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A’ SAGRADA MEMORIA1

[)0

MEU MESTRli E AMIGOi

DR. HENRIQUE LIMPO DE ABREl
Uma lagrima de saudade sobre a vossa campa
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f- A MEU PAI, O MEU ME-LHOR AMIGO

O ILlM , SR ,

Anton io primes (Jahift
^ -JF W ^J LJ C*.-J 1

» t, Li -JP

A yds, rneu Pat, cabc grande pane dos triumphos quo acabo de
o&ter. O vosso coraqSo, os vossos consethos, a vossa amtzade apon-
tando-me sempre o caminhd da honra e do ckver, do qual^ orgulhoj?

me cm (Bzer-vos nunca me afastei, foram o chrysol ondc por vezew
robpsted o espinto nos mementos de desanim$, foram o meu pro-
picio plmrol, por entre us negruras da descrenca *

Terminando hojea minha vidaacademics, peco- vos quo continues
a linear-me vossa berteao para que eu seja feliz .
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A MINHA EXTREMOSA MAI 4

A EXMA . SR A ,

D. Manuel la Eulalia Xavier Galvao

Aben^oae-me para que o bate! do minting osperan^as nao mu-
fragile n’oaae pelago oncapollado chamado — sociodade .

A MEU PREZADO IRMAO

IO Sr. Dr . Mario Nunes Galvao 4

E A SUA VIRTCOSA ESPOSA

D. Thereza Werneck Nunes Galvao.
Verdad nra eatima.
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AO MEU INTIMO AMIGO

Joaquim Carndro do Mendonca Junior.

Os vinculos do amizado quft nos iniom E6 a f ar^a da morto 03

poate thstruir*

AO MEU PARTICULAR AMIGO

O Exm . Sr . Coronel Joaquim Carndro do Mendonca.
Ar SOA VIRTUOSA CONSORTE

A Exma* LX Maria A , Carndro do Mondonca.

E A^S 3UAS EXMAS. 1'IT.HAS

D + Christina do Mendonca limpo de Abreu ,

D. Sarah Carndro du Mendonca .
Como testomunlio d .;t recoakociHiento, rcepoito 0 conaidora^ao ^

AO EXCELLENTE AMIGO

O Sr , Dr , Jose do Carvalho Tolentmo

E A SUA E X M A . SENHORA

D. Laura Carneiro de Mendonca Tolentino.

Considerable e oetiina.
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AOS MEUS DEDICADOS AMIGOS

Os Srs . GarLos Carneirode Mendonca ,
H

Alberto Carneiro dc Mendortea,
*

Arthur Carneiro dc Mendortea,
*

Alfonso Carneiro Brandao *

Franklin Ferreira Jo Faria.
Fernando Pereira Viannai
Alfredo do Aquino Fonseca.
Joaquim Xavier da Silveira Junior.
Joao Baptista dos Santos Filho.

Llojncnngam do afFoitfao e fipre^o.

AOS COLLEGAS DE DOCTORAMENTO

*
Os Srs. Dr . Americo Vifftivio Goncalves Campos.

Dr * Luiz. de Souza Brandfio Sobrinho.
Dr . Jose Elias de Avila Lins.
Dr * Antonio Ferreira da Costa Lima.
Dr * Francisco Domingues da Silva Junior,
Dr. Jose SfitipMciano Monteiro Braga ,

Dr. Manoel Clementino de Barros Carneiro.

Snudo&ti reeorda^ao da vitla academics.
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AOS DIBTmCTOS CUNICOS

Os Srs. Dr. Carlos de Sa Leite.
Dr* Allgusto Cesar Duquc [Estrada .
Dr , Manoel Vieira da Fonseca*

Dr . iacy Monteiro Fillin.

Dr * Alfredo Augusto Guimaraes Backer.
Dr. Joaquim Catldido Ferreira Paula .

Dr + Julio Calvet *

Dr . M . P. da Silva Continentino Junior.
Dr . Arthur Pereira de Azeved6.

Ho&ra ao morito .

AOS Ml- US PARENTES

i
AOS DOUTORANDOS DE i «83

I
i

1

A* MOCIDADE ACADEM1CA DA FACULDADE
DE MEDIONA DO RIO DE JANEIROk

i
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CADEIRA DE THEHAPEUT1CA

MEDIGAQAO BE V U LSIVA

- -=

PRIMEIRA PARTE

Resenha historica e definigao

Perde-se na noire dos tempos o uso primitivo da medicacao
revulsiva ; os fastos da scienda apenas nos revclam que e ella uma
das mais antigas conquistas da therapeutica .

De feito, a idea que naturalmonte devena surgir no espirito dos
que primeiro tentaram combatcr os soffrimentos do homemeraa
do arrancar, de desarraigar do organismo o mal ahi assestado por
influencias perturbadoras.

Kra, porem, impossivel, de uni so jacto, directameme chegar a
esse resultado ; imitar a natureza, apropriar-se dos seus proeessos
de cura, taes foram, como e permittido conjectural os meios a
principio postos em accuo.
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Os amigos haviam sem duvida rcconhecido que certas molestias
terminavam bruscamente por Lima secrecao exagerada da pelleou
das mucosas, pcla tnudanca do mal de um para outro ponto, on
finalmente pclo desenvolvimento de uma inolestiasecundaria, vindo
substituir a primitiva ou fazendo-a desapparecer momentanea-
mente.

A observacao destus factos, pondo-os na posse do dados, ainda
que inconnexos, levou -osao lim que conseguiram attingtr, isto e,
provocarem artificial mentc o deslocamento do mal de um para
outro ponto da economia menos importante a vida.

E, assim tactcando, foram pouco e pouco pondo cm voga a
medicacao rcvulsiva.

#

Parece-nos ter assignaiado racionalmcntc a origem desse meio
curativo, coevo da sciencia medica.

Hippocrates, o pai da medicina, como se collige dos escriptos
que legou a posterldade, usava frequentemente, em sua clinica,
das ventosas, dos cauterios e de ourros agentes revulsivos; mas
nao se deprehende d'ahi que fosse elle o inventor da revulsao; nada
mais fez neste assumpto do que coordenar c methodisaros conhcci-
mentos ja vulgarisados no sen tempo e os que adquirira, para
transmittil -os as novas geracoes com a clareza e proficiencia que
soem caracierisar os genios.

Apoiava elle suas ideas, sobre curativos, nas theorias humoraes
que comecavam cmao a constituir-se em doutrina. A perturbacao,
a desproporeao e o desvio dos hu mores produziam, a seu ver, a
molestia, e esta consistia em uma elaboracao particular que termi-
nava por sua atccao e cujofim era — crise ou evacuacao da materia
morbifica ou humor peccante.

Favorecer a crise , quando esta nao se fazia natural*
mente, promovendo a expulsao dos humores que ameacavam



?

invadir um ofgao importante a vida ^ provocar no corpo doente

movimemos, deslocamentos dos humorts cujo cquilibrio julgava
necessario a saude: taes foram os principles que professou Hippo*

crates sobre a revulsaa*

O seu celebre aphorismo:— Duubus laborthus simul nboriis non
in coJem loco, veHementior ob$curat alteram — foi, e e sera sempre
o pedestal inabalavel da medicacao revubiva.

( klso, a quern se nao p6de attribuir doutrina assente, porque
nSo COngremoU os factos dinieos cm. symhese theories foi mediocre
partidario da r&vutaaoi; comtudo aconselhava cm alguns cases, por
exemplo, na coxalgia —a aberturade ulceras com ferro candente;
na peripneumonia — as ffeiccoes de sal moido misturado a ceroto,
^ com o rim de irritar a pelte c evotar para all a afRuxao das
materia# accwnuladas no pulmSo. »

A seha pneumatica, tendo como representames Atheneu e seu

discipulo Areteo, foi um Jos mais valemes sustentaculos da medi

cacao revulsiva ; fempregava-a empiricamente sem fundamento
theorico, porque era sen dogma — aceitar os factos fomecidos pela
observacSo sem commental-os, ncm interpretal-os*

St errou* exagerando uma boa doutrina, teve a gloria de contar

entre sens chefes AreteO, inventor do vesicatorio cantharidiano.

Aceita geralmente, a medicacao rexutsiva predominava sem
contraste, quando inopinudamente surgiram dons vuhos para
impugnal -a : Erasistraro e Asdepiades da Bitbvnia*

Erasistrato. escudando-senaanatomla de seu tempo, proscrevia
as emissoes sanguineus por etlfraquecerem o doente ja condemnado,

por via de regra, a abstinencia symptomatica da molestia ; para elk
a dicta substituia as sangrias ; do mesmo modo rejeltava os purga-
tivos por entender que so unham pfopriedades deplectivas e nao
seleetivas sobre os humores.
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Em compensacao, admittindo oconcurso simulraneo dos solidos
e dos liquidos na produceao morbigcnica, explicava a hyperemia
por urna distribuicao viciosa do sangue sem alteracao qualitativa
ou quantitative.

Estc medico* quo iloresceu n\im lunge historico, deixou ddi-
neados os primeiros tracos do solidismo, doutrina que mats tarde
veiu reinar na sciencia .

Asclepiades, transportando-se da Grecia, sua patria, para
Roma, fe/, ahi violema opposicao aos abusos de Archagathus no
emprego dos revulsives, entretanto admittia a sangria como meio
de combater a dor* Partidario da seiia de Epicure, professava o
dogma de que a dor era a retenejo de corpusxdos nos intersticios
porosos dos orgaos e que, para supprimil -a, bastava dar sahida
aquclles ou ao sangue que os continha.

Themison, convencido da futilidade das theorias corpusculares
de scu mesn e Asclepiades, quiz, voltando ao methodo expert-
mental , proscrever toda a investigacao de causas prirnas e procurar
no proprio organismo a causa das molestias . Levado por estas

ideas, funiou a sdta methodista cujo principio fundamental con-
sistia cm redu/ir a duas classes as aheraedes morbidas, relaiivas a
condicao que ellas imprimiam na FIFRRJ organicJ elemental' •

primeira rnanifestavam-sc a constriccao, a tensao dessa fibra,
slriclitm; na segunda a iluccidez* o relaxamento, laxivn , Suas
indicates limiiavam-se an emprego de medicamentos relaxames
no primeiro CUMJ, de tonicos no segundo*

Na pratica deste methodo nao vacillavam, die e sens secLarios*

Na

cm recover a - is processor revulsivos da mais extrema burbaridade.

Por esse tempo e ainda depots dispuiavam a supremacia da
sciencia as scitas cmpinca* pnctimatica, methodista, eclectica e

outras. sustentando cada qua! theorias e systomas os maistantas



v l 1 K o o

7

diverges C contradictories* desfigurando deste modo a filha dilecta
de Hippocrates e soterrando os saos principios por die apre-
goados.

No meio dcsse periodo chaoiieo fazia-se gerulmente semir a
necessidade de uma reforma que vicsse p6r termo a esse e^tado
deprimente c sofrear o charlatanism^ que, desenvoho^ cam pea va
nos arraiaes da sciencta .

Coube a gloiiosa rarefa dessa reforma a Galeoo que, prestando
a medicina immense service, reaJcendeu o facho do hippderatismo,
quasi cxtincto, proclamando cm Roma, no tfieip das semis diver-
gentesj com o acccnto de uma religbsai conviceao, que a medieina
do vdliO de Co9 era a unica admfesivel Q que sA elle guiura a
sciencia pclo verdadeiro cammho.

A esta pmfissao de fe tuo solemn*; e positive feita por hoinem
iao competence* todas asseitas* que haviam introduziSo a confusao
na sdencia, eelipsaramose,

Galeno, seguindo as doutrinas hippocradcas sobre a erase dos
humores, $cinvolveu-as e coordenou-as tao muthodicameme que
ehegoii a reputacuo de fundador do luimorismo *

Foi die que primeiro lembrOLi-se de dar a vei'ulsaa e a tferj-
vacdo effeitos phyatologicos di versos, ao porno de serena considc-
radas — entidades therapcuticas distinctas.

Conforms suas theorias, ha via d&dvacdo todus as vezes que o

agenie actuava sobre a parte lesada, on nas smts immediaeoes ; e

rcvulsdo ss actuavu ;i distance — ittfti ad proxmtQ deripain$> him

ad contrana rePulsits .
Esta distinceao, estabdccida pclo medico de Pergamo, entre

dcrivacSo c revulsao, foi fundada cm bases tSa vadllantes que nuo
podia resisiir aos embates dos ciiticos, etnbora sustentada pelas
subtilezas philosophical que mirdstrava-lhe o atilado engenho.

'

V

i
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E' esta Lima das quest5es que mafc rumor tern levantado cmre

os profissionaes : debatida desde Galeno ate nossos dias, ainda
acha eluddada it mode a QUO dei \ar pairar duvidas sobre

0 espirito daqudles que a estudam.
Nao foi senao secondariamente que Galeno generalbou 0 cm-

dos methodos derivative e revulsive as mflammacdes ;

ora outro, conforme o
periodo a que havla attmgido o processo phlegmasico*

As theorias it Galeno dominaram em todaa idade media, e ainda

nocomeco da modema, professadas com a mesmafe,
crenca que Hies tributavam os sens admiradores e contempo-
rattCOS.

nHo se

prego
applicava-os fthcrtntivameme, ora urn
grao, o

com a mesraa

Arabes invadindo a Kumpa a mao armada, para ahi
erros e supersticoes e inocularam na pratica

eommentundo,

Mils, os j

transporteram seus
medica, conrigjndo, additando, interpretando
d .HUrinas tao extravagantes c contraries ao progress©, que de novo
a filha do Hippocrates pordera as formas scientificaa com que
Galeno a revestira * 1

Todas essas theories e pratkas falsas e ardficiaes, todo es^e

coniuncto de precritos tnintdligiveis e iftsonscientes cabtram ante a
a circulacao do sangqe.

