuliado apptimite, o (lienipeulista dove
prucurar filiar os factos e muontar aos phenuinenos iniciaes e
element-arcs du agente quo die esluda, sob pena < le nada com-
prehender dos faclos diuicos sempre complexes o muilas uizes
conirad norms uara os que n8o sabent interpreta-los .

Dissemos que os arlcriolos conlrahem-se com doses physiom-
gicas da belladona e que a conlracgao e seguida do unia dilata-
(j3o, quaiiilo a snbstancia & administrada etn forlcs doses. V bella-
dona actda sumenle sabre as libras lisas ou sdmente sobre o grande
sympalmeo, ou sobre audios ao mesmo tempo?

O esludo do que se passa do lado do iris p6de servir para
resolver esia quesOo.

Se cm am animal no qual arranca-ae o ganglio cervical superior,
do lado csqucrdo per exeropln, in]ectar-se tima fraca quaulidade
dr alropina. ve-se a iris do lado direilo desapparecer rumple*

lameule, ao passo que do lado esqucrdo a papilla apenas
dllala.

se

mesmo aconlece, sc em logar de arraecar o ganglio cervical
superior, corla-se o idetc sympalhico que unc este ganglio no
ganglio cervical inferior. I ialvanisando-se rntao o nervo scccionndo,

se objeclar
nervo do

Ora, excilando-se

produz-se a dilatuySo complete desse mesmo lado , Pdde-
qiJe a dilalarito da papilla e devida a uma paralysis do
3." par, que anima as libras circular?.* da iris ,

no craneo um nervo do 3." par dissecado em urn animal
recebeu a atropina, ve-sc a cunlracgSo do esphincler se produzir.que
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( i (|iii' mostra t|iic a atrophia , na dose empregada que suppdmns
ser fraca , nao cxerce uma accao hem pronunciada sobre esse
nervo. porque cl I u conserva sua cxcilabilidade. Itesulla deslos
faclos quc, cm fraca dose, a alrophta dilata a pupilla , acluando
jior assirn dizer cxclusivamentc sobre as El bras do grande svmpa-
ibico quo clia excila .

Por£m, admirislrada cm alia dose, a atropina produz uma dila-
la <;5o da pupilla mais consideravel ainda e mais dtiravel . P6de-se
observar enl.lo uma dilalucito que persisle durante mu itos ( lias,
mesmo dous seplenarios, como quandu se inslilla no ulbo uma
solufilo de atrophia urn pouco coiiccnlrada. Neste caso a dilalaeSo
da pupilla c produzida por tuna parabysia das extremidades do

'* par ; as placas moloras lerminaes silo locadas.
I'm resiimo: cm fraca dtise, a he!!ad<m<t e sen alralohle < .cciffto

f> t/ rande si/ mpafltt'co e as filiras liras ; donde a dilalaeiiu da papilla,
a runlrat' pio das arferio/os, e, por consequencia , o augmenlo da
pressao sanguinea e alguns efl'eitos diurelicos, o augmenlo do
numero das pulsacoes cardiacas e dos movimenlos respiralorios ,

elevai;ao da temperature animal : nos cnpillares, uma perlur -
barflo da circiihtr.lo assignalada por vexes pela pallidez, por£m,
mais freqnenlcrnenle, pada rnhdr escarlatiuijnnne, a erythema

t

heKadOitadOi a semtra da yaryauta ; c* zuli rn, a diarrhea^ cm con-
sequent# da conlraeruo das Ultras do mlesLino .

Em alia dose, o stjatpathico e as fihrus Hsux arahiio /nr sr
piiralysai ; donde a ditatacao df *s artrrihfnx a a tlinu'tniirdi) da
pressdo sany atam* succedendo ao angmeiiLo deshi musma pres-
s3o ; a anuria, a lentidfto da circulate, o abaixarnenlo da tern-
pcralura , as rougesIdes passivas, o prlapisaw. listas rnosmas doses
produzem notavel diminuiffto da sensibilidade geral. Os IIITYOS

molores e os musculos eslriudos se fatigSo por sua vez, donde o
relaxamcnto das espliincleres.

E por causa tlo relaxanientu da iris que a pupilla dilalada por

k

a

i

4
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uma fraca dose de atropina n5o volta sobre si mesma sob a influ -
encia de uma alia dose desla subslancia, quando o grande syin-
uaibico e as libras lisas comegSo a paralysar-se .

Os symplomas cercbraes, pouco nnlaveis com fracas doses, s3o
pronunciados com alias doses .
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SEG-U1DA PARTE.

[SOS TIIIAPElTId DA BELLM'A E DA ATIIOPIAA,
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Nevralffias.

As nevralgia? sSo molcstias dulorcsas, muilo rebeldes. e que
Icviio frequentcinente o medico e o docnle ao desespero.

Ila uma indicacao geral, a de acalmur a ddr, qualquer que
seja a causa produrlora da nevralgia .

Nso 6 semprc possivelallingir-se logo a causa edestrui-la em um
momento. (juando a nevralgia depende de uma aft'cecftu dia-
thesica, ella exige longo Iratamenlo, e cm muilos casos nao se
consegue deslrui - la .

Assim acontece com o rheumalismo, a gotta, o darlro, e com
mais forte raz3u com os tumores de md nalureza, que. como os
cancros, os corpus iibrosos, r»3o obedecem u acgflo dus agentes
therapeuticos.

Entao e necessario antes dc tudo acalmar, se for possivel, a ddr
nevralgica, para depois com mais vagar cumbaler-se a causa

A.
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da nevfalgia . Na chlorose, na anemia, na Syphilis, pdde-se Som-
bater a cachexia productora tla ncyralgia |ior meio tie medicaraen-
losgeraes; pordm o traiamento 6 ltmgo, e devc-seem priraeiro logar
minurar os sofirimcnios do doenle. A nevralgia. oppondo-se ao
successo do Iralainenlo frequenlemenle, 6 essencial seguir-se
essa regra .

As chlorolicas n5o support an os ferraginnsos, no01 us anaargos,
que e11as necessilao, quando sSo torturadas por hormeis sofiri-
menlos que abalao profumlamcnte o systema nervoso.

Quando a ncvralgia <5 superficial, a belladona upplicada sobre o
epiderma, lem uma ellicacia ineonlcstavel . As nevralgias supra-
orbilarias curSo-se mu it as vezes no esparo dc meia liora pel a
applicant do exlraclo da belladona sobre a areada superciliar ;
esla applicatjBo previne os accesses nas nevralgias periodicas e
comitate as nevralgias lempnraes.

Porem quando a dor assesta-se no nerve maxi liar inferior on no
suh-orbilurio, cila nSo da rcsullado, o (pie depende sem duvida
<la major profiled idadc cm ipie os nervos cstao collocados. As
sciaticas rcsislcm a esse meio.

0 processo eonsisle om embeber-se, em uma solucOo de 2‘i
milligramraas de sull'ato neulro dc atropina para 100 grammas de
agua distillada , eompressas que sao applieadas sobre o ponto
doloroso, depois cobertas com um podium de sparadrapo, quo
eonserva a luunidadc, e manlcm-se o todo per urn lengo. F.sla

applicagSo, que deve durar ao monos uma lmra , e renovada muitas
vezes nas vinte e qualro boras. Augmcnla-se on diininue-.se a dose
do atropina eonforme o effeilo prudnzidu. Quando hoover par-
turliagao da vista e seccura da gurganla pronuiiciadas, diminue-
se a dose de atropina on < > numero das renovagocs diarias.

A nevralgia circumscripta a um ponto limilado exige uma
solucao mais concenlrada, KJ centigrammas para Id grammas dc
agua alcoolisada, applteando-se as gottas com o dedo. Fiiccio

4
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nando-se 2 on 3 vezes por bora . Icm-se o elTeilo desejado. A
neuralgia que occupa o couro cabelludo, a do netvo occipital ,
por exemplo, onde a absorp(, 5o e lacil, cede molhando-se a rai?.
dos cahellos e a pelle do craneo . As nevralgias do plexo cer-
vical aaperlicial desapparecem com a applicable topica da atropina.

As iievralgias intercoslaes, bracliiaes, lorn bares, sciaticas e as
das visceras abdominaes sao rebeldes a esse meio .

A iitsulficiencia da belladona applicada sol>re a pel I c tins
nevralgias proitindas provindo da di Hint I dado da absorpt‘30, re-
solveu-sc pure exlractuda planta sobre o derma denudado, o que levc
briIlianio successo, curando-se muitas sciaticas recenles por esse
nieio em poucos dias.

.Mas sciaticas aniigus e rebeldes faz-se na pellc, enire o grande
irocanler e o ischion, uma incisSo que penclre ale no tccido cellular
graxo, e oclla introduz-se bdloS de grossura variave!. conlemlo cada
urn 10 centigrammas do fixtraclo do opio c ignal dose de bel-
ladona . 0 guaiaco e a gemma arabica qoe nellies entrflo d3o-
llics consistencia sum impedir o seu amollecimcnto. Pile-sc na
incisSlo 2, algumas vezes 3 bdlos, quo silo suslenlados por urn
pedago de sparadrapo, sobre o qiial ndloca-se uma lamina dc
chumbo flexivcl.

A absorpgao das pianlas virosas, applicadas destc modo, 6
hast ante jit liva, e gradna-so sna acrao estupefaciente, angmen-
tando-se on diniinnindo-se o numero dc boles, on preparando-se
bdlns com raenor porglo do opio u do belladona.

A vantages desta mciiicacao depende da inEluencia constante
dos agonies Uierapeuticos sobre a ecouomia .

iminue-se a forga do Iralamento ao passo que os sollrimeuios
cederem. Esle processo pi curou muitas sciaticas.

A dose de exlracto de belladona para a cura dos vesicalorios
nan devo overdor a 30 centigrammas, e deve-se comegar com
uma tlose menor , senSo ha dclirio c accidentes proprios da
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enloxicafSo pela helladona. 0 exlracio applicatlo sobre o derma
dentuladn dove scr envolvido em um panno lino e coherlo com
uma lira de sparadrapo ; assim o exlraclo sc dissolve sem causar
ddr.Oom o glyrernleo de amitlo, unido aos agonies virosos, obtem-se
frequcntemenle, senao a cura, ao menus o allivio das dflres ne-
vralgicas.

Os corpus graxos (pie servem de excipiente as pommadas lorniio
a ab«orpi;So do medicamento tfio instdlicieiile. (jue ellc nHo produz
resullado. Desdc Haller ale os nossos dias a ahsorp^So cutanea ,
entre os pliysiologislas c therapculistas, tem lido sous antagonists
e defensores.

Kabuleau conlesla ipie os corpus graxos I'acililSo a absorpcao
dos medicamenlos. A ipianlidade de atropina ohsorvivcl pela super-
licie culanea 6 muito insignificante.

0 melliodo hypodermico, ein grande nmnero de casos, presta
services que as ouiras manciras de ailministrar a atropina sao
incapa7.es dc prestar.

Rynd inventon as injeccoes iiypodermicas, Wood propagou-as
na Inglatcrra cm I 8ii5, e Reiner na Crania em I 8ii8.

Levar por mein de uma injeccao liypodermica as substancias
medienmentosns na intimidade dos tccidos e soliru o ponto preciso,
que d a sede da dor, tal i: o firn dcste novo melliodo dc trala-
mento. Com a seringa tpie 1’ravaz imaginou para injeclar nos
aneurysmas nm liipiido coagulant, depoe-se dnbaixo da pclle,
pcrlo do nervo qne e a seilc da dor, uma soIncan concentrada
de sul fa to neulro de atropina.

Resulla dos ( rabalbos de Rebier quo cada quarto de volla do
embolo da seringa da saliida pela canuln a urns gotta de liipiido
mcdicamcntoso ; ires quartos de volla s;io necessaries para enclier
a canuln, dc sorle que, para ler-se a dose exacla do liquido
dcposln nos tccidos, r necessario deslalcar cssc conleiidoda canola
( ‘,1 gel las ) da quatilidadc total que tiver side enipregada. A
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capacidade do corpo da seringa 6 de 32 gollas; cada golla 1cm
tim pOso medio de 19 milligrammas, ou de 2 cenligrammas, em
cifra rcdonda .

Empregando-se a solucSo de sulfalo de atropina adoptada por
Rehier (30 cenligrammas dc sulfalo para 30 grammas de agua
dislillada) tem-se para cada golla 2 dccimos de milligranirna desal,
urn milligramraa para cada 3 gollas ou para 3 quartos de volta
do emliolo. Injecla sc 4, 3 al6 10 e 13 gollas, comcQaudo- se por
fracas doses, atim de conhccer-sc a susceplibiiidade do doenle ; as
doses sSo depots gradualmenle augmenladas.

Beliier Iratou pur injecgfles h \ podermicas, feilas noponlo doloroso ,
33 individuos alVcclados de nevralgias diversas, cojas clores dirni-
nutrOo sempre e desappareccrao complelamente nns cases em que
as injcccdes Idrfio suHicienlemenle repelidas. iste e, em 31 sobre 33.
Os 22 individuos. oos quaes Rehier nao pode repelir as injecgfles
alropicas, senliao grande allivio e erao realmerile cases de cura,
quando o illustre professor perdeu-os de visla.

Reliier, esludando comparalivamenlc as injocgoes de clilorydralo
de morpliina em dons dmmles e lirando resullados menos salis-
faclorios, abandonou-as e langou mtko do sulfalo de alropinn. Elle
conseguio muilas vezes por mein da alropina fazer parar as con-
tractu ras, os vomitos reheldes da liysleria, e I’-ourly corloti rnn
accesso de asthma pralicando uma injecgfm de alropina no irajeclo
do nervo pncumogaslrico. As iujccgSes hypodormicas Irm muilas
outras applicagfies uLets.

