
ft\

SCIENCIAS MEDICAS. Medlcaoao anestliesioa-a

!?s©5>®(33$(Ss3
SCIENCIAS CIRTTOOICAS. ReseccSes em geral*

SCIENCIAJS MEDICAS. Calor animal.
SCIENCIAS ACCKSSORIAS. Atlimosplier'a.

\

APRESENTADA
y

*

i FAC1DADII 1111(11 DU RIO DE JA1ID0
/ r

EM 39 DE SETEMBRO DE1S7Q

E PERANTE ELLA SUSTENTADA
4

EM 5 ME DEZEMBRO DO MESMO ANNO#

pon*

D00T0B El IKDtCWi PELA HBSIA FACULDADE

Natural da Cidado Dmmantina IMinas-OeraosI
*

FILHO LEG IT]MO DO

CAPITlO ANTONIO CARLOS DE MAG ALII AES

\

r
K UK

D. TIIERE2A 1)0 I’RADO VIEIRA COUTO

i

*

l

HIO DE JANEIRO *f

Typofiraphia—PBBSEVERANDA rim do Hoepicio, n. 91.
k

487«.
-

*

#
F



r

FACELDADE DE MED1CINA DO RIO DE JANEIRO.
Director — O IUrn. e Exm. Sr. Cemellitiro Dr* Josti Martins da Crux Jobim.

Vice-Director — 0 J£fm * e fen.Sri CottttiAdfO Dr. Luis fta Cufn /je Feija.
Sticrctario — 0 Kifli* Sr, Dr. Caries Ferrtir* da Sousa Fernandss.

imm CATHEDBATICOS.
i j ANNO*

Gs lllms. Srs, Drs:
tfftQoe! Maria de MorafeBe Valle ( President). . ,
.lose Ribciro de Sousa Fontes

Chimira o Yumeraiogja,. Anatomia descriptiva,m J.do C , 0 Mello Castro MaBCaretthes ftomj Physics nirn geraJj eparUcularmente em guns
applicates d mediciaa,

V ANNO.

V

I. B “ - J H- -* * •. - j *

Chiiuica orgamca*Aifatomia dcscriptlva.
Phygiolngta,
Botunica o zoologia*

BaJ ao rla Villa da Barra
Joflfi Ribeiro de Sousa FODICS -r

3.* ANNO.
FrtHQcisco de Menezcs Dias da Cmz
A utonio TeixeUa da Rocha

. Pathnloj^ia geral.
* Analorma goral C palholiigica,
, Physiologic.

4.' ANNO,

Consetheiro Lujz tht Ctmha Fcijii

Antonia Gabriel da Paula Fonseca
Antonio Ferreira Frarujo..... ... .

Partes, molcslbsde mulheres [ injadas eparh
das, r dc crian^as recem-naioidafl.

Pathologia interna* .
Patbolegia externa.

i i t M i t * < t * 4 4 t i t

fr." ANNO.
Francisco P. de Andrade Penance Am Iomia topographies, medicine operator!*e apparcthos.

PuLfmtogia interna.
Materia modic-ae therepeutica.Aidonio Gabriel dc Paula Fonseca * * i + i » t- » n + a i m

B*
1 ANNO,

Francisco Ferreira d* Abreu „ .
Ezequiel C#r£a dos buttles ( ExamirmdQr )
Antonio Correa de Sousa Costa ,. .,

Medicitin JegaL
Pharmacia.
Hygiene a hislorio da mediana.

.,.. Clinica interna do e 6.“ anno.
.. T . Cliniea externa do c 4+° anno.Joflo Vicente Torres 1Tbmem ( Examinador)

OPPOSITOBSS.
J osG Thomai de Lima
Joaqulm Monteirc Caminkoa

* # p a i

Secc$0 sdencias accessor ias,

Jose Joaquim da Silva , , M.
Mam do Noronha FeitaJ { ISxamimtilur )

Francisco Pinhetro Guimmte
* * *

86000 da sdencias medicos.
Vicente Candida Ffgueira do Sahoia
Lina Pientzenauer-MaLheus Alves do Andrade,

B- + -1 B B -r

Sec0o tie aolendas cirurgtcns.* *

V

/V, A-A FacuJdade FISO approve nerti reprova asopiniftes emlttidas n.as theses quelhestiio
apresentadafi-



1/3/ 105

9
I

P-m

K
m

!

1
I

k MEMORIA SAUDOSA !

.

DE

4

1

v %

A MEMORIA
DE HEU IRMAQ

m

0 Tenente Gomel Antonio Carlos de Magalhaes.
!

Fnlleeiilo na CniiipauhA do Sul*b

l

i

L



1HP

V0W
n

ft

A mm IDOIAITIADA ill
* »

9«

A MINHA CHARA ESPOSA E ADORADO FILHINHO.