O XVU seculo que presidio a consagracao Jcste facto repre-
sents memoravel era nos atinacs da scienda.

N5o foi entretumo sem Iuta tenaz que a Verdade venceu
o erro . A ignoranefe, a vaidade e os despeiios inconfessavcis
antepuzeram-se as irradiacnes fulgurames da nova luz: ateou-se
a liua entre a pseudo- .sc iencia e as novas theorias queT aperfei-
coadas. tinham de consthuir a sekneia do futuro.
# "

O facto bem eatabdecido da circulaclo do sangue, ao passo
que desmoronava as velhas doutrinas humoraes, devia por uma

monumental descoberta dc Harvey

M

.i
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consequencia natural por cm duvida os pbcnomcnos proprios
da revulsao.

A partir dcssa opoca reinam sobre a revulsao as mais diversas

i
1
r

ideas.

L Os comcndores dividcm-se cm tres grupos assim caracierisados
por M . Ra \ naud : dos que negam cm absolute a cxisicncia da
revulsao, dos quo aceitain o facto — circulacao — a liiulo dc
mera curiosidade sciemilica, abrindo-lhc espaco na physiologia,
mas negando-Ihe imervencao cm clinica. praticanio cntrctamo a

revulsao, cm cuja dficacia crem, c dos quc rcconhcccm a desco-
bcria do Harvey c entendem que se devc interpreuir os pheno-
menon da revulsao dc accordo com ella *

Destes lies grupos, o segundo manicvc*sc no inditferemismo
c conservou os preconccitos radicacs dos svstemas caducos. Sy -
denhan, medico notavel, foi o seu chefe.

Bellini c depois a cscola iarro- mecanica fnram os mamcne-
dorcs das doutrinas do primeiro grupo, scguindo-sc-lhcs Giaco-
mini e, cm epoca mais pro.\ ima. Malgaigne que impugna a revulsao

cm nomc da cNperiencia, negando a realidade do lacio c attribumdo
a sua doutrina a um erro secular*

Finalmente o terceiro grupo procurou imerpretar os factos
a luz das novas theorias archivadas pcla sciencia, ttrando deduccoes
que foram transformadas em doutrinas mais ou mcnos enge-
nhosas.

;

I
i
I

i

Foi nesse periodo que a revulsao formou um corpo dc doutrina

verdadciro*

Boerhaave, chefe do mecanicismo, e scus parddarios pcrtenciam
a cstc terceiro grupo e julgavam que toda inilammacao era devida

c, por isso, consideravam
de nubtrahir ao organismo os liquidos que

ao engorgitamenro dos \ asos capiilares
a revulsao um mcio
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estagnavam naquelles* c. pelo pendor ao humorismo, procuravam
conhecer a quantidade de sero îdade transudada por uma supedicie
vcsicada .

Sobreveiu o rcinado do soltdismo em que a theoria da revulsao
teve uma interpretacrio diversa ; jd se nao tratava de deslocar
os liquidOs estagnados na economic e que eram causa de mo-
Jesrtas, mas aim de remover o espasmo dos vasos profundameate
situados dc ttm ponro para omro mais afastado,

Comeca tambem desta epaca a mtervencao de um outro

elemento organico, o sj'Stema Hervosô cuja iniluenda na pro-
duced da molcstia ( 'alien admittiu e julgava moderar os espasmos
com o uso dos revulsivos.

Haller, apparecendo, tra/. comsigo a noeao da irritahilidade,
propriedade inherent*; a fibra viva.

Segundo este autort o elleito immediate) da revulsito consiste
em produzir ncste ou naquclle orgao uma irritaoao com o ftrn de

remover uma congestao hemorrhagica ou phlegmasica, em com-
baiter uma dor oudiminmr uma quantidade dc fluidos mantidos
por uma irritacao na pane intlammada.

Com Haller concordant Hunter e Pinelque, considerando como
uma mesma entidade therapeutica a revulsao c a derivacao, expri-
mem -se nos mesmos termos.

Brown usa mtiitas vexes dos termos

taca&t e, sem negar de um mode absolute) a ettfetenria das mo-
Ic^tias locacs, subordina quasi sempre a lesao ao estado sthen !co
c asthenico Ja pconomia e, com o fim de deepertar as foreas
dos docmes , emprega como excifames agenres revul&yos,

Depois de Brown vem Broussais quo, com o seu physiologismo,
encara as molestias como localisacdes morbidas, ligadas a uma

a irritacao. Aconseihacombateba com medlcameutos

:

\

cxcitafflidade c exa -

causa unica
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topicos, tacs como ventosas, sanguesugas, exutonos e ouiros,
com o fim de provocar uma fluxiio em sentido inverso ao da
fluxao paibologica e de determinar uma contra-irritacao que
combata, minore ou destrua o trabalbo irritativo espomaneo-

Os vitalistas essenctalmcnte theoristas e amanies da dis -
cussuo,, nao podiam dcixar de pronunciar-se sobre assumpto desta
ordem c que tanto se presta a contraversias,

Barthe/., incontcstavelmente a primeira autoridadc desta eseola.,
expends largamentc suas ideas sobre o assumpto que nos preoc-
cupa na sua obra sob a epigraphe — Memorias sabre o trata-
mcnlo melhodk:a das fluxoes.— Ahi resuscita as velhas ihcorias
humoraes, defmindo ilu \Ho : « todo o nutrimento que transporta
o saitffue ou qualquer outro humor para nut orgdu particular *
e renova a distincfiio galenicn ernre rcvulsao e derivacao,

Conforme o prineipio elemental* do vitalismo a rcvulsao deve
actaar como meio de aciivar tv fovea direetn'- do organismo.

Marotti, Pecholicr e Berard, ardemes sectarios do \ italismo,
levaram a extremes exageros as theories de Barthez, admit-
ttndo fluxoes de todas as especies, taes como : lluxues sangui-
neus, humoraes, tuberculosas, rheumaticas e ate mesmo nervosas*

Km a proposito de uma communicacao feita por Bouvier
relativamente uo aperfeicoamemo do sedenho, travou-se calo-
rosa discussao no seio da Academia de Medicina de Pariz sobre
a medicacao revulsiva c ali Malgaigne, usando da palavra,
profligou com vehemencia a rcvulsao, aIHrmando que fora ella
inrrodj/ida na sciencia por um empirismo grosseiro, que nunca
constituira um corpo de doutrina assente e que era de rodo
impossivj demonstrar-lhe aefticacia . Tao violemamente atacada,
a rcvulsao encomrou defensores nao monos com icto> em Velpeau,

que se achavam presentes.Bouvier e outrns notabilidades medicas
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A defesa tevc por si o juizo do auditorio.
Cantani, na Italia, tem sido incansavel em combatcr aefti -

cacia da medicacao revulsiva, mas suas objurgatorias nao tem

mcrecido o apoio dos homens sciemificos em sea proprio paiz.
Na Franca, na Inglaterra e principalmente na AHemanha, paizes

cujo descnvolvimento progressive nas scieneias medicas e incontes-
tavcl e geralmente admirado, a revulsao e largamente empregada
e preconisada nas cadelras do magisterio.

Fntre nos tem a revulsao um emprego nao menos largo e,
identicamente professada, da-nos o direito de considerarmo-nos
solidarios com aquelles adiantados pauses na consagracao de tao

aceitavel quao vantajosa medicacao.
Com a exposicao que alii fica nao tivemos em mira escrever

a historia da medicacao revulsiva, mas sotnente succinta resenha.
ou antes delinear a largos tracos suas evolucoes atravez dos seculos.
com o fito de mosirar que foi ella encarada por tamos prismas
quantas as doutrinas que vogaram em diversas epocas e que,

k

si tevc e tem respeitaveis impugnadores, nao Ihe faltaram habeis
defensores c actualmente os tem, cm notavel e cerrada maioria,
para mantel -a na clinica e apregoar-lhe as vantagcn > c virtudes
curativas.

Sobre a interprctacao da medicacao revulsiva, actualmente,

reservamos o nosso pronunciamento para quando tratarmos de sua
acc&o physiologica.

-
Nada mais difficil em sciencia do que dar uma boa defintcao,

seguindo os rigorosos preceitos da logica ; algumas vezes e ate im-
possivel, principalmente, tratando-se de medicina . Cases ha em
que a provada competencia, tentando dar uma idea exacta de um

J
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ponto complexamebte sciecnifico, inclina-se a fa/.er uma descripcao

que abrunia todo oobjectivo; como, porem, cm
ordem SHO as definicoes pontos obrigados, expi remos aquellas que
estejam de acc&rdo com as ideas dominantes sobre o assumpto.

Comecaremos por exhibir a de Hunter :. l î revulsion est la cessation d’une action morbidc dans une

partie par suite de la production d une action dans une autre

trabalhos desta

partie. >

A definicao de Hunter pecca por ser ampin de mais. porque
provoca tem poder sufficiente para abo-

tsso se
nem sempre o acto que so

Ur o acto morbido ; pode apenas auenual -o. sem que por i

possa concluir que nao houve revuts&o.
Para contrariar ainda mats esta dcftnicao, vatnos tr&nsCrtver o

seguinte tretho da Ctinica Medico de Gueneau de Muss) ;

« Non, i! nest point necessaire pour qu'die soil efficace, que la

stimulation artificieHe deplsse en energie la stimulation morbidc ;

il n'est point necessaire. pour qu'il soil, qiTun vesicatoire ait plus de

puissance excitative que n'en a la pneumonic a laqudle on ['oppose.

question n'est pas ici d’aneantif Paction morbide en la sur-
montant, mats de PaiTaiblir en la divisant, d'amoinddr l’eflbrt du

travail pathologique en le partageant entre son foyer primitif et

un foyer seeondaire < *

Gublcr. que nos parece mais feliz, da cssa deilnicao ;

l,a revulsion est unedepensc dc Force provoquec nr tifide!lemcat

dans une partie same, atm de detourner d'une partie malade une

production ou une accumulation exageree dc substance ou de
force. >

Tendo em eonsideracao a idea do acto physio-pathologico e os

agentes de que se pbde dispbr para realizal-o, adoptamos a

Medicacao revuUiva e o methodo therapeuticoseguitite definicao :
to
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por intermedio do qua! tenta-se combater um estado pathologico,
produzindo artifidalmente outro de menor gravidade.

Gublert Gueneau de Mossy, Grasset e outros pretendem reha-
bilitar a velha dichotomia galenica > estabclecendo distinccao entre
revulsivos c- derivatives.

Na opiniao Jos citados autores um vesicatorio applicado para
combater uma phlegmasia pul mortar e revulsive, si collocado no
braeo \ c derivative, si collocado no thorax .

Nap nos parege razoavcl mudar o nome do ageme, porque se
muda de sede, mormente attendendo-se ao lim com que e appli-
cado, e ainda porque a accao therapeutica Je um revulsivo depends
mais das prppnediades e connexoes physiological que os diversos
orgaos marnOm cntrc si que da relacao dc distancta cm re a sede do
mal e o logar Je sua applicacao *

Mao aceitamos esta distinccao : preferimps antes a de Sabatier,
que denomina derivatives os agemes que dirigem-se ao tubo
gastro- intestinal e as glandujas de secrecaq, reservando o nome de
revulsives aos que actuam externa e topicamente.

E' de conformidade com esie modo de pensar que vamos euce-
tar o estudo da ctassificacao dos accrues da medicacao rcvulsiva .

S *

-1
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SEGUNDA PARTE

Classificaijao
l
l

da complexidade da materia mcdica da rcvulsuo e da
variabflidade de seus diversos agentes que resulta a falta dc
method© nas classificacoes apresentadas pelos profissionaes que
tern cscripio sobrc este assumpio.

Iniciaremos essa parte do nosso cstudo mehcionando algumas
dessas classificaeoes, c terminaremos adopiando a que nos parece
mais de accordo e mais compativcl com os preceitos da physio
Ipgia tontemporanea .

A primeira dassifkaeao que se nos oflerfijc'c c a de Gintrac.
Este illustre pathologists divide os ageiues revulsives cm tres

grandes grupos, denominando-os — hygicnicos, cirurgieos e phar-
maceuticos.

O primeiro comprehende : o calor que nos e transmittido pelo
ar^ pda agua e pelos alimentos, as friccues, os banhos cm qual -
qucr temperatura, a gymnastica, o trabalho que activa as funccoes
do orgao que mais se exercita, o vigor da digestao, os diver-
timentos modcrados, como os passdos, viagens e leituras agra-
daveis, o casamento e por ultimo a gravidez que obsta cm

atguns casos a marcha de uma aflfeccao.

:

>•
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( > segundo capitula : as emissoes sanguineas locaes e geraes,

as ventosas seccas que produ/.em notavel tumefaccao, as ven-
tosas sarjadas que simuhaneamentc deplectam e congcstionam,
as enormes ventosas de Junod que abrangem os membros abdo-
minacs, as ligaduras que poem obstaculo mccanico ao curso
do sangue, o scdcnho, verdadeiro trajecto fisniloso por inter-
medio do qual se obtem uma suppuracao polo coiuacto do derma

com um corpo estranhoT o martello de Mayor, a mo\a e linal-
mente o ferro rubro,

O terceiro menciona : as cataplasmas emollientes, a mostarda,
as unigas, as clematites e euphorbias, os linimentos volateis,
balsamicos e resinosos, emplastros, como os de pezde Borgonha,
o oleo de croton tiglium, o azotato de prata, o tartaro eme-
tico, as pomadas ammoniacacs, os vesicatorios volumes e per-
manentcs, a potassa caustica e os p6s de Vienna ,

Na classificaciio exposta encontramos agonies de uma classe

que podem sor incluidos cm ourra ] c assim quo a mostarda que
acha so comprehendida entre os ageotes pharmacemicos ou no ter-
ceiro grupo pode entretamo determinar sobro a polio elVeitos ana-
logos aos do l'erro rubro que ligura entre os revulsivos ctrurgicos.