0 professor Reiner niio enconlrou um so exemplo de accidenies
locaes, accusados por alguns medicos ; talvez ossa immnnidade
dependa da subsliluigao por elle leila da seringa de Wood pela de
Pravaz, que e mats delicada ,

Os acc.idenles ccrebraes siio complelamenle innocenles, e e irn-
possivel prcver-se. em um case particular, a dose capaz de produzi
los; esta dose varia conforme a susceplibiiidade individual.
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Emprega-se a belladona muitas vezes interna me nlc contra as
nevralgias debaixo da forma de pd, de infusao de UoeoCySo, do
estracto e de tincture.

A holla dona cembalo as nevralgias [tela [ihiprredade que el1a
tem de diminuir e abolir mosmo a sensihilidade ; mas esUj ultimo
effeilo nSo lem ingar, depths da absorpcSo gaslro-intesiiiial, senSo
quando o medicamento d tornado cm alia dose, o quo torn o in-
convenienle de produzir deltrio c on Ires signaes do entoxicagsp,
que, apezar de serem innorenies, devem ser evilados.

4

Epilepsia .

\a epilepsia lia uma hypemia subila dos lotiulos cerobraes, con-
dn. no gcradora da suspensno das operates ccrebraes, e uma
excilaemi anormal do inesocephalo, ponto de parlida das convul-
sOes geraes e symetricas.

Concebe-se a exisleucia simullanea desles ilous eslados oppostns,
hyperkinesia bulbar e inertia cerebral, auendendo-se a que clles
lem stble organicu xfifTerenle.

A cxcilagflo do hulbo, quo 0 o facto inicial , ao mesmo tempo
que produz a couvUlsau lelanica do svslema muscular animal,
provoca a nmlraceiio spasmodic.! ties vases da pia-maler e
da face, tlontlc a suspensSo tit* todas as operates ccrebraes c a
pallidcz da face.

Tal r a genose dos phenomenon iniciacs do nccesso tla epilep-
sia {convulstles tunicas) ; a ccssuruo do spnsrao vascular, a as-
phyxia resultaiUe do tetanismo dos musculos rcspiratorios expli-
cao os svmpiomas ([ tie caractcrisno a segunda phase do accesso.
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(convuls^es donicas) : emfinn o esgobunenlo da forta nervosa,
cuja dura (,'3o csla eni relarSo com a intensidadc dos primeiros
accidentes, o a causa ilo 11 in do alaque, e do coma mats on mo-
nos prolongado quo se segue.

0 bulbo e, puis, a scde. o ponto de parlida do accesso da
epilepsia, que cm resumo e a maniTeslai;ao de uma irritacao1

funccional desse orgao.
[\os casos recentes, enconlra-se na aulopsia uma hyperemia

da medulla allongada com dilala<;ao dos vasos, appreciavel pela
mensuracao, e seguida do um exsudato albuminoso-

Esla alteracao do bulbo e a nnica tesao quo esta eni rela^So
immediate com a epilepsia ; as oulras allerac<5es organicas,
constderadas como oulras tantas causas de moleslia, n3o a pro-
duzem senao em cerlos sujeitos predispostos.

A excitabilidade anormal da medulla e a unica causa predis-
ponenle da epilepsia, e em out ms cases esta excitabilidade sd
basla para provocar uma reacQao apparenlemenle espontanea ;
a epilepsia e eniao espontanea, directa on easencial.

A acoao da belladona 11a epilepsia consiste cm acalmar essa
excitabilidade anormal do bulbo.

Preenchendo a mesnta indica <;<1o, temos 0 bromurcto tie- po-
lassio, i|iie produz resultados inconlestaveis, quando applicado
convenientemenle. A belladona nSo tem accao iso poderosa como
lem o bromureto de potassio contra a epilepsia, mas depots do
broraureto d a belladona que produz mdhores resultados. Trous-
seau empregnu com vanlagem a belladona, que, segundo son
opiniSo, co melhor medicament * ) contra a epilepsia cssencial .
File prescreve-a do modo seguihte. Formula pilulas cm numero
de I Oil. contendo cada uma 1 centigramma de exlraclo de bella -
dona e I centigramma de po.

0 doente toma lodos os dias de manh3 1 pi Into. se os acres-
sos vfirn durante 0 dia ; porem. se vt'm durante a noite, toma-a

ij1a
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mais I pilula. e assim
mais pi I tilas, tendo o cuidado do

mesma liora quo no comedo.
dilatao-se muilo. quamlo ha seccura <

suspender a medicai,'3o. Se a
a dose de 2

de tardc. Todos os raezes augmenla-se
successivamen U; ale 20 on
toma-las scinpre a

(Juando as pupillas
incommodo na garganla, devr-se
beiladona e dillicilmente suppurlada. auginenta-sr
ern 2, de It em il e de 4 era 4 mezes.

0 dislincto processor coslumava empregar de preierem- ia a
beiladona tuna solugSo de - i centigrammas de suU'alo rieulro de
alrnpina para !i grammas de aguardenle braitea. I rna gotta
desla soluijao equivate a uma pilula de exlraelo e pii de bella -
dona : portanlo o inodo de applicable « tf mesmo que na Ibr-
imila prccedente .

Quamlo a nevrose parece ceder, msiste-se prirneiro na dose
udmimslrada ern ulLiiuo logar : depois dirninuo-sc, seguindo-se uma
progressao decrescenle ; suspende-se emiirn, durante alguiii tempo,
a medicacllo. para contintiar-se com cl la depois deslc intervalio
de repouso, cuja duragSo e subordinada as niellieras do doeule.

A paciencia da parte do medico e da par It* do doeule e a con*

dirSo capital do successo.
Algumas vezes urn anno riao basta para eonhecer-se a inlluencia

da beiladona ; e, se depois de uin anno houver aiguma modi lira i/an
lavoravel, deve-se insistir ainda dous, ties, quatro annus, segoindo-se
a regra que acabamos do dar, de maneira a depriinir complela-
mente o systoma nervoso.

A beiladona nSo e o especitico da epilepsia , mas
mais servigos do que as preparaenes de [irata . de colire
zinco , o quo nao impede de lanear-se mao destes com uma certa
vantagem, quamlo el la nao der resultado.

Ha um principio em Iherapeulica que. neste caso principalmenle,

nao deve ser esquecido, a saber : que quamlo a moteslia apodera-
se complelamente do organismo, quamlo ella doraina por assim

A

ella presla
e de
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dizer tcda a sua substancia. nao se dove let a prctencSo do
calar suas manifest aones, de curn-Ia em um curtn espat;o tit*
tempo.

I ma molestia chronica exise tun trainmenlo rhronico. Trous-
seati experimenlou esta medicaeito por muito lempo, e diz que
dla & a menos mefftcaz que elle tenton <m vio tcnlar. Conla
urn certo numero de cures solidus, e em muilos casos elle ohlove
mellioras inesperaveis. ftBo podemos deixar tie arreditar no les-
lemunho de uni pratico (So dislinelo como Trousseau.

Atpa Jo ptilo.

As hislorias incortleslaveis de individuos lendo a presentado,
durante sua villa, lodes ns sjmplomas caracteristicos da angina ,
sem que a aulopsia revelasse nenhuina alteraQSo ana tomica que
a explicate. demonstrBO que essa molestia n5o o essencialmenlr
ligatla a present^ de molest ins organicas.

Da ausencia de alterafoes organicas appreciaveis, da extrema
variabilidade de sous phennmenos p6de-se concluir que a angina
pa-toris e uma nevrose, precisamente, e uma nevralgia.

Ouanto a sua s&to. que a Iguns medicos collocBo no djaplirugma,
oulros nos musculos respira lorios. a maior parte no corurBo, esta
nevralgia1occupa ordinariaraente os nervos cardiacos emanados <lo
pneumogastrico, donde ella se irradia nos nervos do plexn cer-
vical e hracliial.

Nada ha mats dillicil do que o tratamento das moleslias ner-
vosas ; as nevroses tern nSo so suas fantasias ethiologicas, sons
fantasias svmptoraaticas, mas ainda suas fantasias therapeulieas;
lues individuos curao-se por meios que. empregados em outros,
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e nos nvesmos ind ividuos a moleslia cedefalhao complelamenU'
algurnas vezes a agenies therapeullcos que, em circumstancias em
apparencias semelhanles, n3o U'rn nenfmma efficacia. A variahili-
dade tie sens symplomas, a rapidez de sua invasSo sem cans
appreciavel, de sen desapparecimento algumas vezes inesperado,
permittem trequentemente duvidar-se do grao de ulilidade da in-
tervencSo medica .

1 <
’ 1

a

[slo aconlece particularmente com a angina do peito.
Os accessos U' m muttas vezes uma duraqiio tan curia, cedem

que seria dillicil allribuir-se SUM

inlervenqao da medicina. Se elles sobrevem por
exercicio um pouco violenlo, como uma marclia

basta que o doenle paire para que us
enlrelaulo ha exem pins de individuus

que, desafiaredo sua dor, a fazern cessar continuando a carreira
que elles tiiihAo cumeQado.

Outros suspendem os accessos retcudo forlemenle a respiraqao.
Ha doenles cujas crises niinca s5o mais fortes do que <|uando
etles eslflo em jejuni. e que cessar-sediHo promplamenle no in-
ala nte em que elles comereni.

Se e dillicil appreciar ograo dc ellicacia de Lai on tai remedio, 6
porerri possivel , collocando-se no ponto de vista da nalureza dosacci-
denles que se quer conbater, appreciar mais oil menus a opportu-

nidade de tai ou tal medicaqSo. lia meins ( heropoliticos, assim
como as einissues sanguineas, cuja applicable na angina do peito,
moleslia em que a syncope parece imrainenie, e lora de proposito.
Al£m dos estimulanl.es dilTusivos, das preparaqfies de ether, do
amrnoniaco dado em pequenas doses, do alcoolalo de melissa, que
sao indicados durante o accesso da angina com i’elizes resu Ilados,
sobreludo quando auxiliados por (Vieques oxcitanles, alcoolicas e
ammoniacaes, por manulurtos e pediluvios sinapisados, lomos as
injecqdes tiypodennicas de sulfato de atropina. feitas no ponto da

de uma rnaneira lao rapida,
cessaqfio a
OCcasiSo de um
accelerada, uma carreira,
aceidenles se acalmein , e
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ddr, nas regioes cervical c axiilar, que relardao a volta dos ata-
ques, diminuem sua violencia, e acabao por cura-la, sobrctudo sc
a nevralgia nSo e ligada a uma afl’ecgao organica do coragSo ou
da aorta. Com o tim de prevenir os accesses da angina do peito
fanga-se mao lambera da betladona, seguindn-se as mesmas regras
que indicamos no tratamento da epilepsia par cssa subslancia , o
que n3o admira, porqtie a angina pectoris^ cm muitos casos, n3o
e outra cousa mais do quo uma forma da aura epilcplica.

IacutBia He Him

I [a individuos, mais niimernsos sohre turfo enire os mcninos,
Jr

que ourinSo na caraa sonhando ourinar era urn mtiro ou cm um
ourinol. sendo estes soolios soliCitados por nma necessidadc de
o irinar, que os alormenla c (pie dies n3o salisfaz era, dormiodo.
H i meoinos, que por preguiga de levantar-se de noile as primei-
ra* necessidades de ourinar que elles experimental!, lornao a dormir,
c n5o sao tuais setibores de reler as ourinas. A esta calegoria
perlencem os pusillnnhnes que leraera as trevas, nHo 00830 levan-
tar-se on cliamar quern os venha soccorrer, preferera antes mo-
Ihar o leilo do que so desarranjar. Neste gencro de inconlinen-
Cia nocturna de ourinas, mais raro do que se cr£ geralmente, e
oade os accidenies se repetem com inlervalios afaslados, a me-
dicina nan lera que inlervir; basis ordinariamenie exercer-se sobre
esses ineninos uma influencia moral, ameaga-los com casligos quando
dies s3o ainda peejuenos, ferir sen amor proprio quando $5o
mais idosos, para corrigir-se esse defeilo. 0 mesrao nao acontece
co n a inconlinencia nocturna do ourinas deque varans tralar, e
que depends de um estado verdadeiramente paiboiogico.
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Kgsa inconlinencia, proprianienle dila . e utna nevrose que se

( radii /, especialtncnle por excesso de sensihilidade e de lonicidadn
da bexiga, que d a causa immediala ila iticonlinencia. K neces-
sario, para que a micQSo se l'a <;a volunlariamente, que a resis-
lencia do esphincler vesical tenlia lor^a sufiiciente para contra-
balancar a ac<;ao dos musculos que tendem a expellir a ourina
do seu reservatorio.

Hesde que a resislencia do esphincler ldr meuos poderosa, as
ourinas escapao-se involunlariamenle, ha inconlinencia.

F.sta i'alta dc resislencia pdde sec absolula ou relaliva.
!•' absolula nos casos de paraplegia , tie paralysis, elc., e n3i>

lia enlSo sdmenle inconlinencia noclurna, as ourinas escaplio-se
independenlemenle da vontade do iudividuo, tanto de dia como
de noile, e o eseorrimento se laz de uma inaneira passiva. por-
que a bexiga tanihem parlicipa ilessa paralysia.

Na inconlinencia noclurna, a lalla de resislencia £ relative, por-
que alii ha excesso de irrilabilidade das libras lisas da bexiga.
A rigidez com que ourina a major parle desses individuos que
solTrem de inronlinueocia noclurna, e a participate provavel da
bexiga no crelbismo dos orgitus genitaesexlernos duranle o somno
demonslrao a exislencia da irritalvilida<h* e da tonicidnde da
bexiga. Com cssc aiignienlo de lonicidade pdde cocxislir um certo
gran de alonia do esphincler e enlao n doenle relem dillicilinenle,
niesmo durante o dia, suas ourinas.

I >e ordinario n.1o aconlece isso, o esphincler vesical, emquanlo
c sujeilo a vontade, conserva loda sua energia e o doenle pdde
reter suas ourinas por iongo tempo, quaudo estd acordado. Na
inconlinencia noclurna £ durante o somno que os accidentes sobre-
vdm e no momento em que elle b mais prolundo.