<

a
*

A MEUS IRMAOS
i

Dr. Jose Vieira Couto de Magalhaes
E

'

Capitao Antonio Marcello de Magalhaes. P

¥

%
#

t

Y

k MEI) SIM, SDGRA, CI1D0S E (XKHADAS.

J

f *i A MEU PADR1NHO
O ILLAT. SR.

Commendador Joao Ribeiro de Carvalho Amarante
*E A SUA DIGNA CONSORTE.

* %*a



AO MEU EXTREMOSO AMIGO E DISTINCTO COLLEGA
4

O SH.

Dr. Antonio Pinheiro Guedes
E k SUA FAMILIA.

ft

H-
AAO ILLM. R EXM. SR. 4

>

Gonde de Ypanema.
i

*

AO MEU PREZADO MESTRE
«

0 ILLM. SR.

Dr. Lucindo Pereira dos Passos.
a

T

i

r AO MEU DISTINCTO AMIGO E COMPANHEIRO

Manoel Felizardo de Azevedo Nogueira.

.

-

-
\

*



v. )(m
*

40S MEUS COLLEGAS

Dr. PaciJico Gonsalves da Silva Mascarenhas.
I)r. Guslavo Xavier da Silva Capanema.
Dr. loviano Rodrigues de Moraes Jardim.
Dr. Lucindo Pereira dos Passos Filho.
Dr. Joao Baplista Laper.
Dr. Guilherine Alberto das Neves Milward.

Dr. Alfredo Magno de Almeida Rego.
Dr. Antonio Francisco de Araujo Macuco.
Dr. Jo$6 Justino de Mello.
Dr. Manoel Pinto Ferreira Junior.
Dr. Jos6 Augusto Machado.
Dr. Henrique Cesidio Samico,

Dr. Candido Jos6 de Carvalho Lima.
Dr. Luiz de Sousa Araujo.

*

AOS MEUS ILLUSTRADOS MESTRES

OS ILLMS. SRS.

Dr. Antonio Gabriel de Paula Fonseca.
Corumendador Dr. Antonio Teixeira da Rocha.
Dr. Antonio CorrAa de Sousa Costa.
Dr. Francisco Praiedes de Andrade Pertence.
Dr, Ezequiel Correa dos Santos.
Dr. Jo3to Vicente Torres-Homem.
Dr. Francisco de Menezes Dias da Cruz.
Dr, Vicente Candido Figueira de Saboia.
Dr. Malheus Alves de Andrade.
Dr. Luiz Pientznauer.



I/Via )

*h

^WUWIAAAAAAA/WVWJU'J’JUW'J
i

'

;

¥

5 d3r :

T

/s
M

J ¥

£* f - 7 G

ss

I
1

I

§
is

*

§
f *

K ssss

s

*

l^'cSS*'̂ •AMAAAfWlAAA/YAAArVWVWW'fVWWWVw*h

*



#//t#

f

TObuatao amliita.
L

tI

D1SSERTACAO.

: CADEIKA OB MATERIA AIEUICA E THERAPEUTICA.|P

On doit beaucoup ciiger de cclui qiij se fait
auinur par un sujet do gain et d’iatdrtil . mais
c^lui qui va reUpHr un devoir dont L! nc pcut
pan a'ei«aptftr cs\ digue d'esuuse dans JJS foutei
qu'il pourra iiomroeUre,

{ i .A iimmUtt *)

iiTioweci®.
Divtnum Oil opu & sedan? dolorem ,

(HJWOCHATSS.J

Anetihenco$r do grego a privaiivo, o sendhUidade, sao
agonies (ordinariamente eomposios chimicos) que, applicados
localmente, ou inlrodiuidas no organismo, dimimierri
mem momenlanearnente a faculdade de sentir.

Tem-se-lhes dado ainda as denoniinacoes dc flwa/fl«ste<>s e
amyoslhenicos ; n6s, porem, eonservaremos a primeira como mais
geralmente admitlida e mais torrents na sciencia.

tnesthesia <5 o resultado da aceao produzida no organismo
pur esses agentes.

ou snppn-
J
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Eta duas sortes de anesthesia : a pathologies , que rosluma
appanseer no eorrer de algurcas affeegoes : e a provocada ou arti-
ficial emprepda como meio prophylactieo da dOr. l.'nicamente
sobre ossa segunda especie versa ra o assumplo do nosso imper-
feito e aeanhado trabaiho.

Gs anesthesicos podem cxercer sua aegao sobre todo o orga-
nismo prodazinilo a insaasibilidade, a resoluglo dos membros e a
immobilidade dos individuos, mergulhando-os, por algum tempo,
em nut somivi mais on mcnos profimdo ; esse estado constHue
a anesthesia gerd; ou podem titles aetnar imicaraente sobre uma
parte do eorpo, itisensibi'lisando a por sua aegfio de contaclo ;
6 a anesthesia local .