Alcm disto nao se comprehende que razao levou Gintrac a
reunir cm um mesmo grupo agentes iao diversos por sua na-
tureza e por sua accao sobre o organismo humano *

Esta classtiicacao tern somente para nos a vantagem de au-
xiliar a memoria.

Bouvier, admittindo que todos os agentes revulsives actuam

topicamcnte, os distribue cm tres caicgorias : uns quo actuam
sobre a superfide do derma, outros sobre o derma, outros emtim
que destroem todo o tegumento : d'ahi a vevulsdo supra -der^

mica, a hypodermics c a phagedenica.

4

«
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Considerando-se isolaJamente, o logar d'applicacao nao pode
servir de base para uma classiticacao dos revulsivos, porque um
mosmo agents c capaz dc determinar todos i >s elTcitos de cada
uma dessas catcgorias*

Accresce ainda que Bouvicr csqueceu-se de explicar o modus
agendi de cada catcgoria.

Martin Solon divide, por ana vez, os agentes revulsivos cm
quatro classes : a primeira e dos que determinant a revulsao
pela sangria, e as ires outras dos que sao applicados sobre o

apparelho digestivo, sobre alguns orgaos secreiorios e sobre o
regumento externo.

Esta classiticacao resente-se do defeito de ser a primeira
divisao bascada cm a nature/ado agente, ao passo que as outras

sc basearn no ponto cm que os agentes sao asscstados.
Berard de Montpellier propoe uma classilicacuo que sc a pota

unicamentc no ponto extreme da accao do revulsive, sem expli-
car os phenomenos intermediaries. Sob este principle divide-os

em quatro classes que denomina :

Attractivos Brandos-, por exemplo: cataplasmas, san-

P

i

1
i

i

A i1

guesugas ;
A 2A — Attractivos irritantos, como : ventosas cscariiicadas,

vesicatorios ;
A y
A 4JI

com lentidao *

Estas duas ultimas ainda se subdividem em duas stib-

Atiractivos que determinam ou nao evacuacoes ;
Attractivos que actuum rapidamtnte e os que agem

classes.
Quern primeiro lembrou-se de fazer applicacao da phvsiologia

d classificacao therapeutica dos revulsivos foi Cazenave em sua

these de concurso de 1840,

*
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Alii elk estuda nos revulsives, i sola Jamenre , a dSr, a con-
gestao, a mflaihiriacSo, as miodificacoes da drculaeao, das secrceocs
e por ultimo as modifica(j6es orgamcas dc torminadas por actos

intellertimes e sensitivos .

Si, au terminar a sua analyse sobre as Ctinsideracues da accao
dos revulsives, Cazenave tivesse procedido d synthese, com cer-
teza nos hav eria legado uma classifiescao senao perfdta,pelo menos
a mais appro\ imada da verdade e mais fecunda cm resultados
praticos .

M . Raynaud,' inspirartdo-se ho memoravel trabalho de ( laze-
nave, apresenta uma clossifkaeao que, nlto sendo cm absolute coni'

pleta e satisfactoriat basea-se, comtudo, cm dados physiologtcos,
tornando-sc por esse mom o a mats recoirmiendavel e a que menos

lados vufoeraveis offerees a critica ,

Aceitainos esta cUussmcac5o com restriction ou antes com uma
* #

unica modilicacao que consiste em eliminar della os numerosos
ageqtes therapeuticos que tern a propriedade de augmemar as
secrccoes physiologicas. — Estes agentes sao os purgauvos, os
sialagogos, os diaplioreticos, os cliolagogos e os diureticos,

Para M . Raynaud, produzem dies a revulsao porhjpersecrccao,
mas, para o nosso modo dc interpretar a jcvulsao, sao ellea hyper-
crimcos e Como taes $6 poderfi scr constJerados cspoUativos ou

derivatives e cm caso algum revulsives ,

E assim classifi cantos os varies c numerosos agentes revulsives
em dous grtipos, a saber :

i ° grupo, comprehendendo os revulsivos denominados situpljss
ou elementares que determinam no organismo phenomcnos isolados,
eomo a dftr. a congestao e a inilammacaOi

2 IJ grupo, abrangendo os chamados complexes que produzem
os mesmns phenomerios dos do J ° grupo, mas combinados entre

H

i

i

1



V A -t ko6

*9

SJ, associados cm maior ou menor escaia, on miismo conjugados c

produzindo rnals —- hcmorrhagia,suppufacao e ate mortitlcacao dos
tecidos,

Dividircmos ainda os agenfes deste ultimo grupo cm ires

classes :
a dos que determmam dor e congestao ;
a dos que determinant d5rn congestao e hemorrhagia ;
a dos qua produzem phenomenon communs aos da i °

es'1 classc e que, pda sua energia, intensidade c tempo de ap-
plicagao podem tambem produzir mflatnmacao, suppuracao e
mortificacao .

Para tomar mais dara essa dimao tracamos aqui o seguinte
quadro :

i

GUADRO SYNOPTICO DOS AGENTES REVULSIVOS

] f l G R U P O

: M r.
Conjiei(£&.\Afiunlus ruTul i iTas s t tup103 oi l t l tmcuiara i. H ¥ a t

2° GRttPO

1» (lisiif Hoj * eftn^ciaao.
. D d r , corvgeitSo u l i e m o r r h A g u,

. Dor, (itmgQilSo, ladiiikiiu^ ho-
fearrlugta , lUpjmrjfSo o marlj -

* m.

±»
A f t f u r o s fVTiilsivas eojiipLcins , * . M

_

Analysemon agora rapida e succimamente os phenomenon pro-
duzidos pelas entidades dos dous grupos.
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REVULSIVOS SIMPLES

Apezar da relacao do sequencia quc fre-
quentcmente se observa entre a dor o a congestao e difficil mas nao
impossivel destacar desta o phonomono dor ; haja vista a manlfes-
cacao do algumas nevralgias, oriundas, as vezes, do uma diaihese.

o quo quotidianamonte observamos na clinica .
Por intermedio da oloctrotherapia possuimos urn meio capaz de

produzira dor desacompanhada do congest uo, csio moio 6 o phii-
risador. Com este inst rumen to £ quo maitas vexes consegue-se
supplantar uma enteralgia provenieate do intosicacao saturnina, fcl "

verdado quo o derma vem a congpstionar-se, mas postcriormente
ao appareciinento da dor,

Revi LSAO POR CONCESTAO.

RI:VI I .SAO roK IH > R.

A eongestao isolada p6de ser obtida
pclo ealor, com uma ventosa secca e com a condieao de nao proton*

gar-se a accao desses agentes, porque sem este precoito sobravira
logo d6r, hemorrhagia ou secrecao sudoral. O mdo. porem, mais
poderoso para conseguir-se esse isolamentoeu ducha fria hydro-

therapiesmente admmistrada, a qual tem eifeitos diversos dosdos
agemes fa mencionados e pbde ser graduada a vomade. Ap6s a sua
applicacao dd-se a h peremia d ^

F lodo o derma, Je um modo admj-
ravel, e a congestao se tax: franenmente isolada *

Em abono desse poderoso agente ciiaremoso seguinte trecho do
Tratjdo de hydratherapia Ac Fleur y ;

' A drotherapia £ um dos mais podcrosos revulsives
congestao de que dispue o pratieo *

ri As duchas frias* acttiando sobre

por

a circu ]acao geral e local,
exercem uma inlUumcia direcia sobre o HUAO menstrual, Catamenios
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copiosissimos tem sido minomdos pcla uccao das duchas revtilsivas
applicadas i parte superior do rronco e uos membros thoraxicos,

Seu efleito sal u tar tem sido felizmerite aprovehado no tiara memo
das metrorrhagias,

* Hemorrihagias dependents de anemia, de verdadeira hypoglo-
bolia, tem desapparecido mediante seu emprego, antes que o estado
geral se tenha sensivdmente modificado* O que mafsadmira e ace^-
sacuodehcmorrhagiasprodij/ idas porpolv pos uterinose por tumores

ovarianos antes que a enfermiJade local tenha sido combatida. *
Alem disto temos constantsmente testemunhado a im ocacao do

tit'eito de simpies eongestao das Tomes tfaermaes para o tratamento
de urna longa serie de moie$tias*

REVUI.SAO POR [tfFLAMMA£AOj. A d&r e a congestao sao dous
phenomenos que acompanham infillivelmentc o cortejo sym-
ptomatico de qyalquer phlegmasia ; d'ahi a difticLildade ou antes

impossibilidade de obter isoladamente a inflammacao.
M. Rcynaud, occupando-se desse assumpto, assim se exprime :

Quern houver exammado uma ferida do ha muito cauieri/ada
ha de ter-se impressionado com a ausencia absolma de reaccao
peri -inllammaroria . Parece, com etleiro, que por habito inveterado
a economia continua a produ^ir pus em certos pontos, como si a
secrecao morbida se houvesse convenido em secrecao perfeita -
meme normal, *

No caso vertente, a permanencia do cauterio a fez a economia a
tlaboracao do pus,t essa secregao ja nao influe nos GUILDS pomon
doorganismo: nao ha evidentemente umaaccao rcvulsiva com os

caractere^ que Ihe sao proprios, mas tima secrecao morbida que o
habito igualou as physiological

Do que fica exposto a respeito dos phenomenos que distinguem
os agentes do pr imeiro grupo, logicamente se conclue que as duas
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primeiras modalidadcs — d&r e cotfgestuo — possuem os requisites
necessarios a revulsilo: a ultima, comquanto nao seja banida cm
absoluto. s6 poderd ser inctuida nessc gri_tpa com certas reservas,

Entremos agora no esttldo dos revtilsivQS complexos, cujas
nocoes theoricas sao mats positivas.

REVULSIVES COMPLUXOS

Na primeira ekisseteomo jd dissemos, adiam-se os agentes que
determinam simultaneamcnte dSr L- congestao, e mais conhecidos
sob a denomikacao caracterisricade rubefxcientes.

Alguns Centre ellespndem percorrer a escala da revulsao, desde
o effeito mais levs ate as icsoes mais profimdas, como a mortinca-
cao dos teddos* conforms a imensidade, cnergia de accao e tempo

de duracao.
p

Os rubefacientes sao numerosissimos, muitos de pouca utllidade
processionarias, clematites, etc *, outrosna praiica, como as jurtigas,

de uso constants, como a jurubeba, o timbo, a agua quente e sobre
todos a mostarda que tern os fOrqs de rubefaciente por exdcllencia,
muito conbecida e empregada no lar sob a forma de stnapismo *

Duas palavras sobre e <te precioso vegetal *

A mostarda ( sinapis nigra } encerra duas substantial impor-
o myronato de potassio c a tmrosjha , Posta cm coniacto

com a agua cm uma temperautra de ao a Ho grdos^ a myrosma obra
como fermento sobre o myronato dc potasaio que se decompue c
da uascimento a urn oleo essential

tames

esscrtcia de mostarda
esta essencia que eni urn sinapbino acuta sobre a pelle produzindo
uma sensa^ao de queimadura mliito ccmhecida.

. E'
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O sinapUmo e de todos os rubcfacientes o mats emptffcgado e de
que se p6de collier melhorcs resultados praricos* prepara tido-o c

empregando-o conforms as regras tracadas por Trousseau e
PidciLi \ .

O Dr . Zabc tern preconUudo com enthusiasmo as duchas de
agua queme.como rubefaciente, no traiamento da angina a frigore,
do rjfceumatisiiio, u cita na sua monographia — La vapeur rf’e ju

&UVchanfee o facto esplendido da cura de Lima hemiplegia cerebral

L
I

por esse meio.
Tara produzir ett'eiros analogos HQS da unieacao, os naturucs

do Mexico lancam mao do agave iime^icano, mas esut applic&cSo e
inconventente e prejudicial por causa da erupcao cutanea que se
manifesto ap6i o seu emprego. resist indo., as vezes, aos recursos
mats energicos da tlierapeu ti c;u

A1 segunda classe pertmeemas s&nguesugaj* e \ emosas sarjadas,
constantemerite utilisadas na eiinlca .

i

r Finalmcnte, na terceim clussu c&erjntram-se os agents revul-
sives que efl'ectuain na economia vivgt phciipmenps communs a
prime!ra e i segunda e mesi no reunidoS, ou entao acorn pa nhudos,
ora de inihmmacao que premium Lima secrccao morbida, serosaT
purulent a ou scroopurulenta, ora de suppuracao mats ou monos
abundant*:, e, conforme a natureza e energia do agente empregado,

mort®cacao,
i>

Os agonies revulsivesdesta classe silo numerpsUsimos. Mendo-
naremps algunst urticadores e remliorcs* tnstrumentos usadps na
Adlemanha e desconhecidos emre nos vesicUlantes^ como a diapsia
e o uleo de croton ; pustulanie , como o tartaro sttbiadp; algUfts
outros de eflehos diversos, como u tintura de iodo, o azatato dc
prata ^ o sulfato de cobrc, certos acidos. os pre parados alcalinos* o
ferro candCnte, etc. * e emliin os vesicantos, como o trovisco e

f

T
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principalmeme as camharidas, maravilhosa dcscoberta de Areteo
no fim do 1 seculo da era christa, e ainda hoje o meio heroico da
medicacao revulsiva.