Conqireh ende-se facilmenle como as cousas enlilo se passSo.
1 (uranic o somno, a contractihilidade voluntaria do esphincler
sendo com pie lamenle aniquilada , sua conlraclibilidade organica
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i ) HO vt mais salliciente para lutar contra a das fibras propcias do
corpo da bexiga, < desde enlSo a min;3n se laz involuntaria-
menle, niesrao sem neccssidade da accumulateo de grande qnan-
1blade do ourinn.

Neala moleslia o escorrimeniu da ourinn nfio e devido u uma
paralysis da bexiga , m*m se faz por uma regurgita -̂so, eorao
a ontore aa retendSo em geral, porque mesmo que o individoo
se levatile muiLas vexes do noile para e\ iiar osaccidentes, estes
torn logar de mantbfl , nas ultimas boras do sonino.

Min grande numcro do meibs idrn sido preconjsados para debel*
lar a iriconlinenria nocturnn, (pie, scndo uma ajTcei;3o Rem gravi-
dado o curando-se quasi sempre por si mesma om um momenta
dado, ennslilue com ludo uma tleploravel enfermulade, contra a
qual os medicos silo diariamente cbamados para iniorvir. finire
lodos, a medicagSo pela belludona ou peln atropina occupa o
primeiro logar.

\JntmisLrado cm eertas cutnli<;des, quo alias se apresentiio mais
u.vlinariainenle , dado segumlo cerias regras, oste metlicaraenlu
i ..nslitue um remedio sentlo inlallivel , ao menus eminentemenle
mil, mificanilu-se uma vez mais a verdade do aphorismo do
Hippocrates: Stil it rant morborttM vumfioMii osiunduiU .

yuasi sempro die produz uma nolavel diminui<;3o ua frequerb-
< in dos accidonies, o em um grande numero do casos die os
inz rossar completamenle. Abelladona e a arma therapeutics mais
pitdoiusa a opjidr-so a incontinencia noctuma da ourina nos indi-
Miluus de ambus os sexos. So, graras a esio meio, ntlu ha eerleza
absolula do curar-sc invanavelmcnle os doenles , ao menus e
certo que cite os allivia quasi sompro. Inl'elizmenle nSo se encontra
sumpre nos duenles a perseveram;a que exige este tratamento •

desde que uma melhora uolavel se prommeia, elles juIgSo-se cura-
dos, e, iiao attendendo mais as rocmomomlacoes do medico,aban-
donee o uso do remedio ; os accidentes reujiparecendo, e necessario

>
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recomegar o tralamento, e coulinua-lo enlao por uni espago de
tempo muilo mais longo do que seria preciso se as primeiras
prescripgSes fossem rigorosamenle seguidas.

Vejamos agora as regras a seguir-se neste tratamenlo.
Faz-sc o doente tomar a noile no momenlo de deitar 1 centi-

gramma de extraclo de belladona, ou meio milligramma de sulfalo
de alropina, que £ adminislrado, quer em pilula , quer de qualqucr
outro modo.

Se os accidentes lurnao-se mais raros. manlem-se esta dose flo-
ra ntc urn certo tempo ; se no lint de 8. 10 dias, a melliora iulo
progride, eleva-se a dose a 2 cenligrammas, que o doente toma no
mesmo momento.

Seguindo-se sempre a mesma regra , e guiando-se pelas mesmas
indicagdes, prescreve-se suceessivamenle, 3, A, 5, 10, tt» e 20 cen-
tigram mas, conlbrme a aegsto therapeutica & mais ou menus pro-
nunciada. conforme tambem a tolerancia individual.

Uuando a longa duragao da melhora attesla a cura radical,
quando durante 3, 4 e 3 mezes o accidenle nao sobrevem, em vez
de inlerromper bruscamente a medicagao, in?isle-se nella ainda.
mas tli minuindo-se gradualmente a dose durante 2, 4, 0, 8 mezes e
mais, segundo os casos, segundo as circumslancias, quando Irala-se
de uma inconlinencia nocturna mais anliga e por consequencia
mais inveterada.

So agora procurarmos explicar o modo de aegao da belladona
ncsla moleslia, nos meninos e nos adolescenles, vemos primeiro
que, assim como dissemos quando Ira tamos da aegito physiologica,
n belladona. tomada em doses bastanle elevadas, diminue a sensi-
bilidade da bexiga, que se recusa a conservar a ourina, proprie-
dade que tern sido sobreludo demonstrada pelas experiencias do
Dr. Comaille sobre si mesmo.

Porent quando a iucontinencia depender exclusivamenle de uma
alonia, niTo so da bexiga , ainda do esphincter, £ mesmo amas
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belladouu que tievemos recorrer. aproveilando-nos da' suas pro-
priedades excito-motoras.

lista especie de inconlinencia >e reconhece. de lima parle, por
ser dim na e nocturna : de < ultra parle. porque nos individuoa della
atfeciadns o jacl < > e llacido. conlrariamenle ao que exisle i!as
jiessoas que solirem de oulra especie de incunlineneio exclusiva-
menle nocturna.

\s perdas seniitiaes podem resnllar de nm spasmo analogo ao
que se da ua inconlinencia nocturna.

I nas primeiras horns da noile que ellas ti'm logar , I’or in -
liuencia algumas vez.es sdmenle da posicflo do individuo no leilo,
a? vcsiculas seminaes erelhislto se ou cunlrahcm-se energicanientej
coma se contrahe o musculo vesical ua inconlinencia da ourioa.
e ha ejaculaeao seminal independenle tla vonlade do doente, da
mesma maneiraque a emissao da ourina £ involunlaria.

Ut* a epoca em que Lnllemanl puldicou seus imporlantes tra-
balhos, a spermatorrhea linha oceupado pouco a allencSo dog
medicos, ou desconhecia-se sua gravidade e suas lunestas conse-
quetieias directas e indirectas; iralava-se essa molestia sem me
thodo c pur meios inleiramenle empiricos.

K ainda a belladona de maravilhosa ulilidade ua inconlinencia
nocturna da ourina. que & chamada a nos [irestar seus services nesta
forma de spermatorrhea , que apresenla com a inconlinencia noc-
lurna lima eerla aualogia .

\ hleladoua eslA longe de ser iao ellicaz na primeira desifts

molcslias conm ella 6 na segunda ; mas os cases, nos quaes o

A
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cmprego desle medicamento tern produzidn feliz resultado ,

baslurUc nnmcrosos,

A utilidade desle medicamenlo aa spermatorrhea talvez N 3O seja
devida sdmenteu aeruoque el I a exerre sobre a sensihilida de das ve-
sicular seminars, ma> siui p > r causa da influcncia meonlestavel
quo ella pdde ter sobre lodo o svslcnmi nervoso , e sobreludu
sobre u cncephaln i > a medulla espinlml . Rsla grande inlluencia
4 dcinonslrada pelos eftVulos quo se nblfrn 11a epilepsia , no tctano
e ein muitas ontras nevroses*

Ainda a spermatorrhea ptide provir JO'IO mais da rortlraclilidade
energira dos organs secrelnres do liquido seminal , mas. ao emit ran*;,
de mn estadn de alnnia desses rnesmos orgAos

Aa peri I as nao sSo eulao aclivus, purmu passi ^as. pnrque os
condnclos ejaculadores, sujeilus a alnnia . sfm incapazes de re-
eislir a t'rarri eonlraecan das vcsiculas e de reler o sperma t|ue
os atravessa , e dahi a ejacularao on antes o eseorrirneiito in —
voltmlario, desde (|ue « > iiquido seminal e seereladn.

IVMI 1 caso ulilismm-no das propriedades cxciln-motnras da
belladona dada em pequonas doses,

Kslas perdus seminars lazem-su iiidcpendcntcmenlr de ioda
exeilaeflo erotica, mt an menus sem que e^la e\ cilat;;lo seja suf-
iicienlc>

As politicoesquo, em individuos continentes. sohrevern durante
o so into mm os SOIIIMS lascivos, acumpaidiadas de erec^So e
de u n alio grao de orgasmo venereo. estas politicoes sAo acci-
dents de quo o medico ordmariameule nao se nccupa , porque
indira > antes urn excesso de sarnie e de forea do que urn
estadu de fraqueza e de molestia.

e.sUi - po!lu ;oes >fu > mnitu mais raras do que se ere geralmenle

san
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Draepsia e diarrhea mm.

Entr*' as diversas formas de dyspepsia ha uma que t; acorn-
panhada de bulimia , on, nun mats precisBo, de urn scnltnienlo de
vacuo no eslomago, experiittcnlado petos doenies pouco tempo

forma do dyspepsia, as perlurbaffles
:<uaclerisa(liis por diarrhea, snbroviudo

dos alifnentos.

Os intlividuos della allcclados dizem que dies digerem com
extrema faeilidade . que sen esUmiago 6 excellcuUs e que sri suns
enIranhas estSo deearranjadas.

A belladona . nesta forma de dyspepsia, posto quo menus poderosa
do que o opio, 4 tndavia de uma utilidade inconlesUiVcL

Em virtude da propriedade c [ iic^ Lem a belladona de relaxar o
venire, nunea deve-se emprega-la em doenles alfcclndos de diarrhea,

Mas, se e racional tiSo admimstra-latquando iratn -se de lluxoa intes-
tiintes, tendo sua causa no mleslinu, n&o se tleve precindir della no
aisn de que fall amo&. Aqui a belladona , convenienlemente adminis-
lradaT jnesta gramles Servians, serviros quasi iguaes aos do opio.
EsU diarrhea depende rie uma excilabilidade exagerada du eslo-
mago , e a belladona aealnrn suspetide essa diarrhea , muderandu a
excilabilidade anormal do eslomago, qur nega-se de tcrtu modo
a digerir os alimentOS*

Na diarrhea nervosa a belladona £ empregada com bons resul -

tados. Ella substitue vantajosamente o opio. is como est<s e1 hi deve
ser dada coin excessrva prudential , na dose de 1 , i e 3 cent *-
grammes em muitas pilulas; pode-se prescreve-la s& em friezes
sobre n ventre e sobre o estoniago, quamlo a diarrhea £ acornpa-
nhada de ddres gaslralgieas e enteralgieas

depois das refeirues : uesi i

da dtgeslSo s<ln tarnbem
quasi iinmediatamelite depois da mgosiun
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Ksla diarrhea depcndcndo da exallarflo da irritabilidade e da
sensihilidade nervosa intestinal exagerada. a belladona diminuc essa
irritabilidade, acalma essa sensibilidade, do mesmo modo que,
nas neuralgias supra orbiiarias. por exemplo, acompanhadas de
fluxo lacrymal, ella cessan. acalmando a nevralgia que o produz.

CiMBtipacao.

Ha conslipaeSo lodas as vezes que as del'eeeoes >So raras,
indcpmidenlemenle de quatquer oltslaeiilu a marcha das fezes.

A const ipaedu nilo conslilue sempre moleslia , e uni eslado
balutual para algumas pessoas : pnrcni e considerada eomo um
eslado morbido, lodas as vezes que exeede certos limil.es.

0 babilo de resislir aos movinientos perislallicos inlestiuaes. en-
fraqueeemlo a conlrnctibilidade do inleslino que, de nma parte
se esgola cm esforyos superfluos e st* faliga eomo os oiitros rnus-

• dislende por gazes e por mate-
a tunica muscular penle diariamente

musculos 6cos levados alem de sua

cuius, e que, de outra parte, si

rias t’ecaes. de tal sorte que
stia lorra, eomo loilos
cxlensibilidade normal, produz a constipac*to.

observa lambein nos hypochondriacos e nas
. Ouando a constipagffo nSo (' inherente & natu-

reza individual , a vonlade e nma vontade paciente, e. regularruente
applicada. iriumplia

A belladona e, denlre os

\ constipaeao se
mnllieies nenosas

mais frequentemenie dessa enlermidade .
niedicamenlos que se oppoem a eon-

mais raras vezes deixa do produzir o etfeito
a noite uma pilula

slipaoao, aquelle que
descjado. 1» imlividuo deve comecar por tornar
de I oeniigratnma de exlraelo e de outro tanlo de po da belladona.

numero de pilulas sernb.llo devo xajiar.'sarnenle augmenlnr o
tir



exceder nunea o nurnero de cinco ou seis , e essas|iiIulas devent
ser tomadas sempre na inesrna bora, seja qual for o nurnero.
(ionslipagoes rebeldes a todos ns nutros Iratameidos acahao por
ceder por esle mein.

Certas pessoas, cujas entranhas nSo sao mo vidas scnao por
purgalivos energicos, s3o levadas a defecar por essas pequcnas
dr'tses de belladona .

Algo mas vezes tima collier de cba do oleo do ricino ou de
magnesia, lornada ;i noite sobre a belladona, complcta o elfeilo
que nao se obliver corn ella so.

IJuando as evacuates sc lornSo regulares, de modo quo o indi-
viduo. cbegandn :i banca a mesma hora, obtenha lima evactiagSo,
suspende-se o emprego <lo oleo de ricino
vamente a dose da belladona , e depois cessa-se delinilivamenie.

Como o oleo <• repugnante para muilas pessoas, essas pequenas
ddses pddem ser adminislradas ero capsulas gelalinosns ; o intes-
tino, prepa ratio pela belladona. sollrc a influencia purgaliva do
oleo. o qual se repete tuna ou duas vezes por semana, conforme
fdr necessario.

li em virlndc da propriedade que lem a belladona de. tornada
em perpienas doses, augmenlar as conlrargfles perislallicas do in -
testirio, que ella conseguc veneer
obslinazes.
em alias doses ella paralysar as

A belladona arliia tanibcm sobre ns conduclos biliares e sobre
provoeando o affluxo da biiis,

, e auxilia os purganles cholalogos,

diminue-se silccessi-

lacilmenle as consiipagdes
e frequenlemenie vai at£ produzir diarrhea quando

fibras lisas do intestino.

o canal choledoque, aclivnndo mi

produzimlo evacuaroes iiiliosas
quando associada a dies.

A belladona coinbate as colicas hepaticas devidas a presenca
de calculus nas vias biliares. solicitando-as a sc desembaragareni
desses calculos.