A owestlic-via '/era! se oblem habitualmente pela i nhulacao
pulmonar dos agentes anesthesicos* os quaes absorvidos viio pro-
duzir . 1 i nseasibilidude pelo sen fcontaclo com o ceulro nervosa;
a anesthesia load se oblem sobre uma parte circumscripta do eorpo.
A prim ;i.ra 6 o resultado de uma inloxicagao geral quo se pro-
paga do centra a peripheria ; a segunda comrta na peripheria
sem psnetrar em grande profimdidade, esgetando-se o sen effeito
no logar cm que o agente foi applieado. (*)

Dividirecftos a presente dissertag&o em duas partes:
Na primeira tractaremos da medicagao anesthesiea em geral ;

na segunda fullaremos dos aneajhesicos em sua differenteS appli-
cagoes. Temtiuaremos osta segunda parte dizendo duas paluvras
sobre a anesthesia local.

A

V

*
/

( * ) Thctt de 'toiF.
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PRIMEIRA PARTE.

SBDlCiMO MSTIIESIW H GBUH.

HISTORIA.

A (16r, companbeira iuseparavel do iastruoionto cort&ntu,
que fatalmen te a practica das operates, chamou

em 10 ' los os tempos, a altenefto dos cirurgiSes os
procuraram pur lodos OS mains fazel-a desapparecer ou
attenual-a.

Para aleaner esse desiderai urn appellaram em van para
armies mais eoergicos que conheciam ; o opio, o hatchis, os
refrigerantes, a compress&o forum empregados com esse intuilo ;
mas, a Pinal , tiveram di* ser abatiJonudos pelos seus i neonveninn-

ies, siia inconstancia a sobreiudo por sua iaefficacia.
Foi no seculo actual, depots do so dcscobrirem as proprie-

dades do ether e do chloroformin, qne a anesthesia se conslituio
em metliodo verdadeiramenle scientifico e. rational ; foi n’ello que
iicou resolvido o problema important issirao, oonsiderado utopia
e chimera por alguns, e por cuja solueao ba tanto tempo alnie-
javam os homens da sciencia —o lornar o floente insensivel sob a
mao que o operava. _

Fafamos uma breve reseoha dos meios empregados‘desde os
tempos antigos at<!* os nossos para determinar a anesthesia ou a
insensibilidade nos individuos que eram operados. A historia

ligada como
sobre si quaes

ao menos

OS

v
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consigoa um grande numero rle tentativas feuas u’este senlido ;
uma d'ellas, e das mais antigas, parece remontar aos Assyrios.
Os sacerdotes d’esse povo tinharn o costume de ligar as veias do
pescoco nos meninos que circumcisavam " Si rex veines, escreve
Aristoteles, se trouvent comprises exterieurement.., on soil un hom-

fermer leeil el tomber sans sentiment . " (*)
Os Chinezes empregavam, lia mais de dous mil annos, uma

plaiita da familia das urtieaceas quando practicavam a acupunc-
tura, e, no lerceiro seculo da nossa era, uma preparacao que,
segundo nos refere o medico chinez .Mo-a-tho, nada mais era
do que a cannabis indica preeonisada para os casos de opera-
eoes dolorosas.

dk

Os liregos e os Romanos faziam uso da celebrepedra de Memphis,
a qual pulverisada e misturada corn vinagre insensibilisava as
paries com que se punba em conlacto. Idinio tractando d ’ella
diz o seguinle : Vocatur el Memphites a loco gemmantis natures. IJu-
jus usus conteri ; et iis qutB uremia sint el secanda ex- aceto iilini.
Obtupescil ita corpus nee senlit cruciatum. (**)

A mandragora gosava de grande conceilo eutre os anligos
coino agente aneslhesico. Hioscorides attribue-lhe propriedades
slupefacientes rnuito notaveis, e exprime-se assim : " on dit qu’en
mangeant un drachme de celle ranne melange avec des aliments ou
de toute autre manibe, ihomrne perd la sensation el demeure endormi
pendant trois on t/ ualre heures : les mededm sen servent guand il
s' agit de couper et de eaulertser un membre.” {*’*)

Boccacio faz meneao do urn certo Mazet da Montanha que
preparava uma agua somnifera | cau endormanle ) que adminis-
Lrava aos doentes por occasiao de operal-os.

J . Moore, na Inglaterra, Benjamim Bell e mais larde Lie-
gard, na Frun<ja, faziam a compressao do nervo principal da
parte que deviam operar. A compressao n'esses casos servia
mais pari} embotar do que para abulir a sensibilidade,

(*) Arist
(**) Plinio, Histom mundi.
(**•} Bouî on. Melhodc au&slhesique.

me

e, quan-
otete** Hhtoire des inimaux.— Trad, de Camus .
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do era exagerada, causava tantas dores como a propria opera-
aSo, de modo que, insufficienle coino os outros mcios, foi como
elles abandonada.