Conviria talvez descrever e estudar aqui os agentes revulsivos
que foram mencionados, para dar idea exacta de cada um delles ;

mas sao tao numerosos, que nos obrigariam a ultrapassar os limites
proprios de uma dissertacao. Limitar-nosriiemos, portanto, a dizer
algumas palavras sobre as camharidas que, entre todos, goza de
legitima supremaria *

As camharidas silo pequenos insectos da ordem dos coleapteros*

heterontvros, pertenccntes a familia das irachelides.
Analyst* das, chimicamcnte, por Thouvenel, Ucaupoil

attribuiram elles sua accao vesicante a um principio activo
e a um ouiro oleoso volatil que

4

e Robi-
quet.
denominado — canthanJin,7

da -lhe um cheiro particular . Alcm destes principios contem grande
numcro de substancias organicas e mineraes, que em rigor devem

consideradas inertes relativamente a accao vesicante daquelles
, sac as camharidas prescriptas para

ser
dous principios. Pulvcrisadas
produzir revulsuo sob as seguintes formas pbarmacologicas : 1cm -

7 pomada epispatica e collodio cantharidado.plastro vesicatorio
Encerrando esta parte do nosso trabalho, e nosso dever dc-

clarar que, de todas as classificacdes firmadas por autoridades na

materia, a que adoptamos, embora sujeita a plausiveis objeccoes,

e, todavia, a que nos parecc mais isenta dc erros e com melhor base
physiologica, attento o estado actual da sciencia.

*
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Ac^ao physiologica

'
Eis-nos chcgado ao ponto mais ditlicil da nossa Jissortacao*

lmpcllido pdo devcn, cumpre-nos,, embora com rimide/, en ~

frentar, senao veneer, as ditliculdades que se nosantoiham.
Dcixando de lado as imerpretacoes das diversus doutrinas

quc noticiamos na resenha historica, vamos tratar da aceilo in -
ti ma exercida na economia pdos agentes da mcdicacao revul-
siva, materia vasta e de elevado alcance scientilico, que, infelist-
mente, ainda nao recebeu uma solucao satisfactoria, upe/air Jos
incontestavds progressos das scicncias medicas nestes ultimos

tempos.
Para penctrarmos, pois, no mccanismo da rcvulsao, basear-

nos-hemos nos dados fornccidos pdos physiologistas modernos,
scguindo a dassificacao quc adoptamos dos agentes desta es-
pecie de medicacao*

O dcsapparcdmcnto de uma dor perantc a irrup$ao de outra

mais vchomentc c um facto ja reconhccido por Hippocrates cm
seus aphorismos c quc a ninguvme dado contestar . Este facto

tern singulares analogias com o quo se passa na rcvulsao por dor .

\
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Para sondar- lhe a origem tem-se recorrido as sjnnpathias que
os medicos invocaram para cs.se tim e para cxprimir rcUtoes
muitas vezes antagonieas*

Pelflts sympathies explieavam dies nao s6 o conjuncto si -
mulitanco do sofiximentb de dous orgaos distantes urn do outre,
Como a cessacao de offends morbidos cm um pelo effeito de

actos therapcuticos provocados em outro.
Esta tbeoria obrigava o espirito a girar em tornode um cir-

cuit}, prendendo o raciocinio em logar de eneaminlial-o util -
mentc ,

-I

tjomprchende-se que estranhas concepeoes deveriam surgir
da adopcao dessn theoria, como meio fad] de resolver questue$
imrincadas e ainda hoje controvert!das na scieneia.

Tao sensiveis foram os vestigios deixados por essa doutrltia
que ainda DO prindpio do nosso seculo Bichat acreditava nas sym-
pathias por cominmdade de tecido.

A dcnominacao de grande sympaihico dada d porcao do sys~
tema nervoso, que suppunha-se intervir mais directamente na
manifestacao dos phenomenos sympathicos, da testemunho do
predominio dessa doutrim e debuncia o largo vestigio que deixou
no campo acientitico.

Hoje, poreivu raros sao OS sens sectaries e e de esperrir que,
dentro em breve, a impulsad dada aos modernos processes de
investigate a faca desapparocer paia dar logar a iheoria in-
contcstavelmerite mats fecunda e mais sdemifica, a dos ados

re{)exQ$ .
\Tao nos desviando do assumpto vamos procurar interpretar

a revulsao por d8r.
A uuerpi etacao mats razo&vel, ao rtosso ver, parece ser a

que apresenta M « Raynaud, baseando-a na propriedade dc que

4
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gosa o ®BHSORIITM , de referir as sensaeoes, no estado physiologico,
ao ponto dondc parte a impressao semida : diz elle :

« Nos casos comm Lins, a impressao peripheries, levadaii medulla,
e transpomda directamemc ao cerebro pelas libras ascendentes e a
sensacao percebida e rel'vrida somente ao ponto atlccrado ; outras

vezes a uxcitacao peripherica pride communicar-se a cellulas do
sentimento* enntiguas. Estas commtmieam-se com o cerebro pdas
propria* libras ascendentes e com a peripheria por libras cen-
irifugas: ci que permiite eonceber como o cerebro, recebendo uma
impressao sem origern real, transforma-a cm sensacao por um
vvrdadeiro phenomena de cMeriorid&dc . "

Ksia engenhosa tlieoria c aceitavel com reserves c pride
siderar-sc como tentativa fell/ para a inierpreiacao de muiios
phenomenon morbidos ainda obscuros ; haja vista a ctira de
uma cephalalgia de origem d speptica pda applieacao Jc um rube*

facienteno epigastro ; eo desapparecimento de uma rachialgia
lombar, proveniente de ulceracoes no collo uterino pda cauteri-
zacao c curadestas,

*

Mas, para o medico poder utilisar-se dessas nocoes na pratica,
e indispcnsavel saber proporcionar a energia de aceuo ao elfciio
que deseiar obtor : as condieses idoneas do orgilo c principal -
menie as suscepiibilidades indniduaes <C\o circumstancias que
deve ter sempre presenter e aquilatar com criterio*

Vejamos agora como se la/ a revulsuo por congestao .
( ) acm revulsive que a conges:ao promove estd ligado ao

facto admittido cm phjsiologia de que o traballio de um orgao
uugmciua ou decresCe, segundo a quanridade maior OLI menor de
sangue quo cm um momento dado ndlc eireula ,

Desta nocao resuha que o equilibrio functional esui subor-
dinado a uma distribuieno cquitativa do liquido sanguinco nos

con-
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orgaos, de tal sorte que, si um orgao recebe mais sangue, a sua
funccao se exagera ;i custa das outras funccues do organismo.

Assim e que uma hyperemia presuppoe sempre uma ischemia
relariva, inapreciavel, si o aero que a promove e insignilicante,
e tamo mais notavd quanto maior e a cnergia dos agentes
empregado.s ou a extensao occupada por dies.

( )ra, estando a sensibiltdade de um orgao cm proporcao com a
quantidade de sangue que nelle se distribue, torna-se facilmente
comprehensive! quo uma congestao local isada em um porno do
organismo possa sustar ou pdo menus attenuara dor localisada em
outro porno ; e, como e natural que a impressao allecte pnmeira -
memo e com mais efficacia os orgdos mais proximos, segue-se que
a questao de sede nao e ociosa e antes essencial e digna de e \ame.

Kstas reflexoes importam a necessidade de conhecer - se o
mecanNmo pelo qual os agentes revulsivos podem determinar a
congestao.

' A pressao do s \ sterna arterial e a impulsao cardiaca, diz
( daude Bernard, sao as condicdes mecanicas e communs que a

circulacao geral dispensa a todos os orgaos.
' Mas o systerna nervoso especial, que anima cada systerna

capillar e cada tecido organico. regula cm cada uma das parte ^ o
curso do sangue em relacao com os estados funceionaes essenciaes

L? «

dos orgaos * As modificacoes nervosas da circulacao capillar die-
ctuam -se in situcscmqueperturbacaoalgutnacirculatoriase mani -
feste quer nos orgaos cii cum \ istnhos, quer. com mais forte razau,

na circulacao geral. ( lada circumscripcao organica prende-se ao
todo pelos vinculos communs da circulacao geral, ao mesmo tempo

que, por intermedio do systema nen oso vaso-motor, cada uma
das partes pdde ter uma circulacao propria e assumir uma indivi-
dualidade physiologica. *

*
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As expcrieneias cm que o ijlustre phvsiologista basea suas

Conclusoes sao basiame conhecidas para qua nos dispensemos de
refcril -as ; ellas deixam exuberantemente provado que a intiervacao
vaso-moTom intervein activamente na produccao Ja > hyperemias
loeacs ; por conseguitite as connexoes que a medulla estabelece
emre os wtso- motores e os nervos da soiaibiltdade faeiliiam e

cxplkaffi os actos reflexes du> vaso-motores consequents a trans-
missuo a medulla de uma impressao peripherka,

As exeitacoes periphericas, porem1 nao possuem uma expressao
invariaVel e unica : ora manifestam-se, na espcck que nos preoc-
cupa, por uma anemia local, ora por uma hyperemia * Estes facros
despertaram a attencao dos physiologistas que se esforcaram para
surprender-lhes a sSgnfficacao pelo merliodo experimental*

Brown Sequard e Tholoxan, mergulhando uma das maos n^agua
muito fria* vcrificaram que no lim de algum tempo o thei mometro

reveiava notavclabaixamemo de temperatum na outra mao,exposta
ao ar livre . e que esse abaixauiento podia aningir a io cem. «, sem
que a temperatura geraJ do corpO se modifkasse* Brown Sequard
tmmergiu am dos pcs n'agua a 5 ° cunt * e verificou que a tempe-
ratura do outro pe desceu a cent*

Mosso e Franck demonsimratn a exact idao dos resultados
obiidos* servindo-se de apparelhos muiio sensiveis*

Os annaes da sciencia registram outros muitos factos que
confirmaram primeiras experiencias executadas, deixando pro*

vada a constriccao capillar por eilelio de aetbs reiiexos vaso-
motores*

Vulpian* variando as condicoes da experience de Frown
Sequard e Tholozar̂ cr < dlocou a mao em contacro com uma feme dc
calor c obic\ e a Jikitacao dos capillares e ekvacao thermica na mao
opposta.
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Cyon ^ Lu&\\ \g descobriram que a e\cuacaodo nerv o depressor
d < > coraeao deiermina constablememe diktacao notavel de todos os

i i

vasos do Lt ^ rpo.
Deiviniu a inargerb o#nos factor comprobatb os da aecao que

excrcem as exeitacoes peripherieas sabre a dilataeao dos wisos,

citare tino$, par® lerminar cstft bre ^ e exjiosicao, as expcrknciafe de
Brown SJquard que* exdtando mecan?camerae a pclle do cnineo* o

perioraneo, as meningeas, as drcufiivolucoes, ctc., detcrminou
a diktacao dos vasos do IaJo correspondents da cab.eca e da
face.

Seria aqui Sogar opportune) para disctittrMos a que^tao da
gmidade cu dualidade dps nervos vasc-motorcs, evpondo dcsenvol-
vidainentc os argu memos produxidos pro e contra as duas opinions
qae diviigm os plv siologistas: ma^ presciftditnos de fugcl -o para
nao alongarmos muito este modestO trabalho.

X J .

Seja-nos, today ia, permittMo dcclarar que nos inclinamps a

esposar a opiniao daquclles que admitrem duns ordens de nervos
vaso-motores : os raso-constpkloties e os irasQ-dilataJores*

Seja qual for, porem, a opinieo ftdoptada, a questSo oHercce
duas faces ao estud :.) : a eongestao local dctcrminada pclo agente
revulsives e o sen efleito consecutive ao estado morbido acombatcr.

Antes do prosegiurmo^ convem observer que os dados do
problema se compileam sempre com um outro dememo
mac:1o. quo c a consequencia quasi fatal da hyperemia ; por ISNQ a
revulsao par actor* dementares ranimeme se patentee a otaervacao
do dmico, como em outra parte ia o minifestdrrtos.

QLIU elementos organicos concorrem para determinaf acongestao
local que o accrue fievuUivo provoca ?

Havera puru e > implcsnK- me einbotamento da contracttlidade
dos capillares cutaneo> ou, corho nos SfigjSTta mais provavel, a

4
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impr^ssao peripherita-, kv&dai a medulla, se iransmittc a pelte
tfiodifkando o tonus capillar?

Seja como for, c certu que ha manifesta tendencia para atm-
buir-sc, noesiado actual da sciencia, os phenomenon congesiivos que
a rcvjtllsap crca, no tcgumento LAILTIIO, a Lnnetvaijuo vaso moiora -

Ao diniecq pprcm, o que rri&is intercssa £ o facto cm si com as
niodificacoes favoraveis que despena no acto pathologico c a pns-

sibilidade de preencher a indicacao por mcio Jos agent cs ihera-
peutkos que, feli / inente, exislerm

As mediiieacocs favoraveis que se realizam no acto p&thologico^
sob o influxo Jo acto provoendo, manffesnatn̂ EC igualmemc por
comraccues vascularcs on por dilatacoes h\ peremicas dos vasos,

phenomenon estes que s6 podem scr e \ plicados pelas connexbes
dos ^ aso-motores com os nervos sensitivos por intermedio do
centre nervoso medullar .