£ aimla pela excilagSo das (iliras lisas que ella Iraz esse result ado

i
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A coqueluche e um calarrlio espccilico da mucosa laryngo-bron-
chica que, irrilando os ramos superiores dos nervos vagos. provoca
por acQao re (leva sabre a medulla alongada a parada da inspirac3o
e o spasmo expiraiorio e glotlieo. l;sta acciio especial nao depend?

de mna liyperslhcsia previa dos nervos laryngeos, mas ila qualidade
particular do excitants, demonslrada pelo modo de ( ransmissSo da
moleslia que, ao inverse dos oulros calarrlios, e contagiosa , e pela
inmmnidade quasi constants que resulla para o individuo que £
della a tiedado.

< i* ell’eitos produztdos solire os nervos ragos silo especiaes. porque
o calarrlio gerador e especifico.

A coqueluche e mna nevrose Iraduztda por uma excitariio dos
Hides lerminacs dos nervos iagos. delermiuada por esse eatarrlio.
extre mamenle irritants, epidemico e eapaz. de produzir no mais
alto grao essa excilaeflo.

Mu 1'elanti considerava a belladona quasi como um especilico ; elle
aconselha adminislra-la do decimo qninlo ao ugesimo dia da mo-
lestia. Raisin allirma ter rislo el la senipre aealinar a tosse, dimimiir
a lebre, procurin’ um smnno mais Inmqnillo. lisle tnedicamenlo e
mo geralmenle recoinniendadu uesla moleslia, que alribue-se-llie
mna ellicacia real. \ acrao da belladona alii consists era diminuir
a cxcilai;3o do |meumogastrico t* tmlas as conscqucncias dess*
excilarao.

Para Tro unseat! a belladona ou a ntropina e o remedio mais
lieruieo no IratamenLo da coqueluclie.

Para obler-se linns ettcitos da belladona. e neccsssarto se -ns
guir-se eerlo melhudo que. se lor desprezado, pur matures que
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sejao as doses medicamenlosas empregadas, nnnca se eonsegue
curar a coqueluche, assiin c.omo nflo se cornbate as febres paluslres,
quaesquer que sejao as doses de sulfaki de i|tiinino. se el las n3o
forem administradas segundo certas regras.

A alropina acliia sobre os nervos vagos sumenie em U6se suffi-
cientmente elevada e quo persists duraiUe algum lempo ; re-
ceiando-se its elTeilos loxicos, dii-se o medicament a priitctpio em
uioa dose menor do que a necessaria; esla dose 4 gradual menie
Sevada a urn gran em que a ac?3o medieadora se Tara seolir.
Basta geralmenie insistir na mesma dost? quotidiana para v^r-se
angnicntar os seas elTekos.

lilevando-se a dose repentiriamente, pnde-se tirar brilliant resul-
tado ; porem logo uma seccura incommoda da garganla, uin pouco
de pcrturbacao rapidamentc angmenlada da visile, exigem a diroi-
miieao u;t dose e entile o mal reproduz-se, e esoapa-se an pndcr do
tnedicamenlo,

tstabclecidos esles principles geraes, a formula do Iralamcnlo
aconselhado por Trousseau e o seguinle :

Para urn menino < Je idade pouco avancada prescreve-se pilulas
de uni mein centigram tna ( inn decimo de grSo) de extract de
belladona , com igual dose de pd de belladona.

Para o menino de mais de qualm anoos e para os aduitos as
pilulas devem levar um cenligrarnma (uni quinto de gran) de extracto
e a mesma dose de pb. Eslas pilulas nflo devent ser praleadas. Se o
menino recusar loma-las. pbde-se dissolve-las em uma pequena
quantidade de xarope, que e levado ;i lingua do menino. e eniao

Tacitmente tornado.
r

IHariamenlc pela manhli administra-se uma dessas pilulas. K Tacil
avaliar os elVeitos da medicare, comparando-se o nuraern dos ac-
cesses da vespera com o nuniero do dia seguinle. Se os accessos
diminuem-se, ou lornao-se sometile menos violenfos, ha uma modifi-
tarao real que aulorisa o medico a conscrvar a mesma dose.
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Se, ao conlrario, ns accesses a presenISo-se no mesmo numem e
com a mesraa intensidade, da-se mais uma pilula na mesma tmra
em ijue o doenle luma a oulra.

Seja qual lAr o mimero de pilulus, 6 uni ponlo essential da-las
an uiesmo lempo. Se a dose (fir de dez mi doze pilulas, o doenle
deve tnma-las de manliS em jejum, na mesma hora * e 11S0 nnn in-
len alios, durante o dia *

Antes de elevar-se a dose, observa-se o doente dmismi Ires dias;
se ha mi nOo mclliora , conlinua-se mi augmenla-se progressiviimenle
a dose, ale que se receie urcidentes (oxicos, e eniao deve-se parar.
i >s accesses dirnimicui-se notavelmenle no numeioe na intensidade ;

de irinla , porexemplo, ellos paŝ fio a dez ; conlinua-se a dar, durante
sete on oilo dias. as doses de belladona que oblivernu essa melliorn.
Se esla suslenlar-se, diminuern-se as doses , seguindo-sc uma progres-
sao decrescrnte, islo da-«e primtiro uma, depois duas e ires de
menus.

Se os accessos reproduzem-se, vollase a dose suillcioute. para
laze-los cessar . IJTIIINL depuis de aealmar-se deJiniiivametiie os
accessos e esperar-se corn direilua nua. deve-se amda durable seis
uu oilo dias irisistir tin helladoua antes de suspender se romplela-
menle a medica^So.

Mepois que a alropina enliuu tin dominio da iherapeidica. ella
substHuea helladnna coin lanlo mais vaulagem qiianlo esle alcaloide
lem lodas as propricdades da planta e lion do mais uma lixirlade de
eompnsii;ilo que Tiflo se eneontra seinprc nas prepararues que lAm
por base a helladona. Prepara-se para us meninos uma mislura
contendo I centigramme] de sulTalo nenlro de atmpina para i!On
grammas de agua distillada ; grammas represents cxactameiitr
um quarto de milligramnia de sal de atrophia. O medicaments r
dado a principio na dose de uma collier de rha, e suceessivamenle
em dnses mais elevadas , observamlo-se sempre as regras ja

indicadas na administrate da helladona.

* /
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A coqucluchc e unia moleslia quo parece repelir sc ainda quamlo
esla radicalmentc curada. L1 in mez depois c!a cessagSo deliniliva dos
accossos, um menino pdde ler. se eUo chora ou cncolerisa-se, um
accesso analogo ao da coqucluchc ; demais, si*is mczcs, um anno
depois, se apparece o catnrrho, os mesraos phenomenos se apre-
senlao e n3o se deve acreditar em uma repelicSo da moleslia ,

Se a losse tem os caracleres da coqueluche, e que o syslema nervoso
obedece ao seu mdo habile passado. Adminislrando-se a bid la dona
on a alropina, osaecessos repctem-se menos frequenlemenle, e.grafas
a esles intervallos do repouso, consegue-se sustenlar as torvas do
doenle por uma alimenla^ao reparadora ; demais, ainda mesmo que
ella n3o afaslc os accesses, impede o vomilo, dimimiindo son inlen-
sidade. Nas circumslancias cxcepcionaes em qne, apezar desle me-
dicanienlo. a tolerancin n5o se estabelece, associa-sc 4s preparaciies
atropicas o opio em pequenas doses.

ljuando a belladona adminislrada, quer na coqueluclie, quer em
diversos calarrlios acompanhados ile symptomas nervosos, alem da
sedagilo, produz insomnia, combale*se esla com opio nit com a
valeriana.

A aslliraa 6 nma nevrose essencial, consliluida por accessos
de dyspnea, que restiUao da cornuls3o dos musculos inspira-
dores e dos musculos broncliicos.

A cxcitacSo centripela dos nervos vagos delermina o spasmo
mspiratorio, que £ o caracterislieo fundamental doaccesso da asilima.

mn ponlo da peripheria do nervo
de um dos nervos

A cxcilacao parlindo de
vago (com eveepgao dos ramos larvngeos). ou

elle por associarfio funccion.il ou original , chega naumdos
7
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medulla alcmgada ao centre regulador dos raovimenlos respira-
torios, e dalii sc reflect© como excitaQSo motors cenlrifuga so-
bre ** grupo dos musculos iospiradores. 0 pcilo entso lorna-sc
immovel na phase da inspirarao, islo (\quc o thorax a dilatado
c a diaphragms abaixado no maximo dc contracts©.

Quando a excilat'S© bulbar dimmue, os musculos rclaxao-se c
uroa expirarSo passive lem logar pel© eslreilamenlo da cavidade
e pela rclracgSo claslica dos pulmoes, ou cnlao uma expiracSo
activa c: produzida ptdos musculos expiradures, sc a cxrjtagiio
ganlia a esphera do laryngeo superior, cuja acg3o e anlagonis-
ta da dos oulros ramps do pneumogastrico. A cessafSo da es-
LimulaySo, ou o esgolnmento, traz u rcslabelccimenlo das res-
ptragues, quo, a priucipio prectpitadas, sue depois rclaxatlss du-
rante algunsinstaolcs.

A uuica causa real da asthma d uma predisposigSo hereditaria,
iniiaia oo adquirida, que consist© cm uroa excilugno anormal
dos nervos pneumogastricos ou do centre respiralorio. Ksta pre-
disposigSo, muilo mais trcquenlo no homem do quc na m it liter,
enoonlra-sc era todas as idades, era todas as conslituicdcs e cm
Lodos os temperamentos. As causas occasionacs que dclorminao
(pier a explosan da molestia, qiier a repel ig.io dos accesses, s3o
eslremamente variadas c individual's.

A him dc suas phantasms patholigicas, a asthma possue phan-
Iasias iherapeulicas.

Acalmar a excilabilidade dos nervos pneamogastrlcos e do
lull ho r o lint quc o medico visa, quando ua asthma laitcn mfio
da belladona ou do sen alcaloide. Klla 6 empregada rule so
durante o access© com o fun dc diminuir a sua dura^So, porem
tamhera nos inlervallus dos ataques para c\ ilar ou rclardar sua
repetigao.

As fiimigagoes dc belladona com o papel nilrado © com o es-
iramonio sao os mcios mais uteis e mais usados durante o aecesso.
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l )e uma mancira gcral, loans as Solaneas virosas, a datura, o
fumo, o meimendro c a lielladona, possuindo mais on monos as
mesmas propriedades, cnlrSo na conlecgao dos cigarros de Espic,
ISo usados desde longo tempo, c lao uHnmentc apregoadus para
o tratamenio da asthma esscncial e do catarrho pulmonar com -
plicado do accidentes nervosos, e rpie preparSo-se da mancira
seguinle :

Eolhas de belladona
» meimendro . . , . ,
)> phelttuidrio aqualico. , ..
» esLramonio

Extracto gommoso de opio
Agua dislillada de Ionro-ccrejo

iiit cenligramtnas
I S»

0,5
15» »

Ei milligrammes
q.s.

As follias scecas o privadas de suas nervuras s;lo esmagadas
e misluradas exactsmenle.

Uissolve-se o opio em agua de louro-cerejo ; a so]uc(,ao 6
igualmente reparlida sobre a massa. 0 papel que serve para a
eonfeccai) dos cigarros e primcirarnenle lavado com a mace-
rarao em agua de louro-cerejo das piant ns supra indicadas,
de,pois convenicnlemenle secco. Compreliendc-se a eflicacia e n
siiccesso de semelhante nicdicagiio .

I >eve-se recorrcr aos cigarros de Espic s6menle quaiulo o accesso
for viulenlo. t > doente fumara duns cigarros no moraento do accesso,
e nHo sete, oito como mnitos fazem. Quando o doente nao sabe
ou n3o pt'ide fumar. sappre-se os cigarros qucimumlu-se no quarto do
doente essas Solaneas, e eollocando-sc-o em tima atmosphera
medicamentosa *

Qnando o paroxjsmo e anminriado per pheDomcnos precurso-
res, o uso dcsle meio pdde laze lo aborlar quasi complelamenle.

Erlretanlo nesta medicarSo, corno em lodas que se dirige
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contra as aflcc<;oes nervosas, devese aHeader grandementc 4s
individualidades ; porque !ia aslhmattcos que nlJo supporiao as
Soluneas, on qne loierSo umas com exclusSo dc outran.

Tratemos agora do modo polo qua I a belladona dcve ser appli-
cada com o (ini do prevenir a repetigSo dos accesses asthma-
ticos. Se infelizmente a ilierapeulica falha no maior numero de
cases < ie tratamcoto da asthma, nao carando-a radicalmente, ape-
nas moderando os sens symptomas, comUido ha medicaments
que ullimamenle l£m produzido grandcs resultados, sujeitando-se
o doenle a nm ( raiamcnio continuado e prolongado. Uni melhodo
dc tralainento que, cm corlo numero dc casus , lem produzido
successes vantajosos 6 o de Trousseau, compost da scric de
mcios segninies:

1". Km dez dias seguidos dc cada raez, o doente loma de noite
ao dcilar. primeiro uma, ires dias depois, duas, e nos qualm
cllimos dias. qualro pilulas conlendo cada uma 1 centigramma
de extract com igual dose de p6 de belladona c fcilas segundo
a arte. On enUEo uni, dims, at£ quatro granulos de atropina de
i milligramma .

2" . Nos dez dias que sc seguem, substilnc-se as prepararijes de
belladona polo xarope de lerebcnthinu na dose de uma collier dc
sdpa Ires vezes por ilia, ou tncllior por capsulas dc cssencia de
tcrebenlliina .

!i“ , Nos ullimos dias do mez, o doenle laz tiso dus cigarros
arsenicaes.

Como complement do iratamento, o doenle torna, Lodos os
dias de manha em jejuna, um papel com 4 grammas de p6 de
quina calisaya, dissolvido cm uma infnsao de cafe.

0 uso interno e continuado durante longo tempo da belladona
on da atropina, adminrstradas segundo a formula e o methodo
indicados, constilue a base desle Iratamento na asthma .