John Hunter e, mats tarde, Larrey linham observado que
o frio entorpecia e lornava insensiveis as partes com que se
punha em conlaclo, d’ahi a idea de empregamn-no em medici-
na operaloria. Como, porem, a accao d’esse agente n&o possa
se excrcer muilo profiindamente nem ser prolongada , pois d isso re-
sullaria a congelacao, terrivel eompliraeao para o doento, Lai agente
foi por sua vez abolido na alta cirurgia. E com tudo um mcio

preeioso que nunca devera ser esquecido nos casos de opera roes
simples, superficiaes e de curta dimifao. As misturas refrigerantes
constituent , uaverdade, um agente muilo cfiQcaz deanesthesia local,

A embriaguez produzida polos alcoolicos foi em algum tempo
posla em practice para a reduceflo das luxatjoes e para outras
operacoes dolorosas ; mas os inconvenientes d ella resultanlos
taes como congcstbes pulmonares e cerebraes, sua ar-cAo irritante
sobre a mucosa gaslrica, etc., forarn cumplicacoes suflicienlemenle
graves para fazerem com que se regeilasse o sen emprego.

A sangria at6 a syncope aconselhada por Warderob, as emo-
coes vivas e as distraedes aproveilatlas vantajosamente por Du-
puytren, Boyer e Jussy ; o somno natural, o somnambulismo, o
hypnotisino recommendados por Cloquet, Comty, fete., foram ou-
Lros lanlos meios empregados sein grandes resultados, Todos elles,
porem, como os outros que os precederam, inconstantes, perigosos
e tnefficazes foram como elles abandonados na practica. Baldadas as
esperancas de acalmar a ddr nas operacoes, os praticos desanimados
aceitavam-na com resignarao eprocuravam entao, como ultimo re-
curso, primar pels rapidez das manobras e processes operalorios,“Vn
remMc d la douleur, clamava A. Petit , oh qu il wait grand et
sublime, qu il wail digne d' admiration qtii la maitrisail toujours l
(Ju aver plaisir je voterais pour son aulel.” “ Eviter les douleurs dans
ks operations, dizia por sua vez o Sr. Velpeau , est tine r,himhe
qu il n est plus permis de poursuivre aujourd’hui. Instrument tren-
chant el douleur sont deux mots gui ne se presentent pas i’un sans

h
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l’autre « 1' esprit des inaladcs cl dont ii faul neccssairemnl admeUre
iassociation,

Pelos fins do seculo passado raiou uma phase nova para a
medicine. — Os trabalhos imporlantes de Priestley e, de Lavoisier
sobre o ar almospherico sao liabiknente aproveitados na Ingla-
terra pelo Dr. Beddofes que vulgarisou a aspiragao de cerlos gaze-
eomo de grande effieaciu para o Iractamento de algumas molcstias
pulmouares. — E' assim quo as inhala^oes de ether e de acido
carbonico eram muito conceiluadas para a phtisica e outras afs
feccues do apparelbo respiratorio. Em 1795 ellc fundou urn esta-
telecimenlo, o lnstituto Pneumatico , no qual os doenles eram
Iraclados pelo raetliodo em questSo. N’esse estabelecimeuio havia
uiu laboralorio euja direccSO eslava Contiadn a Humphry Davy.—Este habil chimico, incumbindo-se de preparar alguns gazes, e de
estudar u accao per elles exercida sobre o organising, nao lardou a
reconhecer que o protoxide de azolu, ojjido nit rota , como elle o
cliamava, exercia subre os centros nervosos uma aeyoo slopcfa-
ciente a qual se Caracterisava por mna tendencia excessive para
a liilaridade ; e d ahi que Hie vein o Home de gaz hilariante com
que hoje ainda o designamos.

Davy chegou a reconhecer n’esse gaz, pur Oxperiencias pes-
soiies, propriedades anesthesicas bem marbleslas, oonseguindo, por
mein J’elle, acalmar violeatas nevralgias denlarias a que era

' sujeito, como ainda as dbres provocadas pela avutsao de denies ;
d’ahi enlreviu elle u possibi lidade de ser esse gaz iulroduzido
mi medicina operaloria como sedativo da ddr. — Follando d’csse
cuinpostu elle exprime-se assim: “ Le protoxide d’azote pur parait
jouir, nitre attires propriety, de cells de de,Inure la douleur ; on
pourrail probablement I' emptoyer arise amntaije dans lex operations de
chirurgie qni ne x accoinpagmnt pas d' une grande effusion de sang.” (*)

Alguns pracUeos eminenles da Franca. Allemariha e Snecia
liveram bena depressa conheciniento d’esse novo agente auesthe-
sico e tenlaram verificar as propriedades que lhe eram attribui-

H
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H I- iguiur. —L'eUiertsalion ,
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das. Essas teniativas, por£m, nfio liveram, ao que parece, grande
applicag&o na practica das operagoes, ou entao os' rcsuttados nao
correspondoram a expectativa dos cirurgioes; d'onde resultou qui e
esse gaz fosse cehindo pouco a pouco no esquecimento de sorte qua
por fim s('> nos laboratories de cliimica £ quo urna ou oulra vezerii
ainda respirado para ijue se observassem suas propriedades sin—gulares e curiosas.

for essa occasifio muitos sabios ja tinhnm conheeimenlo das>

propriedades stupefacientes do ether sulfuricu corroboradas por
algumas observagbes ; nao so sabe, pordm, em quo circumstan-
cias olios o substituiram ao gaz hilariante.