A importancia dostas ncicocse Capital, porque d^llas dimatoam
preccitos proprios para guiarem o medico consciencioso no dilUcil
empenho de surprendera indicaeao e cotihecer as contr^-indica^ucs^

litminosos plianacs que livram - no dc tactcar pas trevas,

Si passarmos agora ao cstudo de phenomenns mats eomplcxos,
veremos que as diffkyldades 'multiplicam-se e qtie ainda accen -
tua-se mais a contrnversia dc opinions.

Qua! a explicaeao posguvcl da iuflamrnacao produzida pela
mostarda applicada sobre a pelle ?

Deixando de apreeinr o papel que representa a congestuo na
produccao do erythema sinapico, vamos encarar o facto em acn
re > uhado final, UtO c, a lesuo inilammatona ,

Esta lesuo e devidu d interferencia do s\ sterna nervoso ; para
proval-o seja -nos lidto citar, entre muitas exp^iencias que existent
uma de Claude Bernard.

L
I
I
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( ) grande physiologists tomou dous coelbos, a am cortou o
nervo sciatica diretto e rut pema direita dc ambos qravou um pe-
queno fragments de maddra * No dia immediate havia febre inien-

shsinia no animal eujo nervo sciatieo tinlia ficado intaeto e nenhuma
no outro, Depois de algnn > dias, no primeiro existia pus ein quan-
lidade considersvcl, no segundo so uma, ligeira e \sudacao cm
torno do corpo csiranho.

A concluaao que se pMe tirar desta experience e altamente

significative.
Assim pois, attribuimos os elldtos mHammatorios, artincial-

mente produ/idos pelos agentes revulsives, a excitacao energica
age rues determinam ^obre os efementos nervososepic os mesmos

do derma e das panes subjacemes*

Niio era fora de logar o oceuparmo-nos aqui da phlebotomia
como ageme revulsive, mas nuo o fazemos por considerarmos
os sens elfeitos como deplectivos.

O mesmo nao acontece quanto as sangrias locaes, pmucadas
antes de determinarem uma de-com ventosas u sanguesugas, que

pleccao insigriiticame, produzem dor, congestao ou effeitos de exd -

tacao periphericai
Entre os numerosos agentes da medicacao revulsiva alguhs ha

que podem ser considerados como ugentes de espoliacao, Refer!-
sobretudo ao vesicatorio cantharidlano e ao sedenho*

Estamos lunge de concordatr com aquelles que crem que o
clleito beriefico d: um revulsivo e proporcional ii quantidade de

mo-nos

Hliquidos que se subtrahe do orgamstno*

(Homo espoliativos e como deplectivos prcferiuios as emissoes
dcrivacues pelo tubo intestinal*

revulsives que sao o vesicatorio e o
sanguineas ou as

t!omo verdadeiros agentes
sedenho, concehemos de mode dixerso sua accao therapeuuca.

1
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Urn vcsicarorm* por exemglo., c Ufa revulsive comptexo eque. antes

dc produzir eilusdes serosas, produz congestJO e dor que as yczm

sao intensissimas, A phy&iolbgia nos ensina que,a parte a inttucncia
alias restrict^ de certas causas e \ temas. toda a forca da economic

li

deriva-se das combusroes rcsplrutorias ; estas effectuam-se no
liquido sangutneo, <_> que vale dizer~se que sao limuudas e pur
consegifinte Bmitada a forca que dellas dcriva , Duhi resuhn que,
M nesic ou naquelle orgao as despezas tiuilriiiva;* exeedem a rcceiui,
de modu que dies gasierfi mais forca do que Ihes cube pdas leis

do dynamismo physiologico, os oiltrojj orgsfos resentir-se- liao de
certo desfftlque ho vjuMtium de sua vitalidade.

Bastu, p:pisT que tuna Jespcza qualqucr seja iciia pdr um appa^

reIlid para que im media lumen te a lensan vascular ou rtervosa
desappareea no organism® inteiro.

n que aconteee cm reUtcuo a mdividuos que esiao sob a
pttssao de um estado nervoso Jiypersihenico ou de grande excitacao
p$ychlea, si Ihes lizermos solfrer uma dor physics tiXo \ iolenta que
possa fuzer decrcscer a sensibilidade do orgao sobre o qua I acme
um topico algesiante ; ca^o em que veremos tudo dissipar-sc taa
completameate como se aniquila > erethism® vascular que precede
o fluxo catamenial, desdc que a primeira gotta de sangue transuda
dos \ asos.

Kstes principios que sqppomos verdaddros, porque fundarn se

nas Ids do equilibrio physijfclogico, presmnvsc a duas eoneiusSts
viciosas no dominio da ihcoria e da e \ pericuela ; r \ que qualqucr
ageme revulsive pride ^cr utilisado para a consecucito dos fins
therapcuticos ; que a accao curaiiva deve ser sempre
seja qua! fur o orgao sobre que se applique o agente lopieo.

Nao obstante a pureza dos principles de que dirrumam, est:u>

deduccoes sao iniciramente fa Isas.
*

i

L

E*

>

L
a mesma

h



1
\M 4 I

134

A inspeccao simples dos factos deixa ver «L|UC O erythema pro
duzido pda mostarda c dillerenre dos clfeitos da urticaeao ; a dor
que determina o ylurisjJor e total men te div' ersa da urente ou

terebrantc ; as vesiculas que sc apresemam na pelle pela applicacao
do oleo de croton tiglium nao tem semelhunca com as phlyctenas
produ/idas peto vesicatorio cantharidiano, Ora, si tao diversos sao
os effeitos pliysicos detcrminados poragentesda mesma medicacao,
por que nv/ao negardhes diversidade de accao physiologica c eon-
seguimemente therapeutiea ?

Quando applicamos urn vesicatorio para combater uma phle-
gmasia pulmonar, nao sabemos si a melhora que esperamos aufenr
do emprego daqueile agente depends isoladamente da dor, da
congestao on da vesica^ao que elle produz,

() que atlirma-nos a pratica e que, por mais energia que sc
desse ao emprego dos algcsiantes, dos congestionantes ou de urn
vesicante qu&iquer, mmea obteriamos resukados tao seguros quaes
os que alcancamos por meiodaquclle prestimoso agente de revu!sao.

O frio e o calor, ambos, congestionam a pelle ; no enrretanto

uni di mimic a vitalidade das l'unccocs organicas c o outro parece
estimulal-a.

Estes c outros muitos factos inducein-nos a crer cm certa

cspecitkidade de accim por parte de cada um daquelles agentes.
A segunda conclusao nao e mais feiiz do que a primdra.
Nao se deve considerar mera formalidade a escolha do ponto

do organismo cm que sc tenha de applicar o agente revulsivo,
porque a physiologia demonstra existirem relaeoes entre orgaos
muitas vexes distantes uns dos outros, mas physiotogicamente
ligados por lagos estreitosde unidade hisiica e functional ,

Alun disso Schroeder von dcr Kolk provou que quando
um nervo mix to da ramos a musculos, os seus ramos sensitivos

-H
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distribuem -se na pcllc que cobre os mesmos musculos ; ora, roda

a accao rcfic\a que tiver por ponto de partida o tcgumcnto

cutaneo ha do neccssariamente effectuate na extrema opposta do
arco sensitive!, isto e, nos musCulos do quo falhimos.

Brown Scq Liard, estudando a fefluencia das regioes umas
sobro outras, diz que na maioria dos casos essa fcfluencia re-

ctproca o mais energies quando as regioes rccebem nerves do
mesmo segmenio do ci.xo cerebro-espinhal ; indicando mesmo a
regiao superior do abdomen para o rim, a regiao dos nervos infra

upra-orbitaria para as affeccoes isehemicas do olho, a regiao
cervical posterior para as hyperemicas e para as molestlas do utero

e ovarios a regiao inammaria .

Donde se comprehende que yantiigens teria o cllmco de
auferir si possuisse o conhecimuito exacto dos arcos idiastahicos,
como indicacao positive do logar adequado d applicaeao dos ageri-
tes revulsives .

Finalmentc acreditamps que a clarcza positiva do nosso

assumpto ainda muito tom que esperar das investigacoeS physiolo-

gicas e de seus stirprendantes e feeundo$ resultados.

Fspercmos, pois.

e

i
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Indicates(

Depots do havernnos estudado a rcvulsao em face da phy-
siologic! e procurado conhocer ate que porno podcm sous dados
esclarecer o naecanismo daquelle methodo therapeutic©, restamos
rratar de suas indicaeoes.

#

A sciencia das indicaeues dos agentes do Lima medicaeao qual-
quer c, na phrase eloquentc dc Ferrand, a parte verdadeiramente
delicada e artistica da tnissao do Medico.

E na verdade, para que o medicamenio produza oil’dtos benc-
tlcos c necessario que seja applicado com inteiro conhcdmento
quer das condicues do doeme. quer da modalidade clinica que a

molesrin reveste, quer llnalmemc da accao physiologies e therapeu-
tica do agente escolhido.

Scm este$ conhedmcntos o excrcicio da medicina nunca passaria
dc um empirismo cego.

O qitando eo porque das applicacoes therapeutieas sao condicoes
scm as quaes a cura do doente ri carta dependente das cmergencias
do acaso+

A pericia do clinico e*ia cm surprender a occasiao c a op-
pommidade das indicacoes thcrapeuticas, sem o quo*, a modi -
caeao, em vez do eflicaz, p6de tornar-se prejudicial por extern -
poranca .
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Assim: si, no periodo inicial de uma pneumonia, quandoas
forcas do organismo convcrgem para os orgaos respiratorios, ap-
plicarmos uni vesicatorio ao thorax, o que acontecera ?

Pdas relacGcs estreitas que ns tubos nervosos e os vasos cs-
tabdecem entre a pelle do thorax e os pulmGes, propaga-se aid
estes a irriiacuo provocada naquclla c o processo pathologico
sc cvacerba ; porem, quandoo morbo attingindo o scu apogeu
cncontra difiiculdade na declinacao, o vesicatorio, dcspcrtando
a actividaJc f uncciona1 dos dementos organicos, entorpecida por
um trabalho exagerado, activa a eliminacuo dos productos mor-
bidos c facilita o restabelecimento integral do organ affectado.

Como cste uutros muitos cxemplos podcriamos citar e como,
por mais de uma vez, teremos de referir-nos a factos identicos
no correr desta parte de nosso trabalho, reservamo-nos para
expor entao as reflexoes que dies nos suggerirem *

Do que vimos de expender vc-sc que as indicacoes da re-
vulsao cstao subordinadas ao doente, a molestia e ao agento

therapcutico.

*

Sendo os agentes revukivos, cm gcra.1, meios energicos, CM -
gem uma ccrta forca de resWtencia da parte do doente, de sorte que

* for essa resistencia tamo mais energica deve ser aquanta maiot

applicacSo.
Cumpre considerar n’um doente a idade, o sexo, o tempera*

memo, a constituicao c as predisposicoes individuaes.
Na infancia, epoca cm que ha grande energia das funccoes

semibilidade reage tao fortemente contraorganteas e cm que a
qualquer excitacao exterior on impressao dolorosa, convem haver

a maior cautcla na applicacao dos agentes revulsives que de-
terminam aranJe soflrimento, como sejam os vcsicatorios, sina-

i O1

pismos, etc .
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Para avaliar-se quanto c faciI excuder os Hmitcs prccisos e
occasionar phenomenon de exeitacao local ou genetalisada, prin-
cipalmente a innervacno vaso-motura, basta considerar-se a
promptidao e lacilidade com que um vesicatorio produ / cfVeitos
nan molestias da infnncia, quando applicado convenientcmente,
com todo cuidado e vigilancia, como bem attcsta o professor
Trousseau, quando assim se exprime ; - e notavel a rapidc/. e
facilidade com que um vesicatorio, mesmo depequenas dimensdes.
produ/. grander melhoras, applicado contra as molestias da in-
fancia , »

L

i Kntendemos que dcvc -sc ser mui cautcloso no uso d e u m meio
tao energico e heroico, aconsdhando o so para combaicr os grandes

Ad extremes morbos extrema remedia exquisite optima ,

Deci Jidamente nao compart!lhanio ^ a opiniao do Dr. Parrot
que proscrevc o emprego do vesicaiorio nas mole aias da in-
fancia ; parcce-nos, ao contrario, que, tcndo-sc cm consideracao
o estado geral da crianca, o meio cm que v r \ e e a ulimentacao
que recebe, pride-se, conforme a exigencia da molestia, empregar
os revulsivos sempre e mojeradatnente c attendendo-se a op-

portunidade.
Na idade extrema da vida cm que a nmricao Jos recidos e

menor, cm que ha enfraquccimento de todas as funccoes, o en-
ruga menu* e endurecimento da epiderma, dillicukando a absorpeao
das substancias que Ihe sac postas cm contacto e mesmo a
fraqueza com que reage o systems nervoso, devem levar o pra-
tico a ser mats prodigo na applicacao desses meios, compensando
cm energia, demora ou extensao o modo lento e incompleto
por que se da a reaccao.

males

i

P

Convem abrir aqui uma excepeito ds emissoes sanguincas
clinico dove ser nimiamente modcrado,c u j a applicacao ocm

u
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tratando-se dos velhos ou das crianeas ; predominando nos pri -
meiros a dccomposicao que tnut enfraquecimemo, ir-se-hu au -

goientar cste com inn novo auxiliar — a espoliacao, e nos segundos
tomar-se-hiim muito senslveisas perdas de clementos plasticos tao

essenciacs a assinulacao de um organisms ainda debil .