Alias doses do belladona nSo I dm grande imporltUicia ; o essencial
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c quc a economia fique tie mna maneira permanente sujeila a
influencia do medicamenlo , n que sc Iraduz por um ligeiro
sentimento de seccura na garganta , por dilata^So habitual das
pupilhis e por evacuates cm gcral mais copiosas e mais faceis.

A quina. a lerchcnlhina, as inspiranms dc vapores arsenicaes,s3o
um poderoso auxiliar da bclladona ncsle melhodo de Iralamenlo.

llsos 9a Mladwa coin aifilrialia

As propriedadcs mydriaticas da bclladona conier.drSo a set
ulilisadas no fim do ultimo scculo. Com cfTeilo, cm 1781, Mar-
chan . medico cm Nimes, publicou observances sobre um novo
melhodo de prevenir e dc evilar a cegueira prodtizida pcla ca-
taracts , TraUtva -se da bclladona que, dilalamlo a ptr pi 11a , de-
terminava a penelra <;ao de niaior quanlidade dc raios lurninosos
no ollio. Ch. Hinily, a quern altribue-se commum ruenle a gloria de
ler inlroduzido us mydriaticos na oculistica. disculio a
dadc da bclladona no Iralamento ilc muilas ailec^Ocs dos ollios.

A? indicacnes silo variave:s . Scrvc*sc da alropina para faeilitar
a exp!orai;3o das patios internes do ulho, por meio do ophlhal-
mofcopio, e etitiio a soluciio devc scr bastanle forte para ob-
tor a mydriasc cm algous iiislantes, c baslanle fraca aibn ilc niln
dcixar a vista pertnrbada por muito tempo.

Antes dc praliCar-sc a operaylu da calaracla, dilala-se a pu-
pil la depondo-se um collyrio de alropina sobre a conjunctiva.

vezes, depois tla opcracao, continua-se as instillajocs dc
alropina para prevenir -sc a iufiammac&o e as adhcrencias da
iris (synechias) as paries vizinhas, a cornea uu a capsula do
crystalline .

tilili-

P, r
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A alropina contribue para lornar a visao mais clara nos
sujeitos aliec(ados de myosis accidental on habitual, islo <*, de um
eslreitamenlo exagerado da pupilla, uma das causas da hemera-
lopia, moleslia singular, quo pode ser denominada com mais
exactidSo amjctalopia .

Na irite membranosa , as adherencias feilas sob a forma de
raios do bordo da pupilla ao centra do crystalline) se alongHo
pouco a pouco por influencia dcssa snbslancia, rompeu -se e
acabao por ser absorvidas. Esle resultado (cm logar cm geral
no fiin tie alguns dias, de oilo por exernplo, e e raro tpie seja
necessario corlar-se eslas synechias por uma agulha propria .

Por esle meio, combinado com o uso interim da bclladona,
chcga-se a Iriumphar quasi constanlemenlu da cataracts secundaria ,
que e uma das causas mais frequentes de lodos os insuccessos
da opera?ao da calaracia por exlractjao.

E util recorrer a alropina quer na irile-syphililica, qncr na
irite que acompauha as ophlalmias dos ineiiinos.

Inslilla-sc esta subslancia no olho, depois de ter se pralicado
uma pupilla arlilicia ), para impedir que os hordes da aberlura
se reunSo.

Ella se oppoe a hernia da iris atravds de uma perfuragao da
cornea.

A alropina inslillada nos (dhos, ao mesmo tempo que produz a
dilatnc<1o da pupilla, 6 ulil para diminuir o erethismo vascular
do apparelbo da iris, e para acalmar as ddres inloleraveis do
spasnm permanenle dos musculos accommodadorcs nas inflam-
mables do globo oceular.
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Usos flepondentes da relaxap das filiras nmscnlares k dims orpos.

A kdiadona nao produz o rolaxamenlo muscular geral e dos
esphiocteres senSo quando d adruinistrada cm alias doses . Porem,
applicada localmenlc, cl la traz facilmenle esse rcsultado. Aasim,
na constricgao do amis, da urethra e na do collo do utero,
urn supposiiorio dc extracto dc belladona, uma vela anlada com
o mesmo extracl.o, uma cmbrocacao no coilo do ulero com o
eerdlo do belladona, d <lo bans resullados. Neste ultimo casu,
convem <lar ao mesmo tempo o esporao de centcio, alim de
augmentar a energia das contracgOes uterinas.

Uma embrocacSo na vulva com urn pouco de exiraclo de bel-
tadoua facilita a introduceso do espcculo em uma vagina estreita.
A belladona facilita a redac^.io das hernias eslranguladas, rela-
xanilo o aiinel muscular e ainda sobre a contraclilidade intestinal
em dous pontes : I ", sobre a por;3o herniadii, cuja contract,!-
lidade, cxeiladn, pdde dtminuMa de volume ; 5*, inais aimla
sobre a longa porgUo do intestino do interior do abdomen,
eiija conlractilidade, augmentada, opera como uma force que puxa
a aza intestinal escapada a contenrile normal, e a leva para o
interior do abdomen. 0 medicarnento 6 dado quer cm dyslcres,
(pier em applicates topicas sobre u hernia. AcgtSO semelhaule n<IO
podeudose produzir no epiploon que nao tern conlractilidade, os
cirurgiCes, sem let achado o molivo, sabem todavia muilo bem que
mentis se piide esperar do emprego da belladona contra as hernias
epiploicas do que contra as hernias inlestinaes . Os parlciros usflo
freiptenteincrHe c com vantagem du applicate lopica do exiraclo
dc belladona sobre o collo uterine, para combiner sua rigidez
e favorecer sua dilatacSQ *
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A b(iliadona actfa ainda como rctaxanle muscular nos hemur-
rhoidarios afleclados do spasmus de certos amieis de libras mus-
culares du intcstinu, e I'avorocendo a resobi^So de uni volvo on
de uma invagina^Ho intestinal .

Os successes oblidos nas mulheres affectadas de vomitos ditos
incoCrciveis da pretdicz perLeucem aitula k mesma calcgoria de
faclos, e neste ease ella rela&a as libras museulares do cstuinago ,

Dretonneau empregava lima mislura foita com o extraclo de
bclladona amollecido por uma pequena quantidade de agua . Rile
preform esta prepara^So a uma mislura do exlracto edabanha.

0 doenle faz duas ou tres vezos por dia uma Fric <;ao sobre
p .4

a pciie da regiilo hypogaslrka, londo o cuidado de molhar o
dedo quando a mislura secea-se •

A fricfSo dura oilo ou dez minulos. I’erminada ella, cobre-
se as partes coni omo pequena compressa inolbadn e por cima
col Ioca-se Uma lira do spnradrapo. Os vomitos GCSS3O UU di -
minuem-se singularmcnte no lim de poucos dias.

Ivn um caso etn quo ia-se provocar o aborlo para salvar a
mnliior. Cazeaux, epic de balde litilia tcnla<lo a bclladona por
este metliodo, applicou sobre o cullo do ulero e na cavidade do
collo uma grande quaulidude de exlracto de belladona durante
alguns dias com um feliz. c inesperado resullado.

A bclladona cmprcgndn lopicamente e efficaz na contracgdo
spasmedica da vagina e no incsmo tempo do espluncler da vulva ,
moleslia denominada vt/ij /m'smo,
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ti\ [1 \ IZ L l > \S |'l > t IJ \S in ilELLADONA .

A preparacftn do pd da belladona consisie siiuplesmciite em
pulverizar-se etu urn aimuiariz. ale os J/ 4 a raiz on as to) has
da planta. seccas com cuidado, Esle po e um medicamenlo oner-
gieu , ( jiiando e convenienlemente preparado.

A raiz e mais activa do que as folhas ; comludo nao sc
pode preferi- la as lot has. porque olla ionia-se mais Iraca com
u lempoj perdendo a alropiua .

A raiz deve ser colhiila anles do allluxo do liquido nntrilivo
para as tolhas, ou depots da qudda dos IVucLos. quando o liquido
eoncentra-se nella .

U j)6 de Welzler cmnpoe-so de uma parte do po da raiz da
belladona para 1 paries dr assuear* hivide-se cm 80 papeis, da-se
de 2 a 0 por dia no Iralamento da coqueluche. Eada papel
roulem 12 milligrammas da raiz da helladoua .

A

&‘15
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Segundo Lefort , ha lima ligeira ililVereura na quanlidade tie afro
pina cnntida uas lolhas da helladona rulhidas allies e depots da
floragao : as primeiras sao menus litas do quo as segtmdas. Idle
coniirma o que o uso la/ eonhecer a lodos os pralicos: d que
a epoea mais 1‘avnravel para a eolheita esla comprehendiily cnlre
a Horatio e a IVm'lilicaeao.

l>eve-sc preparar uni pequena tpianlldadt; o pci da helladona
e das ouiras SoIaneas, porque elle se altera lacilmenie.

As lolhas, depois de hem seccas, devem <er conservadns I'III

IRAsetis de tor prela on aimtrella , alim de se protege-las eonira
a inlluencia nnriva da Immidade ahnosplierita e da irratliar.nn
luminosa.

O po das lolhas d preseripln a printipiti na dose de I cenli -
gramma, dose <|ue eleva-se gradnalmonle ate 2.'i milligrainmas.
Uuatulo deseja-se o ell'eilo laxalivo da helladona, reeoire-se or-
dinariamente an po da folhu na dose tie 2 , i ! a .' i centigrammas
para o adtillo. para (omar tit1 manhft rm agua fria .

i

Extiactos da helladona.
*

I .

EXTftACTO HA IlKIXAHONA COM O SITCO PtllUnCAno.

risa-se a plan la, espivme-se
e leva-se a prensa. Sulnnetle-se
a albumins toagului-se :
porado ale a consistentia tie extraclo na
maria . Fstc exlraclo ntSn eonldm alhnmina

o sueeo : pila-se tie nmoo hagato
o liqnidn a ateSo do calor aid

lillra-se o succo pnrillcadn, que 6 eva-
temperaUira de banho-
iiein chhirophvlla. item
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I rineipii > insofuvn' quo o <NC'TO da helladona pude ICT omf

suspensan .

Quando no iim da operate
tn<i(las. uma ilc apparcncia
cmisei’ trc |Kfc! i nuilaean
>e a maleria oxlracliva quente
< • lermina-se a o \

o Iiquidu separa-so em duns ca-
rcsitinsa. o a oulra liquida. c nun $e

reslaboloccr sua liomognieidade . ajmun-

| ( 1 de seu peso (to nlconl a < > < • T

apoiaran a^ilamlo-se vivamenle.
1 >c * r estc moio oblem-se o cxIratio com uma constitub;ao uni-

forme. hsle cxtrarlo Ini adoptadn polo Cutlitju d mo exlraclo of-
ficial . RUc e dado polo phanuacciilico Indus as vc/.es que o
medico lido presence posilivamcnle urn oulro exlraclo

i '

j:\ nt \ C !0 HA HIM LAOONA i I iM 0 SI U n N \ 0 IT It I I'll UM > .

Pila-so a hclladona cm uni almnfariz do marmurc e espreme-se
n sneen com as niSos: piia-pe de novo o residue, esprcine-se da
roesraa maneira: dopois subrnelle-se a prensa . 0 Iim desias ma-

nipulagfles e conservar no surcu a major quanlidado possivel das
partes soluvcjs; quando siibmeLle-se immcdialamcnte a planla pilada
a prensa. IHIIH grande parte dessas malerias lira presa no ba-

I'assa-se o sureo turvo alravos dr uni panno que retenha
OP reslos da planla: depois do dividido cm ramadas delgadas em
piatos, secca-se em uma eslufa na lemperatura dr Mi° a 10.°.
Quando esliver completanienle secco, lira-se da oslula, e, quando
tdli1 liver absnrvido Immidade almospherica sulliriente para lomar
a consislencia de exlraclo molle, lira- se dns prates com uma faca
do lamina linn e sem ponla; linalmente. ronserva-se o sureo oni

polos nu frasros oxaclamenlo ferliados. M
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lisle exlraclo e conrenlrado cm mna temperatura baslanle baixa
para quo a albumina nao seja coagulada , nem ns prindpios arliYos
do sueco sollVao nenhuina nlleragHo . IVI < » conlrario. die contem
albumina e chlorophylla , subslancias absolutamente inerles. quo
augmcnUio inulilmcnle sen peso.

O exLracto nSo puriiicado. Iralado pela agna distillada , fornoce
somente. Vm desou peso de extracto soluvel ; e 2 paries de exlraclo
nao puriiicado equivalent a l parte de extracts ordinario.

A uilerioridade sera maior, se lan^armos mao do processo an-
ligo, cpie consisle ern coagular o succo pelo calor. lillrar o
proflurlo cm tuna Loalha. evaporar o licor ale a consistency de
exlrac lo molle, mislurar o cnagulo e cnnlinnur a ooncenlraean.

A evaporai;5o simples tia esliifa opreferivrl , pnrqnc e cerlo quo a
coagulacSn da albumina nada pode ajuntar ;is qualidadcs do
fraeto. e e provavel que ella as diminua fornecendo um produeln
n$o liomogeneo e ineomplelamente soluvel uo- vehiculos aqimsos.
Finalmenle, cslc exlraclo especial IV» i compldainente abandonado,
e corn raz3o cahio cm desuso.

r \ ~

1 1 1 .

EXTHVCTO AOL'OSO l> A UEt-LAlt i l \

Reduz-se as lolhas seecas da bclladona a po, humedece-se esle
com a mdade de sen peso de agua fria, eT depois tie doze floras
de conLaeto. inlroduz-se a rnistura cm um appardho de lixiviai^an :
desloca-se com a agua na lemperalura de 20% laz-sc parar o cor-
rimenlo do liquido logo quo elle passar poueo carregado ;
aqiiece-se, cOa-se, para separar o coagulo qtie so formon * e eva-
porate ale a consislcncia de exlraclo molle .
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A expcriencia demouslra que a atrejtina * rnais ou menus modi*
ficada. porem activate arha no licor aquoso. Oeroais, comoa beIla-
dona presla-se hem a tixiviagSo, e como os produclos silo bem
concevilrados. para nan fiearem muito tempo no logo, o exlraclo
da belladona preparado por esle processo e realmonle ellicaz :
comlado e raras vexes prescriplo.