Em 18d i Horacio Wells, socio do denlisla americano .Morton,
testemunha das propriedades maravilhosas do ether sulfurico, e
do gag nitroso, teuton ensaiar em si esle ultimo gaz e conse-
guio fazer-se arrancar um denle sem dor. Fez novas experien-
cias a respeito, as quaes foram sempre coroadas de feliz exito.

Animado com taes resultados dirigio-se ao Dr Warren e
fel-o d’elles conhecedor ; mas acolhido por esle com indifferenga
e mal suecedido na extracgSo de um dente praticada em pre-
senga deste, abandonou sua prnfissao de dentista e rennnciou
para sempre a novas lenlalivas com esse gaz.

0 Dr , Jackson, nos Estados-l nidos, cansagrara-se ao estudo
da cliimica e da geologia.— Um dia em que preparava cbldro
quebrou-se-lhe casnalmente um dos (Vascos que o continhara,
pirando elle grande quanlidade de seus vapores. Para rcqiediar
aos seus iuconvenientes elle aspirou vapores de ether e de am-
inoniaco na esperanca de que o hydrogeno do ether coiubiuan-
do-se com o chldro formasse aeido ehlorydrico o qua! por sua
vez se combinaria com o ammoniaco formando cblorhydrato de
ammonea perfeitamente innocente. Phenomenos, porem, de uraa
uutra ordem se manifeslaram como bem podemos avaliar por
uina carta que dirigio a Joseph Abbot em maio de 1818. —
Mes pieds ct mes jambes, escreve Jackson , etaient engourdis cl in-
sensible* ; it me sembiail que je flotais dam fair ; je ne seutais plus
la berceuse sur laquelle fetais assis ; ma gorge el inn poilrine ne me

as-
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jlinisaienl plm de mal ; je me troumi erc/m, dans um etai de rbverie
tel' d'insensibitile etc (*)

D’esse motnenlo um diante o problema da anesthesia estava
p>ara sempre resolvido, pelo menos theorieamente ; mas o seu
etpparccimento como uso methodico talvez se livesse retardado
|K)r alguns annos airnla , si o acaso nao tivesse collocado no
uamiuho do habil chimico um homem activo e emprehendedor :

Tendo esle reeebidu de Jackson as princi-
paes inslrucgocs para applicar as inhala$oes ethereas teve occa-
sifio, pela primeira vez em septembro de 1846, de experimental-as
em um caso de extraccao de dentes no qual obteve um bello
resultado. Aluitos outros ensaios se lhe seguiram sempre eoroados
de feliz exito.

Os l )rs Warren e Hayward, cirurgioes do hospital principal
de Massachusetts, Ibram informados d’esses resultados vantajosos
e conseguiram practicar algumas operacoes como ablacoes de
tumores, amputates, etc., sem que os operados, submettidus
previamente a influeucia d’esse ageule, accusassem a menor d6r.
Essas experiencias confirmanim as propriedades poderosas do
ether como aneslhesico.

A noticia d’esta descoberta portentosa atravessa os mares e
se espallia rapidamente pelo continente curopeo. Bool, na ingla-
lerra, k informado dos segredos da etherisacao ; este communiea-os
a Robinson, dentisla de Londres, e desde logo os cirurgioes d’es-
sa capital Guthrie, Lawrence, Ferguson, Simpson, etc., muLti-
plicam as experiencias, que sac reproduzidas na Allemanha, na
Suissa, na Russia e na Italia seguidas sempre dos resultados
desejados.

Malgaigne e Velpeau promulgam em Franga as maravilhas
da etherisacao, communicam 4 Academia das Sciencias os resul-
tados de suas primeiras experiencias, e tomarn-se calorosos parti-
darios do novo methodo de anesthesia. Depois d’esles, outros
cirurgioes eminenles Roux, Gerdy, Blandin, Amussal, Bouvier,

o denlista Morton.

H LalUhtuad e Perrin.— Aneitbcsie chirurgiraJe.
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Laugier, Segalias, Jobert de Lamballe, Guersant, Girald&i, Sedillot,
Simonin , Bouisson , etc,, comiminieara a Academia de Paris nu-
merosos factos de anesthesia obiHa pelas inhala^des do oilier

l7oi assim que, polos constantes esforeos e trabalhos d’esses
homens incansaveis, a anesthesia cm monos do nm anno se con*

stituio methodo scionldice, c os resultados por dies oblidos com
o emprego do ether bastaram para acredilal-o e legitimar a sua
introduc$ao na praclica cirurgica.