Entre os dous cure inos da vida fic£ a \ iriJidade ou idudc
adulta ; c tttsta cpoca, sobretudo, quand o individuo apresenta
boa ^ condicues de saude anterior, qua sc pode encontrar cir-
cumstandas propiclus c npportunidade para indlcaeao dosagentes
medicamentosos Je que nos occupamos.

O sexo dcve rambcm attrahir a attcncSo do clinico, porque
a organUacuo e as funccoes divcrsificam no h >mcm e na miilhcr
sob muttos ponros de visra ; 11a mullicr a dcliqad _ /,u Jos orgaos
dos sentidos c a espccialissima sensibilidade physica collocam o

scu organismo entre o da crianea c o do adulto, c esse meio
icrmo que elia occupa e \ igc cuidado e moderacao no emprego
de maios therapeuticos energicos c tao divers03.

Aecresce qtle ha certos cstados pathologicos mats frequenter
net la e alguns quasi cxdusivos, como a hysteria que, muitas
vezes, pda menor causa fa/ explosao *

Trousseau nota ainda que as mulheres site inais expostas as
phlcgmastets cutancas, o que corre por conta das predLsposieoes
individuaes, nao devendo isio embaratar o medico, uma vez
reconhecida a necessidade dos agentes revulsives*

Existe cm alguns inJividuos alem do que e particular a idade,
ao temperamento c a constituicao, certa susceptibiliiade morbida
de um ou mais orgaos, jd hereditaria, fa devida d inllucncia dc
molcsiias antenores, resu I tanJo d'ahi que os agentes morfeigenos
acrucm de preference cm um oti outro orgio . Ha tambem
individuos cujo organismo eoino que se mamfesta refractario a

4

1
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accao dos revulsivos, ao pisso que cm outros aprescnta efleitos
mats cnergicos do que os necessaries*

A1 primeira vista parece tudo istode pouca importance, mas
nao o e, e pddc, evitundo ao clinico decepcocs, aconsclhal-o
utilmente a modificar o tratamento e Jetenniual -o quanto a es-
colha do agenie, a graduacao da intensidadc, ao logar da ap-
plicacao^ etc,

Faz-sc mister notar quc nao e possivel csiabeleccr regras
peremptorias sobre tsto ; a occasiao dira o quc sc deva fazer
desde que sc conheca bem asicis da revulsao, pois quc cm muitos
casos e a nccessidade quern legislu.

O temperamento c a constituicao sao tambem elementos que
nao dc \ cm ser olvidados, porqucn reconhecenio-se quc os indi -

viduos robustos c plcthoricos apresentam maior facilidade nos
trabalhos lluxionarlos c phlegmasicos, e precisamcntc nelles que
sc pbde empregar com maior prodigalidadc os meios de quc, com
bastante pruJencia e opporrunidade^ lancarcmos mao para os

individuos h mjjliaticos ou depauperados ; quando estes individuos,
porem, aprescritam predisposicucs as congestues visccracs

gamos quc o temperamento nao deve estorvar o clinico na ap-
plicacao dos agentes revulsivos quc vantajosamente dcbcllain
aqucllcs accidcntes.

Para mais seguranea do quc levamos dito, incocaremos cm
nosso auxilio a opiniao do professor Peter quc critica os sens

collegas de Pariz, quando, por espirito Je cscola, recusam em-
pregar as emUsoes sanguineas locacs cm individuos anemicos,
lymphaticos ou tuberculosos, accommettidos dc um pleuriz .

() notavel clinico assim se exprime : -> de cc respect bicn
avisc, il results que Pinllammation dc la plevrc, abandonee aux

forces d’une nature maifaisame, transforms une phlegmasie
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aigue1 mais fondamentalemcnt peu franche, cn Line interminable
maladie,

a Oh! le beau resuhat ! &

Havcndo ja discriminado todas cssas drcumstancias rcfcrcntes
ao dloentc, attenderemos a molestia propriamente, as causas^ sedc,
EATureza -, extensao e marcha.

Essas circumstancuis nem sempre tem siJo devidamciite at ten-
didas, dVmde o man resultado que alguns praticos hao tirado do uso
inopportune da medicacuo revulsiva, danJo deste modo indianca

a prevencao c a deseonfianca Jo povo sobre meios tao poderosos ,

E\ entretanto., a esms circumstancias que OCUQICO deve estar abso-
lute mente suborJinado.

A mamfesta^Sq de uina erupcao dartrdsa em substituicao
a dyspepsias ou bronchites chronieas eo reapparecimento destas,
quando curadas as manifestacGes cutaneas^ silo factos Jc observaqao
que demonstram evideatemcnte a existcnria dc revulsoes espoma-
neas on naturaes,

#

O Professor Hardy diz ter frequcntemonte encotiirado bron-
chitis chronieas, apresentandb especialmente os svmptomas do

catarrho pulmonar, que sc desenvolviam no momento em que
eczemas desappareciarm

Algum&s vezes e uina pneumonia que faz desapparccer um
eczema e vice-versa; outran vezese uma inflammacao visceral que
susta a mareha de uma febre eruptiva.

Sendo essas revulsoes ora uteis ora nocivas, e conveniente fad-
lital -as ou evital-as, desde o momento em que descobrirmos a
relacao de causa para efl'eito.

No primeiro caso serao os revuhivos applicados no ponto para
o qual se quer tnmsportar a manifestacao morbida, no segundo
sabre a parte em que se desejar fixaba.
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Os facros tem mostrado que depots de uma secrecao habitual,
com espedaliJade a Jo suor dos pcs, sobr<iVena mules lias cuja
pathogenia nao sc p6de deixar dc atfi$buir - lhe.

O notavel physiolcgista Kuss ruio ve ahi relacao de* causa a

effeito, considem antes simples concomitancia mats ou menos,

quando assim sc exprime: * sao os resfi iatnemos as causas da sup-

pressao do suor e tom dies repereussoes singularmente graves e

variadas sobre todas as partes do organUmOi re friamentos qua
sao a causa principal das pertnrbacoes dc que a suppressao do suor
e upenas um phenoffiieno concomitants, o

Nao discutinJo o facto, perfsamos que em sctnelhantes cases,
quer liaja sequerida entre a causa e o effeito, qtier simples conco-
mitancia, logo quo a anamnesc nos revete u pathdgenia, devemos
accnselhar meios r^vukivos, taes como : os pudiluvios sinapisados,
as friccoes, etc.

A suppressao dc tun iluxo hemorrhoidal ou catamenial pMe
accarretar desordens graves para o lado dc differentes visceras ;
todas as vezes, porem, qua houver sequencia emre um facto e
outro, havera indicacao para lancar-se mao dc todos os meios
capazcs de restabelecer a fluxao acostuomda e nesre caso apro-
vcitarao os sinapismos, as ventosas, as sanguesugas* etc.

Os autores tlao so tern escripto sabre os perigos da sup-
pressao dc tacs tluxos^ como tern aconselhado, em certas cir-
cutnstaricias, a sua provocacao para fazer desapparecer outras
moles[ ias ; e a scicncia registra em seus annaes muitos facte® Je
tal ordem.

ESTCS factos mereccm uma attencao especial, pnrque, inuiias
vezes, consegue-se debellar enfermidades inveteradas com a pro-
vocacao c successive restabelecimento de mes lluxos.

?

Nao e menos digna de attencao a natureza da molcstia.
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No sracamemo de algumas, dotadas de extrema mobilidade,
e no comedo, antes que as lesoes organicas tenham deixado de

ser superficiaes, e que a mcdieacilo revutsiva se mostra muito
eliicaz.

Sirvam deexemplo — as nevralgias antes de haver intlammacao
do nevrilema, as fluxoes rheumaticas incipientes, as congestues, as

inflammacoes caiarrhacs das mucosas c ouiras.
Nao acontece o mesrno, pois, com as que se fixam, como as

inflammacoes parenchymatosas, as erupcoes pustulosas da pelle ou
das mucosas, varias neoplasias, contra as quaes a regra e a inef-
licacia da medieacuo , As phlegmasias parenchyrnatosa^ parem,
poderao abortar, tnuitas vezes, quando nao houver verdadeiro
estado inftammatorio a so simples congestao, ou quando a phle-
gmasia mostrar cm sua marcha tendencia a retrocesso.

Nas molestias locaes e necessario distinguir-se as que sao
propriamente taes das que siio puras manifestacoes de mo-
lestias geraes j exceptuando. porcm, certas pvrexias cm que a
molestia e geml e as manifestacoes que se acham para o lado
das visceras sao mats perigosas do que as que se fazem parti a
pelle : motivo pelo qua) aprovettam-se, muitas yezes, na febre
tvphoide as ventosas seccas, e as frtccoes imtantes e os stnapismos
na variola,

4

E1 tambem de grande importance sede, porque as phle-
gmasias agudas das mucosas sao na maioria dos casos facilmente
combatida^ pelos revulsivos; entretanto o m.splo nao se da com as

parenchymatosas, nao so por sera lesao mais profunda, como mais
persistente, ou mesmo pela facil climinacao do^ exsudatos que
cumulando-se. poderiam constituir por sua vez nova causa de
irnracdo, ou por qualquer outro motive ; mas e ceno que com faci-
lidade faz-se a revulsao de uma mucosa para a super!]rie cutanea ou

*
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vice-versa, e isto observa-se mesmo na marcha natural do muitas
molestias,

Ey por esse motivo que os rubefacientes e os vesicantes sao tao

pouco proveitosos nas inflammacoes parenchymatosas, ao passo
que dao excellentes resultados nas bronchites, gastrites, ententes,
colites e outras affeccoes *t

A extensao da lesao e uma outra circumstanria que deve ser
tida cm linha de conta.

Kmbora pareca assumpto de primeira intuicao, por isso que
quanto maior for a extensao ranto mais energica deve sera mc-
dica^ao, nem sempre isso se da, e assim torna -sc necessario que,
ao lado das outras circumstancias de que jd tratdmos e que sao de
maior valor, nao se deixe de considerar esta, relativamentc de menor
importancia ; pois sabe-se que a enei gia da irritacao artificial deve
ou sobrepujar ou attenuar a irritacao morbida, e que cm uma
bronchite generalisada, por exemplo, os largos e immensos vesi-
catorios sao os unicos que aproveitam, porque a grande extensao da
mucosa bronchica oppoe-se a grande energia do agente revulsivo.

A marcha da molestia, conforme for ella aguda ou chronica , e
assumpto interessante, pois nao c indirferente a applicacao de urn
vericatorio no primeiro periodo de uma pneumonia ou em seu pe-
riodo de declinacao.

w

Aniigamente ligava-se muita importancia nas molestias agudas
a idea hippocratica de crise^ de dias criticos e indicadores, ja pda
tendencia a doutrina humoristica em que era preciso esperar o
aniaJurecimento da molestia e ver deque lado tendiam a fazer -se
as evacuacoes, afim de intervir em occasiSo propria ; jd pda dou -
trina sanguinaria de Broussais, cm que considerava-se a deslocacao
da irritacao como causa das crises, e d'ahi as innumeras indicacoes

.. * f *

a applicacao dos revulsivos.

fr
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Assim, pensavam uns que o emprego dos revubivos no pe-
riodo critico das phlegmasias cm logar dc ser favoravel tomava-se
prejudicial, porque uma nova irritacao umr-se-hia a jd pre-
existente ; outros pensavam no
remedies —
mediate*7o,

A opiniao exclusivista do uns c do outros nao e sanccionada
pelas observacoes clinicas . Si com os primeiros fariamos bem,
embora cm contrarioa praticade Gendrin, nilo applicanio um vesi-
catorio cm urn caso do pneumonia, antes que cliegasse csta ao
periodo dc declinacuo; com os segunios nao errariamos, propor-
cionando agravidadc do caso a energia da medicacao e colbcando
o vcsicatorio cm ponto afastado do fnco do mal ; por isso, parece-
nos que estes c aquelies tCm razao, nao podendo ser, porem, acei -
tavcl a generalisacao daquelles preceitos.

A’ perspicacia do medico nao deve escapar tambem a natureza

do mal cu )o estuio p >de igualmente comorrer para uma boa indi-
cacao ; sirva dc exemplo a pneumonia, que, sendo uma molesiia de
marcha c \ clica, nao deve scr penurbada coma applicacao extempo-
ranca dc uni revulsive quo, longe dc fazer bem, podc augmentar a
intensidadc do mal.

K * no 1ratamento das phlegmasias que mais sc tem escripto e
disciuiJo sobre o emprego dos revulsives, sobretudo cm relacao as
indicacoes e contra-indicacucs das ombres sanguineas geraes, que,
como ja dissemos na parte antccedcntc, consiieramos antes como
mcios espoliativos; alcm dbso entre nos, hoje, as suas indicates
sao mui espcciaes e sua pratica tnui restricta.

Na* molcstias clironicas, desde que haja indicacao, todo tempo
e opporiuno para se agir com os revulsives.

Occupemo-nos agora da escolha do agente revulsivo.

para grandos males grandes
a graviiade da molestia a energia daou antes

4
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Certas circumstandas rdativas ao Joenrc e a molestia, como ja

vimos,, determinant a sdeccao.
Em genfl procura-se um agonic capaz dc estaSeJecgir um traba -

Iho morbido que scnj pmdme o mats possa\ cl daqucllc que sc dcscja

combater*

Assim, contra as congcstocs parciaes, quc sc localisam nos
orgaos internes^ quc pouca rcuceao dcspertamj mas tonstltucm
uma prcdisposicSo mantfesta para as hemonrbagias, inflarmna-
cues, hydropesia, como s6e aconteccr com as congestues pul-
monarcs. hepaticas, urcrinas u dutras, on amda quando sc torna

precise restabelecer uma fluxao suppress^ sno indicadasas vemosas
scccas, as emUsucs sanguincas locaes c os rubefacientes.