IV.

I!X rHACTO Vf » oOLtt - t • D V BELLADONA.

Mislura-se o po da belladona com a metatle de sen peso de alcool
a 00.1 Inlroduz-se e ralca-se ligeiramenle a massa no apparelho
de lixiviacao : no lim de 1 2 boras, desloca-se com alcool no mesmo
grao de diluieao.

[lesloea-se as ultimas poredes do alcool pormeioda agua. lendo-sc
o cuidado de parar a junrSo da agua, quando o liquido turvar o
products ja nblidu. Dislilla-se as solubles para relirar-lhes o alcool,
c concent ra-se-as

Este extracto nao conlem albumina, porque e coagnlado pelo
alcool , porem conlem chlorophylla, et com certeza, a parte acliva da

devCj diz Soubeiran, usar deste exlraclo para as
olhoT porque elle possue niaior ammonia do que o

no banho-maria ate a consislencia exlracliva.

planta. Ado se
instil laches no
exlraclo official .

Esla recoromendaeiio perdeu quasi lodo o valor depots que a so-
linjao de sulfalo de alropina lonmn -se o unico agenle mydrialico
usado na oplithalmotherapia .

exlraclo official,
preparacoes. que sao Irequenlemcnte nsadas.

Estes exlraclos da belladona . especialmente o
conslituem exeellntles
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Estes exlraelos sSn admirdslradns em pilolas, portfes »* solin.'fles
para os iisos interne e externo.

XIROPK DE BE1.LA.DQNA.

Dissolte-se 1 parte de extraclo oilidaI tie belladona cm 1:1 partes
de agua distillada. fillra-se a solueao: o licAr in raislurado com riOO
paries tie xarupe tie assuear, que sc concentre ale que marque 1,26
fervendo no densirodro. 211 grammas de xarope de helladona contain
4 cenUgramiBHs <lc extraeto:

CERfrro PE BELLADONA.

Prepara-se esie cerAlo mistnrandn-se por triturav’So em gr;d I
parte de extract® de belladona com 9 partes de cerAlo Fsle me-
dicameolo fni recommendado por Jlme.Lachapelle para eombatcr
os spasmos do utero.

I'QMMADA »E BELLADONA -

L> issoWe-se lima parte de extraeloem uma pequena quantidade de
mistura-se. por trimracno emum gral, a solueao cum 9 partesagua e

tie banha. Ksla pom mada e freqnentemenle eropregada DO trata-
meniu das hemorrhoidos e das lislulas do anus, em friezes contra as
dtVes nevralgicas, nos estreitamenlos spasmodic* da urethra. nas
phimosis, paraphimosis, e para obter a dilatarito do cello iio utero.
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P D M M A P A %f K K < U H I A L B E L L A D O N A I U.

0 processo de preparar.ao e o rnesrno do cerdto de helladona
Ksla pommada e frequentemcnte nsada nos hospilaes.

E M P L A t T O P L H L L L A D O N A *

Prepara-se, derretendn-sr I parle Ae rf* ra branca corn 3 paries
de resina elcmi, e ajuntando-sc !» partes de extracto alcoolico de
belladona, que >e incorpora lacilmenle a mistura . Esla formula,
dada por Planclm c por ell *1 applicada a outra? substantial 6 uma
hella preparacao. Vila a quanfidade da materia acliva o Ires vezes
major do que a da massn cero-resinosa , a qual eomtndo (' sulti-
cienle para consLiluir coin ella uma verdadeira massa emplastica.

Applica-se nos tumores dnlorosos.

S i:P P > >S|T o A i n s P K J- X T K A L T O P L I t K f .l V U O N A.

Liquefuz-se 3 partus de erra branca e S de imguenlo populeSo,
incurpora-se 1 parte de ewar to alcoolico de belladoua , e derrama-se
a mislura cm moldes de carta Ac jugar ou fie papel fmcados na area .

A operacHo da resullad » melhor da .uaneira seguinle : o extracto
c introduzido cm uiti fraseo de rapacidade sufliciente, c addicio-
nado de uma pequena quanlidadc de agua : aquecendo-se cm uma
lemperatora moderada. elle sc dissolve. (Juaudn o liquido torna-se
liomogenco, ajuula-sc corpus graxos : fundidos estos, agita -se
vivamente at£ que se oblcnlia uma misllira intima. que se derrarna
uonedialamenle nos mold « >. I sle nmdo de operar (' exlremamenle
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commotio para lodos os suppositories do nicsmo genero. ( issnppo-
sitorios beJladotiados ftirau recormiiendadoseonlia as hemonhoides
pur Labordeilc.

Smtiieir an subslituio oexlracio dashagas. indicadona formula pri-
niiiiva. polo exlraclo alconlicp. que se incur) era niellior aos corpus
prax us.

HI ItE111 \TO HE ni l LADONA.

ant derate facilnit rite j or inltisao tlos principles activesA agoa
da belli!dona ; a forma de in tusno lorntee eni um extellenle esiario
tic conser va^ao a subslai cia adlhs que conslilue a hasedessa planla ;
t;lla evita iguatmenle as alleratcesque resultao frequenlenienie da
evapoiac3° dos liedres.

lJara a adminislracao interna, Jaz-se infuntlir em 150 on 200
grammas de agua fervendo 2 a 5 decigrammas do folhas tie bel-
ladona. (Juando a rafutao da bclladoua r deslinsda a inject,lies
(in a Com cn tactics, prescreve-se desde 20 an.1 30 grammas de
foltias seccas para eada um titro de aqua.

'I tM IISA AM.t l iM . l t A |)E III'. I . l MXINA.

parlo tie I'tdlias seccas de belladona grosseira-
menic pulverizadas em 5 paries de alcool a 00' durante 10
dias; passa-se com expressiio e liltra-se. O alcool dissolve com-
pIcLamente o principio aclivo da belladona. A macerarau e
um processo mais simples e mais seguro do quo a lixiviactio
prescripts polo Codi$o.

lMacera-se
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AIXUCiATIilll l > ! ISKLI.4»t*\A.

i imLitndr so uma parte de foiling frescas de belladona e ajun-
la so I parlc iIt’ glcnol a IX * ; no tim de dez dias de niaceragSo
ein am vuso feclutdo, pussa-se com exprcssao e filira-se.

\ alcoolalura da helladona possne todas ns prupricdades Ihe-
rapou liras tlcssa plan La : eiUrelanto 6 pouco usada .

Soubciran fa? nbscrvar sna pequena ulilidadc, porque na bel-
ladonu nan c \ isle nenluim principle aclivo volalil quo se perea
pela dnssnccarSo. Kile tUz mats qm\ devido a agua do vegeU»;5o
contida na plan La verde, a atcnolaltira e quasi meiade menos
conceiitrada do quo a linctimi alcoolica ollicial .

I'tNllL'KA KTIIILIU' A 1» 15 IlISLLAMilHA .

Apczar ile pouco usada. acnnsolhamos cotno maito acliva esia
lindura.

j j # l .

Toma-se 1 parts lie hclladntiu secca e ii partes do ether al-
roolisado a 0.7n0. neduz-se a belladona a po lino, langa-se noappare-
Hio de lixiviate do (inibourl
Lrola sna ticgiio, doalnoa-se por
rthereo reticle polo p6.

Segundo as observa^aes clinicas do Dr. Ham pie, csla tinctura
gnza tie nma aclividade incontesiayel.

*

e iritla-sepolo other ; quando esie es-
meio (la agua a pmeso de liedrB

OLKU OK HKLUHONA.

Toma-sv uma parlc tic foitras frescas de belladona para 2 de
45 $



azeiledfice . Conlnnde-se as follias, mistuia-se com cllas o azeile,
aquece-se em um calor brando al£ a com pieta evaporagilo da

<le vegeta <;3o ; dsixa-se digetir no oleo algumas boras,
forte expressffo c clarilica-se pelo repouso ou

lolalidade, da alro-
Pelo menos e isto o que parece

as quaes ilevein
ser renovadas , e sobretudo completadas para lornarem-sc de-
moiisliuiivas.

agua
passa-se com uma
pelo filSro 0 oleo dissolve parte, seniio a
pina conlida na bclladona.
resullar do algumas expcriencias de Valser,

BAl.SAMO l'll .\NViai-I.O .

Toma se 4 paries das follias frescas de cada urna das pianlas
seguinles: bclladona, meimendro, herva-muura , fuino, dormi-
deira, eslramonio ; 1 parle das suniidades seccas de cada uma
das planlas seguinles : absinthio, bysdpo, mangerona, horlela-
pimenln, hyporicHo, tomilho, alfazema, balsa mila , arruda, salva,
e de (lores seccas de sabugtieiro, de alecrim, e 100 partes tie
azcite dtke. Conltmde-se as planias frescas cm um gral, Ian ra-
se-as corn o oleo cm urn lacbo de cobre, c faz-se aquecer a
mislura ale yolaiilizar-se inteiramenle a agua de vegelagao. l*as-
sa-se corn uma forle expressHo, hinra -se o oleo ainda quente
sobro as plantas seccas incisadas; depois de Id (lias de mace -
ragao, passa se de novo com expressiio, e clarifica-sc pelo repouso.
Km logar desta maceraefio de Id dias, o Codigo manda digcrir
no banlio-maria durante 12 horas.

Algumas pessoas subsliluem as platilas aromaticns por uma
pequcna porgflo de suas esscncias, o que nos parece sem incon-
venienlc, porti m tambcm sem utilidade.

0 balsamo iranquillo e uma dissolugao oleaginosa dos principles
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nnrcctiros das Solaneas e do nleu essencial das plantas aromalicas.
I’ste mcdicamenlo e prescripto cm IricgOes contra as dAres
rhcumalicas.

File loma frequenlemente uma apparencia de coagulo, algum
tempo depois do sua preparuQSo ; esle efiVilo depende de que oma
parte da cliloropbylla das plantas se precipila ; csla subslancia se
redissolve por uma ligeira clev;u;Au de Lemperatura, mas se separa
de novo pelu resfriamenlo,

0 balsamo tranquillo deve ser eonservado ao abrigo da luz ; senAo,
coino observa Save, el!e toma uma efir amarellada. PropAz-se
subsliluir esla prepara^Ao por utit glyceroleo oblido por meio da
aceHo da glyeerina sobre as mesmas substancias vogetaes. Fsle novo
inedicamento nun <5 geralmente adoplado.

iLMroAroKS in; itia.L.voosA.

I‘roserove-sc algumns vezes a exposi^Ao de dilferentes partes do
corpo a< i vapor da agua que se cxhala de uma inl’usAo quenle da
belladona, do exlramonio e do ineirnendro. Nenlmtna observagAo
sAria prova que este modn de tralamenlo possua a menor ellicacia.

0 mesno nlo acontece com a inhalagAo dns prndnetos gazosos
e dos vapores que se desprendem qtiando luma-so Folhas de bella-
dona. E ordinariamenle dehaixo da forma de cigarros, ou simples-
mente por mcio de um cachimbo, que se pratica esta aspiragAo.
Trousseau manda mislurar a planla com parte igual de salva, e
ordena 7i > cenligrammas de Tollias seccas para um cachimbo.

ROB DE nruAnoNA

Lscollie-se as bagas inaduras da belladona, exlrahe*se-Hies o
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succo, aquece-se este rm bnnho-maria . fi I Ira - si1 c evapora-se ate a
consislencia de exlraclo.

Prepara-se lambem uni exlraclo i!a> sementes, que mereee ser
cm pregado tie preferenda a muilas oulras prepara^ues por causa
dos seus cITeilos mais conslantes.

: C, ? ll5" Az O ' .ATllOl’INA

Dii-se o notin' de alropina auma subslarieia organirn crystal lisa da
gozando de propriedadesalcalinas .

A alropina foi esludada uHimamenle por Mein, e |mr ( ieiger e
Itesse ; e11a cxisle em lodns as paries da holiadona. A dalurina,
prtuci[ » io acliwi do extramonio, possuimlo a mainr parle dos carac-
leres e a rnesma coinposigao da alropina . di ve ser cousiderada eotuu
mu isomero desta , porque: 1“, ella cryslallisa-se mais tacit men le
do quo a alropina: '2° . as solubles aquosus de sens sies nilo silo
precipiladas peto chlorurelo de plaliua ; 3®. o cldorurclo de ouro
de lermina nella urn precipilado hranco, quo c amarello com a
alropina nas mesmas condifoes.

R'te alcaloide e solido, incolor, cryslallUa-se cm agullms sedosas
de forma prismalica e delicadas ; possuc urn sahnr amnrgo e m re,
dilata forlemenle a papilla , £ inodoro

A alropina funde-se a DO1' e se volalilisa a I 10', deco ill pondo-se
parcialmenle. Ella 6 soluvel em 300 paries de agua [Via c em ij!S
paries de agua fervoudo, em <S paries de alcool a 90'. A alropina
exige 00 partes de ether trio para dissolver-se, e s6menie 6 paries
de ether fervendo.

Esta ultima dissolucao foruece frequefilemente, resfrian lo-se, HIM

massa amorpha, gommosa, transpareulc. A alropina dissolve-se em
fraca propor^ao na benzina , mais no chloroformin, e em quanlidailc
consideravel no alcool amylieo .
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O imbn'eto de pGlaS$io iodado dii coni a alropina um preci pitado
Irigueiro. cor de kermes. A solu$3o aquosa de atropine, precipita
cm branco pelo tannine da a- > z- de galka, c pelo iadureto d i / p f o de
mcrcuriu e de potassio, cm mnarellu pelo chlorurcio de ottro ,
com isabel polo c/ihrxreto d > pia/ina ; o piecipiLado amarello
quo PC forma na dissolu <;ao de miro torna-se pouco a ponco crys-
lallino, c consliluc uma verdudeira conibinactto de ntropina e de
chtorureto de cmro.