Tal o em resumo a hisloria da anesthesia : passemos a
Ira tar do principal agente aneslhesico hoje empregado. e de
alguns outros do ordent secundaria.

Chloroformio.
tempo por Soubeiran e
que o Sr. Dumas (leterminnu exactaniente a sua composi^o e
Ihe deu o nome que hoje conserva.

0 Sr. Flourens foi n primeiro que conheceu as propried rides
anesthesicas d’estc composlo chimico por esperiencias feitas sobre
animaes. Em 1847 imi cirurgiSo inglez, Jacob Bell, tendo noticia
dos resultados alcancados com o chloroformio tentou adminis-
tral-o ao homem > • conseguio o effeito que esperava. 0 professor
Simpson, distinct# drrirgiio-parteiro de Edimburgo, entregara-se
com a Hi nco ao estudu dos aneslhesicos na esperanea de que po-
deria enconlrar urn outro agente que, oiferecendo as mesmas
vanIngens do ether, oao tivesse comtudo os sens inconvenientes. —
Tendo file noticia da deseoherla do cbloroformio e das experieneias
de Jacob Bell, teuton veri final -as ; com effeito reimio cincoenta e
tanlas observacocs em que o anesthesico foi administrado coin
o melhor cxito e com alias provou nao s6 a innocuidade do chlo-
roformio sen&o tamhem as suas vantagens sobre o ether.

As principles razoes em que se baseou o ill usi re parteiro
foram as seguinles:

t .* Kao ba necessidade do por<;ao ttlo grande de cblorofor-
mio como de ether para delerminar a anesthesia.

2.' A accao do cbloroformio £ mais rapida e mais compieta ;

Foi descoberto em 1831 quasi ao mesmo
por Liebig ; porf-m s6 mais tarde foi

r
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com elle nao 6 lao prolongatlo o perioJo de exeilarao, tiem ha
lao grande londencia do individuo a loquacidade.

3.* Seus efFeitos sSo mais agradaveis.
-4.' 0 ebloroformio nao exige apparelho nlgum para ser admi-

nisfrado, o que se mao del com o ether.
A Eioticia do novo agente anesthesico espalha-se bum depressa

caui&ndo a mesma sensarao lalvez que a do ether sulphurko.— E' expsrimenlado pelos cirurgioest dos diversos paizes, e d’esse
momento em diante o ether e abandomido para ser pur elle
substituido.

Mas ao passo que o chloroformio foi ganhando terreno appa-
receram algjms eases de mode a elle aUribuidos, e entao pensa-
dorus mais profundos Guseilaram no seio das academies e tie
ouiras soeiedades sabius algumas discussoes a esse respeitu, e a
vista d'esses factos lamentaveis perguntavam: si nao seria mais
prtidente voltarem ao emprego do ether, ou a iima mislura dos
dous (luidos 7

A Academia de Sciencias de Pariz iractou de eshlarecer as
duvidas que apparecerain sobre a complsUi imoettkiade do i-lilo-
rofonnio.

Nomeou para isso uma coinmiss&o da qual fazia parte o Sr.
Malgaigne.— Este , em um relalorio que apresentou em outubro
de 1848, pugnou pela inuocencia do chloroformio nos casos de
mode que Ihe cram aUribuidos dkendo que nao [be tiidia sido
possivtd encontrar indicio iilguin de acg&u toxica do choroformio,
de mod© que, no estado actual da sclenda, nao se podia admit*
lir que a mode fosse o resultado de sua acc&o. —Que a sciencia
contava muitos casos de mortu imprevista t? subita nas operacoes,
sent chloroformio, sein quo as indagagoes e o exorne mais rigo-
IOSO podessem assignar-lhe a verdadeira causa.

Malgaigne acredilava cue a nvorle durante a diloroformisa-
giio resultava sempre da asphixia produzida seja pelo apparelho de
inhalacao, seja pela compressao exercida pelo cirurgiuo sobre a
boca e fussas nasaes com o letigu inhalador.— Acredilava ainda
que o chloroformio era perigoso oela irrilacao que determinuva 4
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sobre os brnnchios, pulmoes, > ' em geral sobre loda a econumia.
Kssas idfiaS do Sr. Malgaigue encontram viva opjtosicao cntre
os mernbros da Academia e todOS mi < ] i:osi lodos crilicain.a dou-
trina da aspbixia accidental e opinam pels id£a do uma syncope
chloroformica.

Jtilio Guerin procurou demonsirar que o chloroformic, assitn
como os oiilros .mesthesicos, exercia uma acc&o muito maiscum-
plexa sobre O homoin do quo Sobre os oulrus animaes, c queosys*-
tema nervoso, aujeilo a influence d ’esses, agenles, era o fbco de
reaches muilo nuinerosas ile cujo upparecimenlo c de cujo ton-
flLcto podia resultar a morie. — Esta , segundo pensava, nunca
era dependenle da aspbixia passiva ,

Appareceram jiugnando pdas mcsmas ideas os Srs. Arm - Ion ,

Mercier, Stanskv, Bouisson,
laches aneslliesicas dOpois da
dividuos quaudo senlado$.