Quando a molestia c caraeterisada mittamente pela JGr, como
acontccc com as nevralgias, e prod u y inJo um phenomena ana logo

vened-a, c nesre caso e inJicada a pharadi-quc conseguimos

sacao.
#

Contra os derramamemos serosos e as phlegmasias, no periodo
dc dcfcrvesceneui, sao preferidos os vesicatorids, o oleo dc croton,
a timura dc iodo e outros,

No tratamento das pblegmasias dironicas, cm quc os revulsives
de aceSo rapida nao produzem melhoras, tolhern-se bons resuhados
com os fonticulos e sedenhos.

E1 ccrto que emalguns casos dc phkgmasias chronitas, como
scjam as do encephalo e da medulla, a appticacao desses ultimos
meios nuo traz grandes vantagens, mas ao mcnos faz cstacionar on
retardar a matcha do proccsso pathologico, e por isso nuo devemos

proscrevd-a.
Hom ier eita factos Je tuberculosc pulmonar , ja com cavernas,

em que esta3 cicatrizaram-se sftmentc com a applicacao de sede -
nhos cum bom tratamento hygienico*

P
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Nao podemos absoluEamente acreditar que o sedcnho tcnha m-
fluencia sobre o fundo diathesico da molestia ; mas julgamos que
esu\ p6de processor-se menos rapidamentc, retardanio a ftisao quc
depends prindpalmente das inflammaeoes peri phy micas, obst&ndo
ashemoptyses c facilitando a entrada do ar ate as vesiculas puU
monarch, cm consequencia da diminuicao da secrecao bronchica -

O illustrado professor de clipca inedica, o Sr , (>nselhdro
Dv . Torres-Homem, sancciotia essa prauca-, fa/.eoio uso de
sedenhos no traiamento da tdberctilose pulmonat, coin o que tem
colhido opnmos resultados, e citu, em suas IJCOM ie Glinka Medka*

publieada# cm 18H3, cusos de individuos tuberculoses viverem
longo tempo com o uso permaneote desse ajgentc rovulsivo .

O sedenho pode set substituido pelo ptocesso revulsive que
citra dmputlosa ow atra ampullar, e que con-

sists cm pcquenos vcaicatorios volames, substituidos a medida que
vao seccando .

Charcot umlta, com enthusiasmo, a applkacao do eauterio
actual na mining!te e myelite, provententes do trial de lY> u. fun-
dando-se nos magniiicos resuhados obddos em sua elinica;* Esse
revulsive e ainda preconUado com cxito nas paraplegias que
ordinariamenU acornpanham as aiieccoes vertebrae*, e para prova
ckaremos o seguinte caso de Qiarcor, que eneontramos na Gazcta
Medk j de Pari/ Ac o de De/embro dc \ H\ \. : em uma confertncia
fetta na Salpctriere, rcl’ere (Charcot que uma Polaca, afFcctadi
do mal de Pott, complfcado de paraplegia, dci \ara Varsovia
para consukul-o ; p&ssando par Ikrlim, consultou Langenbedt.
O illustre drurgiao utlemao fez-lhc sentir a imitilidade do eauterio;
n5o obstante isto, a Polaca, firme na sua intencao, foi a Pariz,

Depots da segunda earnerisacao a doeme andava, c qumzc dias
depois visitava LangenbedL, fornecendo-lbe, diz textualmeme

Raver denominou

*
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Charcot, api orairrefragavel dequeoempuisiJio va'calgumacousa,

qtiando aceiio e rê ommcndado pelos cultures .ia saencia.

As duehas bias t qiientes appUcam^se, habitualmentL:, no trata-
memu dc lodas as iriHammacoes chronicas e do lAiiias molestias do

r

svsterna nervoso.
Em tod is ns casos e precise nao olvidaro seguime prcceito; que

a intensidadc do trabaJho therapeutic© deve ser proportional a
imetisidadc e exteftsao do trabalho naorbido.

Outra questa© nao menos importance a sede Je applicaeilo Jos

agonies revuteivos* A esse respeito os dados positivos que possui-
mos. baseado> na physiologic, na anatomic c na ctirnca, silo dimi-
riutos, mas servem- no^g comtudo, de guia em alguns caso especiacs.

Por occasiao do estudo* que tuemos, da physiologic da revul-
sion, vimos qtie os chamados ponros de dei$K> nao eram put as

phantasies de uma pratica infundada .

A theoria do Schroeder van der Kolk t corrohorada pdas expe-
riencias do Dr. Faure, as quaes demonstram que. no ^ individuos
prestes a asphvxiarem-sei; a sensibilid&de comeea a desapparecer
dos membros inferiores e vai-se refugiando pouco a pouco na su-
perftete cutanea da rcgiSo anterior do troned, de modo que e inutil
a appjkiicao dos smapismosnosmembrpsabdominal para Jesper-
utl -a . Gonvcm, por isso, preferir-se a parede anterior do Thorny t

principalmente os espa^ps sub-chtviculares*

L )v tal modo e neccssario suppor que liaja uma eena oonnexao
nervosa entre os organs internes c as diversas rcgiucs da periphem
Jo corpo, e, sendo verdadeira a theoria de Sehroeder, p'odcra
tornar sc mab extensiva, sanedonando-se por essa forma a pratica
das applicacoes dos revulsives — in loco dolentc,

: ambem Brown Sequard te\ e a idea de utillx&r-se dos

enlaces nervosos para i:\ plicar a correspondence quecertas regloes

y
L
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c organs mantcm entre si, como ja expuzemos na parte antece -
dents .

Pda mesma ra/ao. sem duvida, Gueneau de Mussv aeonselhou
>

nas luryngiies a applicacuo de revutsivos a nuca onde vcm rellectir
algumas vezes uma sensacuo dolorosa nas allecoues congestsvas dot? * o

larynge .
Duchene de Boulogne assi&nala tambcm aijuntas obscrvacoes,

mostiando esta correspondence nervosa cntrc certas regiues peri-
phericas e os orgaos internes,

l ‘ntre as obscrvacoes refcridas a que sc segue e a mais curiosa:

Km consequencia dc uma angina diphterica gangrenosa, uma
senhora foi accommettida de dyspnea intense e contra a qual esgo-
taram se todos os recursos ; nesra difficil conjunctura, lembrou-sc
die de empregar a pharadisaciio e depois de haver diri&ido inuixl-
mente os rheophoros sobre uma g ande extensno da peripheria
thoraxica, sem conscguir allivio algum para a doentc, encontrou

por lim urn pomo da regiao imcr-scapular em quo sua applicacao
foi logo seguida de uma melhora consideravel e trouxe as funccocs
respiraroria^ ao seu typo normal. Houve depois recahidas que s6

cederain a applicacao da eorrente no mesmo ponto.
E1 talvcz pensando pcla mesma forma quo Curvelhier susteiua

que ha certos pontos da column:* vertebral que se prestam mdhor
a rex uKao nas afibcedes de ccrtos orgaos; no seu dizcr1 o espaeo
comprdicndido entre a quarta e quinta vertebras dorsaes deve ser

preferido no tratamento das molestias cardiacas. urn pouco mais
para baixo no tratamento d is alfeccoes gastricas. e o espago limi-
tado pela segunda e terceira vertebras lombares dove ser aprovei-
tado na tratamento das lesdes utcrinas.

As connexoes vasculares servem- nos* tambcm, de guia na

escollia do logar para applicacao dos revubivos e por ellas nos

J

A

\
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dirigimos quando mandamo* applicar sangucsttg&s sobre o hvpo -
condrio direito on sobre < * anus* nas congest5c5 liepaticas*

E? sob tal guia ainJa. dt /. Gubler, que em uriia pericardiie
agudu com ksao da subsiancia camuda pode- se applicar sangue-
sugas na regiao pretiordial ; obtenJo -se, poi em, mdhores resutfcados
si forem coUoead&s na regiao epi $gastrka ; ha eflectiramente,
centinJa o meamo amor, uma connexSo tntima da circulacao de^ta

7 v

re^iao ami a do in\ oluebo seroso do coracao,o " " - P

Nao oflerecendo a inda c^cs facto* base* seguras para estabe-
lecer regras gcraesn nao devemos por isso mCiiosprezai-os e seguir
cegameatc as tradkeoas empideas ; devemos, ao cootradio, fegts-
mil - os , porque sao caminhos apuntados pda phyiiclogia , pula
anatomia c pela cIini^a -

O que a < ib*ervacao eiinica no^ rein most rado e que a applkacao
proximo uu immediate dos agentes revuIsivos na regiao snperposta
ao orgao doente b prderivd 4s que se faze ;n em pantos afas-
tado*.

I Todos sabem da prefcrSOcia que os ndssos aiuepassados davam
a ccrto* pomos da pci ipheria cutanea para a applicable dos agemes
revnisi vos .

Kram por elks pr^ feridos cm certos estados pathologicas
os legum es pontos ; — os membros inferiores quando queriam
cotnbater ccrras aibeecScs cercbraes — a parte interna das eoxas
no irannneino de certos orgaos da caViiaie abdominal — a parte
interna e superior das mesmas nas mCilesLias uterinas - o hy-
pogastrio nas cystiteS— o hypocuidrij diiviio nas alluqcQes

hepaticas— o epigastric nas dyspeptieas — as glandjalas mam-
ma rias nas hemorrhagias uterlrtas — a parte superior do thorax
c interna da regia ; * humeral nas afEbccdes pulmouarcs — a parte
anterior do pescocd nas do larynge — a nuca nas do ccrebro —
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a apophyse mastoide nas inllammacoes do globo occular c a regiao
sincipital nas amauroses *

Estes preceitos que representam o resultado da observacao
empirica Jos nossos am^ccssores poucus modificacoes experimen-
taratn c ainda hojc silo geralmente seguidos na pratica.

Um ouiro preceito qut; nao devemos esquecer ^ referentc :i
commodidade. Cumpre-nos re ^peitar o mats pipssivelcertas resides,
evitando quo deforimidades vexatoriasao cliente tenham logarpelo
emprego dos rev u 1stvos, mormente si tratarmos du uma senhora.

RelatEvamente a duracao da revulstlo therapcutica vamos ex-
pander algumas ideas tomadas nas obras de Trousseau e Pidoux -

Estes i [ lustres therapeuras dividem a revulsao em immediata
e mediata . A primeira acuia rapidamentej a segunda de um
mode lento e demonido*

Para combarer as aiTeccoes ugudas e viofentas em seu desen-
volvimento sao aconselhados osagentes que determinant arevulsao
immediata, como a mosmrda e as ventosas no tratameilto das
congestoes e a pharadisacao nas nevralgias em geral ,

Contra as molestias chronicas sao indicados os agentes que
produzem a revulsao mediata, como o sedetiho na tubcrculose

pulmonar *

\To emprego de um revulsivo deve-se catcular os effeitos que
determina, de modo que sua aceao nao va aleni do que se deseja,
porque. si procedermos de modo inverso, veremos o mal que que-
remos combater desapparecer e o doente continuar sob a impressao
do meto therapeutico^ ou entao a irritacao artificial associar-su a

irritacao morbidaT aggravando mais o esiado do doente ,

E1 nccessarto ter sempre cm memoria o seguinte preceito : a
intensidade da irritacao therapeutica esrd na razao inversa de sua
extensao.

i
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Um sinapismo nao deve permanecer no mtsmo logar por mais
de quinze a vinte e cinco minutes, assim como nao c conveniente
quc um vesicatorio cantharidiano acme por mais dc seis on oito
horas.

A grande sfiflkuldade, Jiz M . Raynaud, esta em harmonisar
o remedio, a molestk\ e o doetite, o que s6 sc consegue com a ob -
servacao dinica .

E1 isto um problems cuja soiucao depende quasi quo exciusix a-

mente da intelligence, perspicacia, criterio e grande discermmento
do medico,

Digamos agora algumas pa lavras sobre as

CONTRA-INDICAgOES

No estudo das indicacoes dos agentes revulsives* i’eito na parte
quc vimos de terminar, tocamos, pda connexao do assumpto, em
muitos pontos CQncementes as contra-indicacoes en para nao
cahirmos em repettcues, que sHo sempre fastidiosas, procuraremos
ser breve, frisando, apenas, alguns cases cujo conheclmonto jul-
gamos de summa imporrancia .

Devemos evitar, quanto nos seia possivel, o emprego das
emissoes sanguineas nascriancas, nos hejnophilicos e nos indniduos
hereditariamenre predispostos ii escrofulas .

Nos primelros* como ja dissemos,, as perdas sanguineas tor -
nam-se mui sensiveis ao desenvolvitnento de seu organismo,
podendo trazer mais tarde, como consequenria, o rachitismo ;
alem disso os meios de quc dispomos para ellectual-as saq

todos irritances e dolorosos e taes que, si a crianca f&r de uma
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excitabiMade nervosa excessive, podem produ£ir ataques de
convulsues .

Nos segundos, porquc, pelas predbpGsicoes que apresentam
as perdas de sanguc, as cmbsuffis sanguineas podem dar logar a

faemorrimgias graves e dilficeb de serem sustadas.
1' inalmente nos ulrimos, porque o enftaquecimenio do orga-

nicmo provcniente das perdas de sangue, junto as solucues de

contimiiiade produ/idas na pell:pdas sangjuesugas t oescarificador^
pode motivar isma esplosao da Jiatliesc, da11Jo origem aos engor-
gitamentos ganglionafxs que cm seguida tercmos de debcllar.