A alropii a dissolvida na agua e abamlomida ao conlaclo do ar,
tncsmo cm uma le.npi'ratura baixa. soOVe gradual men(e nma al-
teracilo singular - Os cryslnes dcsoppareceni, o licOr lorim-se ama-
rotlfi, mcrystalUsavel, e deixa, pefii evapor»(;ao,
luvol IKI aiiiia e dolada de tint ckeim n&usoabumlo. Nesle esludu

w ' " " " s
it a tropina conserva toda.s as siras propriedades venenosas; uriin-
do-so-a a uni acido e Lralando-sc o licdr pelo carviu animal, os
alealis podem precipita-Ia com tndas as sues propriedades pri-
mitivas,

A al.ro pina inrua azul
acido.
t' II III

nma materia so-

il papol do toornesol vermellio por am
eX‘Tce si litre a ccuitomia animal tuna acyao especial;

veneiut qnando 6 ingeilda cm alia dose
Pfeiffer verilicnu quo a atropine tl A , quaado

cheiro de acido bunzuicu;
ilii acido suMmicn , cllc oiiteve hydrureto de ben-

sublinnidrt.

Kilo
*

6 queiraada, o
suhfucHLo))fl(j~;i J ue(;3u do bichromalo

de poLassu e
y/iia o acido henzoico

I Via cjju!i!;8o com acido chlorhydiico concenlrado, a alro-
um 6 um alcaloidecm ilous producLos, dos quaes

mn acido, dc apparencia oleoginosa ,
pina desdobra-so
novo, a tnipina , c n milro

recebeti o norne dc ucido atropica.
Um dcsdnbranieiUo analogo se del quando aquece-ae a atrophia,

que

o fu/ f /rato h t n t f f v o .
0 acido alropico 6 voladl e crvslalisa-sc em

alcool e poucu soliml na aguu

com
la minas, soluval no

, b'unde-se a 106%U, dando 0 cheiro
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de acido benzoico. Elle dissolve-se cm 692,5 paries tie agua
a 19*,i .

A tropina oblida por dislillacSo 6 urna base cryslallisavd,
muilo soitivel na agua e no alcool, que a abandonSo pda eva-
poragSo debaiio da forma oleosa. Dissolvida no other anhydro,
oblern-se-a por evaporagSo esponlanea no eslado de laminas in-
colores, fusiveis a 0 l #,2.

A iropina nao subtrabe o acido carbonico do ar ; clia sc line

aos acidos para formar saes.
Em solugSo aquosa, ella precipila o oxydo de prala no azo-

talo, e o oxydo de cobre no sulfalo; UIII excesso de reaclivo nao
dissolve os oxydos.

Uma mistura de Iropina c de hydralo do baryta da, pda
dislilla^ao, produclus de decoinposigao, cnlre os quaes nola -se
principalmenle o ammoniaeo e a melhylamina.

0 chlorhydralo de Iropina forma com o chlornveto de platina
um chlorureto duplo, que apresenla-se dcbaixo da lorma de grandes
crystaes vermelho-alaranjados, pertencenies ao syslema cubico,
soluveis na agua quenle e insoluveis no alcool

Com o btchlorio'eto de mercurio, ohlem-se um sal duplo crys-
tallisado, pouco soluvel.

Com o bichtorureto de oitro, fdrma-se um precipilado amarello,
que lorna-se oleoso na agua quenle ; acaba por dissolver-see crys-
tallisa-se pelo resfriamenlo.

Segundo Wormley, a atropina dissolvc-se sera se colorar no
acido nilrico concenlrado e quente. 0 chlorureto de eslanlio de-
termina nesla solurSo quenle um precipilado branco, abundanle;
quando ella 4 (Via , o precipitado nao se produz.

0 acido sulfurico concenlrado dissolve a atropina , mas colo-
rando-a ligeiramenle cm amarello.

Uma solu^ao de alropina no acido acelico, Ira tada pelos reaclivos
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que se seguom, da prccipilados cuja cflr p6de variar, conforme
o grdo de concenLraQSo do liquido :

I ,* 0 acids aeetiro I'uz nascer urn precipitado branco-sojo em uma
solu^ao que n3o contain senao l/ mo do alcaloide.

Em Vicos* 0 precipitado 6 azulado ; era * jsow , dd ainda uma
larvac5o sensivel.

i." 0 vhtorurelo de ovro da, com uma solncao de 7HJ0, llm

preciptado amarello ; em l/IO(J (JJ o precipitado d amarello verde.
3.® 0 chtorureio de plalind da uni precipitado amarello-sujo;

alera de ysoc, o precipitado nao se forma mais
4.® 0 acidu picrieo d;i um precipitado amarello ; o precipitado

e ainda vjsivel era uma solu^ao de sonicate e amarello es-
vcrdinbado.

5.° 0 indureln de pottmio iodada . A sensibtlidade deste reactivo
e tao grande, queello pbde dar nascimento a uma ligeira turvapffo

do alcaloide ;
elle e aver-

sulucSo quc n5o contain sen30 '/Sot(,
o precipitado e amarellado ; em '

em uma
e to 1 f: « i tu >
mclhado.

<:i." 0 bromo dissolvido no acido bromhjdrico dct urn precipitado
amarello claro. que 5 ainda sensivel, e loma uma apparencia
esverdinhada em uma soluciio quo oao contra senao Kf

7." A putas&a pride precipitar
cont^m senao lfl00 do alcaloide .

Eis o proeesso < lc exlrac(;3o da alropina dado polo illuslrado
llicliler . A infusao das folhas seccas da belladona 6 precipitada
pelo taunino ; o precipitado, lavado e Ultrado, 6 mislnrado com
polassa cattslica. Agita-se a mislura com ether, que dissolve a
alropina.

Wurlz d £ n proeesso seguinte: Reduz-se a raiz a po e faz-sea
digertr durante rnuilos dias no alcool, passa-se com expressao e
ajunta-se a tinclura uma grande quaritidade de cal exlincta,
ignal a vigesima parte do peso da raiz. Depots de 24 boras de

SO’OOU

lima solucSo < le atrnpina que ndo
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conlacto, llltra-sc, acidula-se Jigeiramente o licftr pelo acido sn!-
furico; filtra-so dc novo e relira-se por disLillacao os dous imms
do alcool. Concentrate o reslo em urn brando color. e ii]imia-sc
uina tlissiiln :;uo ceticenlradn
liquido etuueee a lurvar-se,
alcalino. No lim do algumas
iUlro, e ajunla-se carbonalo de poias- iu. aid que forme-se um pre-
ci pi Lado .

No dia seguinte, rtscolhe-sn o prccipilado sobre um [ilim, os -
preme-se-o, laz-se seccar, dcpuis esgota -se pclo alcool a !) G° coni.
IJescora -sc a soluQSo alcalina polo carviio animal , niisltira -so 0 li-

on G vezes sen volume de agua, e abmulona-se cm
no Ei:u do 11 a

de carbonate do p< »u<siu aid que o
evilando-sc quo elle u .io torue-so
boras, separa-se o prccipilado pelo

quido com o
um logar frii > e escuro. A alropina deposiia-se
24 boras debuixo da forma de ago liras crystallines.

0 Codip da, para a preparayao da airopina, o processo se-
Loiinie : Tona-so 10,000 grammas de ratz de belladona frosea,
2< > i > grammas de chloroformio, c quantidadc sufHcicnte de polassa
causlica e tie alcool a 00* . Rsmaga -se a raiz da hellndona, hu -

Maf i » 1 w

medcce-se-a com agua; espreme-se o 9Ucco ; dissolve-se o re-
sidue em uma pequena quantidade de agua c espniriie-sc de
novo, Reune-se os liquid©* e dcixMe-os repousar algumas boras ,

Separados do depostlo por decaniai;ao, ferve-se-os em uma bacia
de cobre para coagular a albumina, depois fillra-se, Ajunta-se
ao liquido frio polassa causlica aid a reacnUo alcalina franca, e
a melade do chloroformio . AgiLa-se viva nente em um fiasco
bem fechado, e separa-se por meio do um funil de lomeira a
cam a da de chloroformio do liquido aquoso.

Agita-se eslc ultimo com o reslo do chloroformio,
Renne-se as solutes chloroformleas, lilirt-se cobrindo o funil

c dislilhi-se em banho-raaria, tendo-se o cuidado dc resfriar bem
o recipicnle para condensar o cliloroforiniu. Faz-se ferv<‘r o rc-
siduo da dislillaijrto no alcool a 09' ; desoora-se a solucao pelo
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cnrvSu animal. lillra-se-a lervendO} e alianduna-se o liijuklo ;i
evaporagSo esponlahen. \ alropina so depoe da solurao alcoo-
ticii debaixo da forma ile pequenas agulhas »edosas. brancns.

V alropina dissotvo-se geralmenle bcm nas acidos, porem os sues
quo ella forma com olios sSo dillicilrnenle cryMallisiivoi
s5o solnveis na agoa e no alcuol, pouco soluveis no oilier e so

. \ potassa. o ammoniaco, os rar-
slics da alropina seniui em soluijSo

alcaloidc precipilado so redissolve faoilmenie

fl ics

rolorao prornplamenle ao ar
Imnalos niio precipitiio os
coneetil rada. e o
mu tun eveesso de reaclivo.

O i a mi inn precipila-os somen lc qnandn ajunla-se proviamentc
acido chlorhvdrico a solni'fio,

< ainlii'ee-se os siies de alropina quo so seguem :
0 uwt t t fn f; urn sal hern crvsi allisado; die represent prismas

nacarados. grupados em eslrellas, mnilo solnveis na agua .
Hedissolvido muilas vexes, esle sal acaba |or perder o acido

acelico ; o ar nao lera aegao solire idle.
0 azotatu 6 uma massa xaroposa deliquescente.
i ) chloraurato se apreseula debai.vo de lorma de uni po amarello,

que acaba por lornar-se crystalline, ponco solnvcl na agua.
I’ara se obie-lo, lanca se uma solu^ao concenlrada de clilorhy-

dralo de alropina cm uma solucao braiida de cliloriirelo de
uuro, lcndo-se o coidado de agilar conlinuadamenle duranle a
tnialura: evila-se assim a aglulinaciSo do precipilado. o que la-
cililasua crvslallisaeHo.

0 cfi /orhydrato crystallisa-se cm agulhas rcunidas em i'eixes, e
inaileiavets ao ar.

O t‘/iloroi )wnu,ato oblem-sc operando-se sAmente com solmmes
muilo concenlradas.

0 cliloroplatinutu nao cryslallisa-sc : o urn precipilado pulve-
rulenlo mnilo soluvel no acido elilorlivdrico.

O picrato e um precipilado amarello pulverulento.

A

45 10
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O tnrtrato c umii rnassa \aroposa que aUralie um ponco a hit-
midade do ar*

O w/yafu dv iMropuui c a mais important** das preparacfles
dr atropina ; este sal crystallisa-se em agulhas delieadas e e muito
soluvel , Emprega-se rrequeutemenle em rneiiicina para ceitas
affectjOes tins olltos: lamhem deve-se proeurar nhle-lo neulro o
mats que lor possivel . e tie UTHH pure/a per lei la . f,onscgue-se
isto, seguindo-se o proeesso indieado por MaiIre. Uissnlve-se Hi
partes tie atropina no oilier pnro e aidivdrn : tie onlra parte,
fnz-se Lima mtslnra de 1 parte tie acido sullurieo e tie 10 par-
tes tie a IcooI a 95 . Ajunlrt-se gotta a gotta este licrtr acido
a dis-olueao de atropina ; c > MIHAIO se deposita dehaixo da
forma de agulhas crystal I i naif.

n sulfato de alropirta amorplio tut pulveruleulo empregado
nil rnedicina se oblem da rnaneira seguinte : L)issolve-se a alro-
pina , reduzida a pd lino, eni dims vezes seu peso tie agua dis-
tillada ; ajunta -se acido sullurico em qiianlidade exaetamenle -idle
cienle para dissolver o alcaloide, e laz-se evaporar a aoliuMm ale
seccar. em lima eslul'a na Icrnperatnra de 3u° a ill".

O snl la to tie atropina assim olilido eonslilne um pd branco,
inteira e facilmenle soluvel na agua . / Wd/* /;.

O Valerian* ito d< atn*i »ina e poucn empregado em medicina.
0 pmcesso iudicado pelo formularm legal para a oblen^ao

dcslc sal e devi.lo a Hallman : cis as pn^crijieocfs fiesta pliar-
macuutico : Missolve-so acido valerianico no rider sulfvirtco a

a pnncu a sulupSn a qiianlidade de
salurar o acido ; emllui drua-se evaporar

elder. 0 \ aleriamilo so depoe no estado tie
lormadas pela rcunino tie pequenos cns-

taes de faces muilo briihanLes. Este sal l'tmde-> e a 32° :
m ole soluvel na agua, se dissolve menus farilmvnLe no alcool
e no ether, e se colora ao ar

0,740* e ajmila-se poucn
atropina necessariii para
espnnlaneainenle o
crftslas brunciis, li;vcsT
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i *:m o Mr. Miehea fez sobrcsahir as vanlagens particu-
lates qne oste sal devia apresenlar. como parliripando ao mesmo
tempo < las virludes ila valeriana e ila belladona .

Parlindo deste axiormi llierapeutico. cstnbelecido | or Vnllis-
quo imia Coinbinagiln do dous agonies semelliunles pro-

promplo do quo

Km

nitre
dn /. sempre uni elTeilo mais coasideravel, inais
uma dose equivalenlc de nma substantia nniea. Miehea eurarre-
gnu-se de demonslrar qne o valerianate de alropina prodnzia,
con Ira as afleCC'les nervosas. e uotavclmctilc eontra a epilepsia,
tuna aeeao mais segtira e mais prmiunciada do qne a quo podia
resultin' do empregu isolado de sens dims tdeinenlos.