Pouco tempo depois deram-se outros casos de morie suhila
ainda allribuidos ao chloroformio. 0 Sr. Robert, cm present
d’esses factos tan funestos agilou de novo a questfio a res-
peilo dos accidenles resullautes do emprego do chloroforiuio t*

dos meios de proven il-os on eombalel-os. As concludes * quo
cbegou forum poitco mais on menos as seguinles:

‘’ 1 . ’ Que a morte duranlc a chloroformisa^ao era causada
l >or uma syncope resullanle uao da excessive quantidadc do
nnesthesico, mas do uma disposigfio natural do organisino dos-
conhecida em .sua nalureza.

2." Que a scicncia nao possuia mtio algum do reconhecer
essas idiosyncrasias.

“ -i Que a arte nao podia c onseguir suslar a marcha dos
accidentes produzidos polo chloroforraio, item prevoiiir suns l'unos-

|

tos resultados," (*)
Em 1854 novos debates tiveram logar na Academia das Sci-

encias do Paris e o mesmo Sr. Robert, urn dus da oommissao
que de novo so linha couvocado, ehegou As condusoes seguinles:

{* ) Lillerajnd ct Ptiriii-QIJJ\ clt-

*

o consigns vam como perigosas as inha-
refeigfio, ou adminis(radas JIQS in-

4
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“ t.’ Que o diloroformio pbde determinar a morte por
mais purn e por mais bem adminislrado quo seja , sendo isso
lodavia um facto raro.

“ Qne as observances demonstram que a morte n&o 6 ex-
dusivamente determinada pelo chloroformio, mas que p6de de-
pender de oulras causas muito diversas." (*}

Em 1866 discutio-ae de novo a questao a respeito dos oc-
ridentes do chloroformio nas creaneas alb entao julgadas tl 'elles
preservadas.— Nao entraremos, porbm, em mais pormenores a res-
peito de tal questao, nem tao pouco procuraremos dar explicacao do
eomo icm logar a morte polo chloroformio; somos mcompelenle para
solver ossa questao que por mais do uma vcz tern occupado o
espirito dos sabios ea respeito da qual aiuda estao em desaecordo.
E' assim que o Sr. Perrin admitle que a morte sb lenlia logar
por syncope.

Os Srs. Chassaigtiac e Courier acreditam que ella possa re-
sultar da aspbixia. porbm muito mais frequentemente da syn-
cope. 0 Sr. Lefort etc que o homem sob a influencia anesthe-
sica sente e soffre durante a operacao, mas que nao so records
d’ossas sensa^oes lerminado ella.

A ddr subsists, diz elle, quando lor excessive Irani uma
syncope lanto mais fecilmente quanto e certo quo a cirCulacao
n’esses cases, cstti profundament© perturhadn aiuda que momen-
lanenmente. A syncope sera fanto mais perigosa quanto, nao
havendo grande i'orra de re&GGiio, dla que seria urn incidente
no estado de vigilia, tornar-'se-ha mortal no estado de anesthe-
sia. E por sua accao toxica e dcsoxkjenante que o chlorofotmio
mala os aiiimaes, e pc Ia syncope qne o homem anesthesiado
morre.” {**)

Michel diz que a morte se da em certos cases por syncope,
cm outros por aspbixia.

0 processor Sedillot explica a morte -unicamente pela asplii-
xia medianica resultante do eapasmo da glotte ou da paralysis

fei
m
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dos geiiio-glossos, ou da grande concentrec&o dos vapores anes-
thesicos.

N6s nao podemos adiantar idea algttna a esse respeito ;

diremo® apenas que sao passaios vinte e Lanios annos depots que
se descobrio este preeioso, agente de anesthesia e que, apezar dos
accidentes por elle produsidos, e ate hoje considorado o anesthe-
sico por excellencia, e o tnais geralmente empregado em todo o
mundo.

Amytena, Por occasion das discussdes agitadas no seio da
Academia de Scicncias acerca dos perigos e accidenies atlribui-
dos ao emprego do cliloroformio, appareeeu um novo agente
anesthesico possuindo, diziu-su, tudas as profiriedadfis stupefaci-
entes do ehloroibrmio sera ter os graves inconvenienles d'esle.

Foi o Hr. Snow, na inglaterra, quem primeiro, em 1856.
reeonheceu as propriedades d’esse novo corpo, a principio por
experiencing que fez era animaes, depois introduziudo-o na prac-
lica das operates. I>izia Snow que a amylena nio se acompa-
nhava de resoiucao muscular, como o dtloroforraiu e o ether .
que sua aecao era mais prompts o suave, e que determinate a
insensibilidade sem que apparecesse o periodo de excitaeao?