Em ulguffs iindividuoa hereditariamentis aliectados de diatliesc
herpstica, ve-se muitas ve/e$ a application Je um vesicatorio ou

OUtro qualqucr revuldvo ser o porno de partiJa de manifes-
taco.s cutaneas rebelJes. pertmazcs e das quaes HL7O soilYiamate
cntdo.

Estes fact s* comtudo, nao podem ter grand: valor perante a
clinica ; seria preciso posswir-se JOES de adivinhar para saber
que um individuo bem consiituiio e robust*) tra/ . latetnemente,
em si , a motestia que sti exige um simples pretexto para pa -
tentear-se ,

QtumJo a phbionomia do individuo denunda os iraoos ntoi bidos

desta daihese. convcm proscrever 0 emprego dos revulsives, mas

isto mesmo srt nos casus em que a mdestia que se apresenta por
ultimo e contra a qual se quer aglr, nao reclame imperiosarnente
esse empregO -

Dcve mureccr tambem especial aitencao do medico o estado das

forcas do individuo c as condicues do mcio em que vive .
I ” assim que, em um individuo depaupera do por molestias

antcriores, v £-se muitas ve/es 11m simples vesicatorio dar logar a
uma suppuracao abimdamissima que reclama, em algtrns casos,

4
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meios therapeuiicos adequation para combatcl -a ; cm tacs casos
e de urgenic neccssidade retardar o emprego don cxutorios e
antecipadamonte foritticar o domte por mcio de tonicos, aim de
quo possa re.dstir ao novo dcpauperamento pioduzido pclo re-
vulsivo.

Sob a influencia de certas constituicoes medicas deve-sc pro-
screver a applicacfio dos agentes rcvulsivos que produzcm irritacao
energica e solucao de conti nnidade nos tegumentos, porque a
obscrvacao nos tcm mostrado que, cm certas cpocas, principal-
memc nos hospitaes, desenvolvcm-sc mdadciras epidemias de
erysipelas, diphteria, lymphatitcs, etc., e estas accommeticm de
prefcrencia os individuos cm que tenham sido applicados sina-
pismos, vesicatorios c outros revulsives.

Ha conira - indicacao no emprego dos rcvulsivos nas partes
dotadas de pnuca vitalidadc. c e desobedecendo G estc importante
preceito, que algumas vexes o medico sente-se embaraeado ante

graves complicacies pcla applicacao de urn vesicatorio n 'um
membro edemaciado.

t

Os acciJcntes que algumas vezes notam-.se para o lado dos

orgaos genito-urinario.% devidos ao cantharidismo, tcm sido a

causa de infundados reeeios por pane de alguns medicos.
Nao ha neccssidade de exagerar a gravidade de taes accidcntcs,

quando temos ccrteza de que dies variam, conforms as dimensocs
do vesicatorio, a duracao de sua applicacao c a irritabilidade do

iniividuo ; e, ainda mais, sao rarissimos o> doentes que sc queixam
K de taes incommodos, o que csta dc accordo com o que diz o pro-

revestem, uma vez sobre
estado rudimemario,

70 vesicatortos
foram notados

fessor Gubler, que tacs accidentcs nao
vinte, uma forma urn pouco intensa e, cm

nao sao observados no dccimo dos cases. Lm t

que foram applicados cm sen service, in vezes
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phenomenon variados de cantharidismo, o que da a seguime pro*

porcao — t i l l . Sobre r 5N vesicatorios isentos de cantharidismo.,
I 3'2 vezes nao havia albumina oas urinas antes do vesicatorio e

jnao houve depois.
A eloquencia destcs algarismos e o quo temos obscrvado nas

enfer mafias de clinica niediea, parece-nos que poem os vesicatorios
ao abrigo dos receios da superveniencia do Lima nephrite ou evstite
aguda.

Ainda mate, o cantharidismo pdde ser evitado^ icndo-se cm
vista o seguinre preceito : retirar o vesicatorio desde que turn

produzido a vesicacaovisto e, notim de sete on oitd boras que e
qnando se tern conseguido o tim deseiado,

De todos os meios propostos para obviar estc mconveniente,
um s(K segundo a opiniao de Gubler, tem side preconisado com
vantagem ; esse meio e a camphoru que pride ser applicada unida -

mente ao vesicatorio ou administrada inremamente.
No primeiro caso a camphora impede que o vesicatorio sc

ponhu cm pleno conracto com a pelje c, pOr isso, evita o canthari-
dismo a custa do effeito revulsivo que se quer obter ; donde sc-
ried uz a sua desvantagem.

No segundo caso e possivel que a camphora, nao sendo encon-
trada nas urinas e por conseguime nao passando pelos rins, desvie
d’ahi a camharidina ,

Esta pane de nossa dissmacaD nao vai completa como dese-
javamos; si lacunas contem, si ha omlssoes que possam merecer
reparo, sirvam-aos de bfoquel as criterios&s palavras de nosso
mestre, o Sr. Dr. Benicio Je Abreu^ as quaes eonservamos cm

t . . indicacoes e contra-indtcacoes de meios thera -
* " *

peuticos sri podetn ser feitas cabalmente junto ao leito da dGr e nao
nas paginas inanimadas de utna dissertaqfio * *

•t

H
mentc : * «
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Aqui terminamos este modesto irabalho que, attenta a nossa
insuffieiencia, nunca emprehcnderiamos si, como ora aconuice, nao

fossemos agrilhoado por imperioao dever .
E1 plena a nossa com iccao Je que nao dcsenvo|yemos o ponto

com a proticiencia que sua importance redamavat; di/ -nos, porem,

a consdeiicia que empregamos em sua eliiboracao lodo o enforce
de que eramos #apaz. Esta sincera confissao, esperamos, captard
a bene\ ola indulgencia de nossos juizes.

u

J‘'ect quod poiuit non quod volui*
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CADEIRA DE PHARMACDLOGiA E ARTE DE FORMULAR

DAS GUI NAS CHIMICO-PHARMAGOLOGICAMENTE
CONSIDERADAS

PROPOSigOES

l

Denomjnam-se quinas as cascas dc arvorcs originarias da

America do Sul c pertencerites ao gcncro Cinchona, da familta
das ftubiaceas.

II

A riqueza das quinas esia em rclacao com a naturezae quan
ndadc dos alcaloidcs quc COntcm *

in

A anal}sc organica revefa nas cascas das quinas a prcsenai

dos alcaloidcs — quinina . cinchonina c seus isomeros ,
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IV

A cmchonina distingue-se da quinina por dar com a agua
chlorada um predpitada branco *

V

c muito empregada an medicina ; a cinchonina
porem, irtercce pouca conUanca dos prancos.

A quinina >

VI

o sulfato, o bro-Os sacs dc quinina mais cmpregados sao

mh\ draio, o salicvlato e o valcrianato.

VI ]

A decoccao da quinta fprnece o productp mais rico cm qui-
nina, a maccracao o mais pobre c a infusao uni dc riqucza

s*

media.

«

VH1

Os e\tractos de quina podem scr obiidos pela agua ou pelo
alcool, quaJquer qiie seia a espccie dc casca.

IX

A tintura dc quina que c um medicamcnto active devc scr
preparadu em alcool de grao dlverso, segundo se trata da quina
calvsaia ou dc outra especie *

m
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X

O extracto hvdro-alcoolico, tambum chamado cxtracto molle
de quina, e o prcparado rnais rico cm alcaloides c

partes insoluveis.
privado de

p

u
XI

i

O xarope de quina, obiido por meio do extracto alcoolico, tem

propriedades organolepticas diversas, conforme a especie da casca
com que e preparado.

i

XII

Vulgarmente tem-se dividido as quinas por seus caractcres

physicos cm tres especies coni as denominacue.s de quina cin-

zenta, quina amarella e quina vermelha.

XIII

As molestias de origem palustrc tem na quina e seus alca-
loides um remcdio quasi nosocratico.

L
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CADE 1RA DE OBSTETRICIA
k

O P E R A g A O D E P O R R O

I

A operacao de Porro consists na amputacao do utero gravido.

II

F o i praticada pda primcira ve/., com resultado feliz, pdo
Professor Porro, de Pavia.

Ill

E1 Lima modificacao vantajosa da operacao cesarianna ordi -
nary.

IV

Evita a hcmorrtuigia > poe a coberto das prindp&es molestias
puerperaes ; a operacao e mais rapida \ obsta nova prenhez\ etc.

K
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V

A pratica mostra que e muito grave.

:VI

A operacao deve ser feita antes do comeco do trabalho.

VII

Ha diversos methodos para fazer-se a operacao: o de Porro,
que manda incisar o utero in situ, extrahir a crianca, puxar o

utero vazio para fora e amputal-o ;

VIII

O de Muller, que manda incisar o utero depots de puxado
para fora.

IX

Os outros methodos variant no modo de tratamento do coto:
externa ou tnternameme.

X

Theoricamentc o tratamento intra-peritoneal do pediculo e

mais vaxuajoso.
XI

Para constriccionar o utero e assim evitar a hemorrhagia pri-
mitiva, tem os praticos se servido oude um tubo de cautchouc, ou
do constrictor de Cintrat, ou do dc Wasseige, ou do de Kobcrle, etc.
e ainda do esmagador linear.
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Xll

Parece-nos poder prestar melhores servicos o constrictor Was-
seige, porque

P XIII

A constriccao faz-se em maior extensao. sua accao e brandaa a *

e directa, tem-se sensacao mais clara da forca empregada e da
resistencia dos tecidos.

XIV

Quando o estreitamento da back for deo,o:> on de menos $6

julgamos a operacao cesarianna indicada pelo methododePorro.

XV

Os ovarios devem scr extrahidos com o utero.

XVI

Sweifel cita um facto de Kdberle, que e o que segue : apos
extirpacao supra-vaginal do utero fora de gravidez, o collo

aberto e mais tarde cedeu a uma prenhez abdominal
uma
se conservou
da qua) a mulher morreu.

XVII

O curativo e feito segundo as regras geraes estabelecidas pclo
curativo de Lister.

XVIII

Os meios ihcrapeuticos para combater as perturbaedes que
possam sobrevir a operacao sao muito conhecidos.
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CADEIRA. DE PATHOLOGIA INTERNA

H Y P O E M I A I N T E R T R O P I C A L

I

A hypoemia intertropical e uma molestia propria dos climas
quentes e humidos.

II

Alguns autores auribuem esta molesiia a presenca de vermes
denominados ankylostomos duodcnaes.

Ill

Estes helminthos nao podem ser considerados como causa de-
lerminantc da oppilacao por terem sido encontrados em cadaveres
de individuos nao hypoemicos.

IV

E' uma molestia da pobreza e da penuria .



—
\jJ14

70

V

Differenca-se da chlorose que ataca, de preferencia, a dasse

opulenta.
VI

A hypoemia nao respeita idade, sexo c raca desde que suas

causas actuem com permancncia sobre o organismo.

VII

o ar quemc c liumldo, o mauAs suas principaes causas sao
regimen alimentar, a inconstancia da tempcratura ambiente e todas
ascondicoes debilitantes do organismo*

VIII

A geophagia c tuna manifestacao symptomatica da molestia.

IX

Os principaes symptomas sao : dyspnea, allotriophagia, consti-
pacuo ou diarrhea, metcorismo abdominal, gastralgiu, hvdropesias
cm diversos orgaos, descoramento da pelle e das mucosas, ruidos

de sopro cardio-vascttlares, vertigens, palpitacoes, tristeza, aversao
ao trabalho e uni descoroeoamemo moral e phvsico.

X

O diagnostico e algumas vczes dillicil.

XI

A ausencia dos cnrjonnta memos do fi ^ado e do baco cstabclecco r> L' *

a diil'ercnca cntre a hypoemia e a cachexia patusire*
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XII

As desordeas espcciacs obscrvadas da lado do tubo digestive
distinguem a oppilacao das outras molestias hydropigenicas e das
diversas anemias.

XIII

O seu prognostic*} e ordinariamente grave.

XIV

Sem o tratamenio hygienico a cura e difficilima.

X V

A medicacao anthelrointica precnehe uma indicacao i
todas as vezes que existirem os ankylostomos.

importante,

XVI

Os pos do doliarina e ferro de Peckolt sao vamajosamentc
empregados quando, existindo ankylostomos, ha ausencia de diar-
rhea.

XVII

Os ferruginosos constituem a base do tratamento pharmaceutico
na hypoemtai
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HIPPDCRATIS APHOEM

I

*

I
Ad exrremos morbos, extrema remedia exquisite optima.

( Sect . I, Aph, 6 )

It
Qua* ducere opportet, quo ma.vimc vergunt, eo ducenda per

loca convenientia.
( Sect , I , Aph. u ! )

III

Duobus laboribus simul obonis, non in eodem loco, vehe-
mentior obsenrar alterum.

Sect . 11, Aph. 46 )

IV
[ .assitLidines sponte obortte morbos demmeiam .

( Sect . If , Aph. 4 )

V

vigilia, utraqite modum cxcedemia, malum.
f Sect. II, Aph. 3 )

Som m us

VI
Mulieri menstrua si \ c!lis cohibere, cucurbitam quam maxi -

mam ad mammas appone.
1 Sect . V, Aph . b o )
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Esta These estii conforme os Estatutos ,

Rio de Janeiro, 3 de Outubro de i8S3.

(Dr. Ca&t&no da Ahn&ida.
il)r , dienicu? da .Abrew,

(Dr. Oscar (BuihoeSi
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