0 csliulo qne foi feilo mais larde solire a memoria de Miehea
prodnzio a opiniao de qne u valerianalo de alropina merecia,
com elTeilo, nma jusla prel’eroucia sobre mnilas onlra - s:ib-
slaneias anlisposmodicas, especialmenle preeonisadas contra as
nioleslias comulsivas, e qne elle olTerecia a maior vanlagcm de sub-
sliluir dnas subslancias eminenlemenle variaveis cm s»a aegilo. a
valeriana e a belladona , pela comhiuagilo de seus dous principios
aclivos, comhinagSo qne permellia graduar-se e
efleitos. Combate lambem a hvsleria, a asthma e

0 valerianalo de alropina administra-se debaixo da fdrnia de
granules conletido I milligramma desle sal. A dose e, a prin-
cipio. de I milligramma por dia. para os adultos ; no fun de uma

Nao e possivel exceder-se essa dose sem se
delerminar uma dilalacao ila pupilla mi uma perturbagao da visSo
que embaraga os doenles.

A alropina prescreve-se a principio
gramma a 1 milligramma . I Yide-se
vezes no dia, de mnneira a
mesmo mais, em cerlos eslados morbidos, laes como o rheumalismti
articular agmlo ea got la

regularisar-se seus
a coqueluche.

4

semaua , eleva-se a

lias doses de meio milli-
repelira primeira dose mnilas

admtnislrar-se alt ii milligrammas, e
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PILUCAS OB ATROi'INA.

,‘ i eenligranmias
IJ . s.

AUrnpirut

Mel e po de altlnia

Para 100 piiulast. Cada [ > 11 nla crmtein mein miliigraoiina do
alcaloide.

Ddses: 1 a 10 jior ilia pntgressivamenle na epilepsia. cltorea .

(SOTTAS f 'l TINTeaA UK A.TROPJN A -

Atropma
Alcool a 8.’ * " . . . .

) gramma
21J < i

Em pogOes na dose do Z a ZO golias por din. ( iada gotta content
cerca de uni quarto de rnilligtamma do principle aotivo.

i

INJKCCAO HVI'ODEKMLC.A DE St'WVTfi DE ATIlOt’TNA .

30 eeiiligrammu'
30 mamma'

Sul fato do airopinu
ALrna dislillada T1n

Cada gotta content mein milligramma de sullatu.

GOLLTRU1S LIE ATHOPINA G lit: SL’I.FATO DESTA TAST.I

Segitndo SchroIT, urtta soliigifn do I milligram ma de almpina
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em 40 grammas de agua addicionada de l ‘i a i>u gra.mnas tie
alcool forma um 1i< o[*, do qua! it na SO gotta , instillada no olhoj
basin para dilalar a pupilla durante dous dius. 0 ealor prodozido
P«r esia instillacSo c bramlo e desapparece logo .

Nas hernias recelites da irb. Desnarres insiilla. Indos ns tie/,
miniilos. uma gotta tie time solucao preparada com 1 de alropina
para IUO de agua.—Quando unit) ulceraeao da cornea laz progresses
e uma perfurafSo e immincnte, elle serve-se de uniii soluvSo mais
aetiva ( d centigrammes de sulfate « Ir? alrnpina para 10 grammas
de ayu a . )

Rlmlim, para dilatar a pupilla, emprega-se lainbem pequenos qua-
d ratios tie papel embehido previamenle em uma solugao a tropica,

nelli .lo-se aos pcuuenos papeis calabrisados de que se
Corn o lim da se oppAr ;is syne-

e de tarde,
de alljnele de uma pomraada

c <pje asst

serve para contrailir a pupilla.
elii.-is , pode-se inlfodustir enitre as palpehras, de tnanhil
pequenas por^Oes como uma cabeya
prepanida com ; atrophia, 2’- > cenligr.; hanlta . " grammas.

USIMKNTi! I 1! ATUOIMN

i centigrammas
l £ grammas

A tropina
Vzeite doce

nlgama? gotlns desta uisscmirao
palpebras, nbtem-se uma dilaiarfw

Fafc-se dissolver- Applicatulo-si?

s< d i r v as persistent e.

*. — -
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SCIENCIAS ACCESSORIAS.

Asphyxias.

b KU AL.)(CADl i lKA UK \1 E l > l <J IN A

A

I

A asphyxia 4 um eslado particular qne resulta da suspensSo
dos phenomenos, das trocas respiralorias.

II

da falla mais ouA asphyxia p6de ler logar em consequencia
monos completa da penelraQ3o do ar nos pulmOes, como na es-
trangula^ao, no enforcamento e na submersSo.

V
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A asphyxia |tide ler iogar lamhem pela penetra<;ao nos pul-
nines de inn ar improprio a respira{3o, conn* nu asphyxia pro-
duxida pela respira?3» dp gazes mephiiicos.

IV

Os cfleilns primiliuis da asphvxia rej resenlao as inodillca^es
tausadas na const i In ir. ao do sangtie (coloracito negra, augmento
do acido carbonico: diminui^fto do oxygeneo).

V

Os olYcilos conseculivos repiesentao as perlurba^'Oes funceionaes
ipie i ) sangtie asphvxiado produz ( diminnieSo da contractiitdade,
convulsOes, depots paralysia dos museulos).

Vi

As asphyxias por estrangularnenlo. enforcainento. sulmiersSo,
respirable de gazes mephiiicos e sulWacao. bMeressao rnais
(iciilarmenle ao medico Icgisla .

pa r-

VII

A eslrangulacSo consisle 11a compressSo exercida sobre uma
exlensao mais nu menos consideravel do pescoro, de rnaneira a
nao deixar penetrar 0 ar no peilo. seja tpial fdr a altitude do
corpo.

f
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VIII

0 enl'oreamonlo e urn modo de eslrangulacao operada. eslaudo
o c^rpo suspense pelo pesco^o*

IX

A merle por enl’oreamonlo p6de sobrevir k suspensao eomplela
oil somente incomplcta.

\

cscolho da inedi0 enlorcamento e ainda em muitos ponlos o
cina legal.

\l

0 enl’oreamonlo pooendo ser ; ralicado depois de um homicidio
com o 11m dc I’azcr crer em um suicidio, o medico Icgisla devera
estudar atlentamenle as lesdes e as circumsiancias auxiliares. para
poder emiltir um juizo certo.

XII

iVa subroersdo on, o que c* mats frequente, o individuo succumbe
a uma verdadeira asphyxia, ou cahe em syncope e morre dc uma
eongestSo cerebral.

XII!

Certos gazes irriLames asphyxiSo, n3o so actuando directamenle
sobre o systema nervoso, mas ainda mdammando os orgSos da
respira^ao.

45 il
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XIV

A sulTocagao p6de ser prod ».Jda por uma alraosphera con-
iinada, occlusSo directa das vdntas e da boca, compressao do peito
c do abdomen, submersSo do c o p o na terra, na area, etc.

*
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SCIRIN'GIAS CIHI RGICAS.

C o r a r o .
UHIPTIVA.)( CADEIRA DT

A

]

0 coragao, collocado no meio do peito, acima do diaphragma,
enlre os pulmOes, estri cm relarSo adiante com as costellas e o
slerno, atrds com a aorta, o esdphago e a columna vertebral.

0 coragao lem cerca do 10 centimetros de exlensSo, M de
largura e 5 de espessura.
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Sen peso medio varia de 2aO a 300 £.a:;inias.

IV

Sua Itirma £ a de unt cone virado para baixo, cuja punla
bale quasi ao nivel (in luaraeliio esquerdo, islo 6, na altura da
S' costella

V

Lada metadc du coracao lem duas ravjdades: uni a superior
diamada auricula, na qua I lancan-se as veias^ outra inferior deno-
minada ventiiculo, de otide ttascem as arterias.

VI

A auricula e veutriculo eommunicSo enlre si por uma abertura,
nriftrio aurictdo-t'entricidar,fechada por uma valvula denominada
triruspi.de on triglnckfnea para < > orjficio direito e mitral , on hinis-
pide para o orilicio esquerdo. A

VII

lislas vaIvulas deixno o sanyue passar da auricula para o ven-
triculo, porein impedem sun volta desla para aquclla cavidade.

v n
A face inferior destea veos mem branosos inseridos no conlorno

dos orificios auriculo-venlriculares e munida dc pequenos cordites
tendinoses, que se ligfto <is coluninas car nosas das paredes venlri-
culares, e que impedem a transposicSo dessas valvulas.
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IX

Os Drificios 11 uo communicao o venlriculo direilo com a arleria
pulmooar e u venlriculo esquerdo com a aorta silo igaalmenle
feehados por valvulas, denominadas xigmctttfns ou senti-lunarus. qua
deixao o sangue passar para as arlerias, e impedein-no fie relluir
para o venlriculo.

\

Elies sao formados por ires pequenas pregas, que, so conche-
gando, obstruetn cotnplelamente a aberlura dos vasos.

XI

Com e&ccpgifo da veia cava superior e da vein coroharia. a
aberlura das veins mis auriculas £ desprovida de valvulas.

XII

U coraguo e composlo de fibras caruosas periencenles, cotno as
dos muSculos exleriores syslema de libras eslriadas.ao

X I I I

u m trabalho
venlriculo direito, s3o muilo mai«

\s parades do venlriculo esquerdo, que cHecuia
mais considerave! do que O
espoasaa do quo as desta ullima cavtdade.

k

\i \

arlerias, nascidas da orJ-
; ou cardianas, que

i * coragiio nutre-se por duas pequenas
gem da norla, denominadas artvrias enronurids-
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se distribuem ein suas paredes e $e conLinuito com veias do mestno
sa abrindo no ventriculo direilo.come'

XV

As eavidades do cora^do sao forradas por uma membrana serosa,
delgada, denominada endocardo, que se conlinua com a membrana
inlerna das arlerias e das veias, e de cujas prdgas formao-se as

?alvulas.
X VI

0 coracSo d envolvido por um sacco, o pericardia, quo se com-
pOe de uma lamina fibrosa, lorrada por uma membrana serosa.

I
A
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SCJENC1AS MEDieAS.

Da circalaclo.

(O ADS I K A PE PHYSIOLOGt A.)

-
I

A marcha da sangue do coralso para os orgSos e dos orgaos
para o cora^ilo conslilue a circnlafilo.b

I I

I 0 cura^So represenla uma bumba dupla ern commuuiga ^So cum
duus ordens de vasos ; as vdas qui: Ihe traze:n o sanguc : as
arenas nas quaes die envia esie liqaido.

K
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A bomba direita rcrebr o sargue das vcias e leva-o uos pul—domic, ticnois tie sofTrer a acrJlo do or, eJ)c voita para omoes
cora<;ao. -I

I V

IA bomba esquerda lanra o liquido vindo dos pulmCes nas arte-
rias. vasos quo o dislribuem em todas as paries do corpo.

V

Afravessando os capillares pelos quaes as arterias communicilo-se
o sangue esgoia sua ac^ao e perde suas proprie-

dades vivilieantes, qne cilc recobra por nma nova vnlta ao cora$ao-
com as veias

V)

Chama-se pequeta circulars n aquclla que vat do cotacao direilo
ao coratjSo esquerdo ai raves dos pulnnics, o grande circutagHo a
que vai do corafilo esqoerdo ao coragSo direito alravds dos organs.

A

E por inlluencia das conlracgdes tlo eoragao e lambent da elas-
licidade das artcrias qitn o sangue caminha nos vasos que o content -I

VIII

0 luvantamento das paredes das artdrias pelo allluxo da columna
sanguinea percebc-se 1‘acilnieule, applicando-se o dodo sobre uma
arietta repousando em urn piano resistenle. como a arleria radial.
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1 \

\ volla do sangue venoso para as exlremidades dos menthru.>
£ impedida pelas valvulas qne as veias conlcrn.

X

A marcha do sangue para dianle c lavorecida pelas conlrae^Oo
musculares e latnbem pelos movimentos da inspirai^o, que. fazendo
o vacuo no peilo. e por consequencia no pericardio. o levao par::

o coracao.
XI

A influencia ilo vacuo nffu se faz senlir sobre o liquido con-
lido nas arlcrias, porque suas ahcrluras no cora(Sii sao lecliadas
pelas valvulas sigraoVdes.

XII

A physiologia moderna proven que os nervos vaso-molorcs.
cujas func?Oes erSo ainda ha pouco tempo desconhecidas. t/ ni

sohre a circulacSo ao menos lanla inllnencia como o corafSo.
*

Mil

Os liletes nervosos denominados oasomotores, ramos do grande
sympalhico, por sua acgao sohre as libras musculares das arleoas,
regulSo a marcha do sangue nesles vasos.

XIV

A secQ5o dos nervos vaso-motorea relaxa os capillares, torna-os
1 .!IB
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mats volumasQS, mais rubros pela maior quanlidade tie sangua
que elles recebem.

XV

A excitatSo delermina, ao contrario, a conlracvSo tlos capillares
e prodiiz pallidez cm consequencia da menor qnanLidade de san*

gue que por elles cdrre.

A

A



HIIxOCRATIS APHORISM f

]

Vita brevis, ars longa, occasio pra;ceps, oxpericnlia fallax, judicium
difficile. (Seel. I, Aph . IV.)

II

Ad extremes morbos, extrema remedia exipiisitfc optima . (Sect . I.
Aph. IV.)

Ill

In morbis aculis parlium exhenarum frigus, malum. (Seel. VII ,
Aph. I.)

IV

Ubi delirium somnas scdavoril , bonum. (Sect. VI. Aph. II.)

V

Neque satietas deque fames neque aliud qtiicquatn bonum, quod
naturae modum fuerit. (Seel. VI, Aph. IV.)supra

\ I

morhis spent * illacrimant, bonum, quiims voroOoibui ocuii in
sponle. malum. (Sect. VII, Aph. LXXXIV.)non
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Rio de Janeiro, 29 deEsta These cst& conforme os Lalafrutos.
Setembro de 187(5.

DK. JOSE PEREIRA. GT.IMARAEP.
DR. SOUZA LIMA
DE. FERREIRA nos SANTOS.
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