Aigumas experiencias se iizeram com esse corpo, e a Aca-
demia de Paris Irani on de esludal-o cotivenientemente. ( ) Sr.
Giraldes, um dos primeiros a experimental-!), dizia ter com fid
tirado muita vantagem, sobretudo nas operacoes que praoticou
em ereancas, e reegmmendava-o porque podia ser admiuistrado
pouco tempo depois da refeicSo sem que provocasse vomitos.

0 Sr. Jobert, depois de empregar a amyl tina em muilos
casos, chegou a conclusAo de que clla tinha uma acrao muito
menos compteta e energica, seus edeiios menus duradouros qu -

us do ellier e chloroformio sent que fosse exemplu dos inconve-
nientfs d’este, accrescendo mais o ter ella um eheiro muito
desagradavol. ser de di.ffi.oii preparag&o, muito volatil, e deter-
minar inoviiuentos couvulsivos violentos. Taes foram as princi-
paes razees que levarain o.s practices a rejeilal-a completameate,

K
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Kerosoldne. — Tern-se, n'estes ultirnos Ifnipos, tentaclo algu-
iltas experieneias com estu corpo o qual e extrahido das minas
de carviVt da pedra nos Estados-I nidus. Elle e cmpregado como
o chloroformio, em inlialacoes, e no> dizer do professor Bigelow,
goza de todis as propricdades d'esle, determinamlo niesmo mais
rapidamentra do que elle a anesthesia, sem que tenha os sous
inconvenientas, e sem que o individuo sujeito a sua iitflueneia
queixe-se de cephalalgia, nauseas, vomitos, on quaesquer oulros
phenomenos incommodes : parece, por6m, que o joilso vae
pouco u pouco si; enfraquecendo tornando-se depois interuiiltenle.

Si forem reaes esses predioados nfio duvidamos que elle
algum dia posse occupar um logar important issirao un classe dos
auesthesicos ; mas ah'- hoje as experieneias sao pouch numerosas
o as ohservagoes nao sao bastnnte concludentes. Devemos < *sperar
por novos far (os e provas mais decisivas para que possamos
admiltil-o, sem temor, na mcdicina operaloria. i

Licdr dos Hollandszes. — 0 chlorurcto de hydrocarbouo,
on licdr dos hollandezes, assim chamado por ter side d sscoberio
por quatro chimicos da Hollanda, foi inn dos primuiros com-
postorexperiraentados por Simpson. Este e o Dr. Snow eonsidera-
rani-no perigoso ; Robert como pouco efficaz.

*
Numiclev diz lel-o empregado com vantageni i; recommenda-o

por nao determiuar a excitacio, a cephalalgia e outros pha-
nomonos que coshimam corapliear a oiardia da anesthesia. Mas
os seus vapores determinara mm irritacao viob-iila dos broncliios,
de modo que poueas pessoas podem respiral-o durante o tempo
sufficient para trazer a anesthesia.

H

Oxido de carbono : acido carbonico.
acouselhasse quo se substituissc o chloroformio polo oxido do
carbono, ou pelo acido carbonico ; rnas os cirurgioes arre-
ceiando-se das consequencias graves que podem resultar da ins-
piracao d’esses gazes, teeni-se conservado em prudente reserva
quanto ao emprego de substaucias lao eminentemeule asphixian-

llouve quern
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tes. 0 mesmo podemos dizer acerca do prod ueto da combustao
do Lycoperdon proleuii, recommcndado pnr alguns como agente
aneslhesico.

Formomethylal . 0 professor Bouisson fazendo com esle
corpo algumas experiencias sobre animaes, colloca-o, quanto
seu poder aneslhesico, entre o ether e o chloroformio. Nunca

ao

experimenlou-o no homem. por niio ler-lhe sido possivel obtel-o
sufficientemente puro.

0 Dr Ridd eoninmnicou a sociedade real deAeetona.
Londres a descoberta de um novo agente aneslhesico, a aeetona
ou ether pyro-acetico. E
de todos os etheres, lendo
vel com a ague. Sua
sao muito fugazes.

uni liquido que gosa das propriedades
mais a particuiaridade de SIT misci-

accao e rapida e segura, mas sens effeitos

iIodoformio
Bouchardat reconheceu-lhe propriedades aueslhesicas locaes muito
pronunciadas.— Evaporado decompoe-se e sens vapores inspirados,
por um apparelho especial , determinana a anesthesia geral.
a desvanlagem de
anesthesieos liquidos.

um agente medicamentoso solido. 0 Sr.

Tent
ser mais difflcilmente applicavel do que os

Aldehyda. Descoberta por Dobereiner e proposta, como
agente anesthesico, polo professor Poggiale que altribuia-lhe uma
accfio stupefaciente mais prompta c energica < jue a do ether e do
chloroformio. —0 professor Simpson que a experimenlou achou-a
inconvenient!* por ser pouco elficaz, como por irrilar a mucosa
laringo-tracheal e produzir losse violenla.

Nada podemos concluir a respeito das proprieda-
des aneslhesicas d'este corpo. Limitamo-nos a transcrever maisou
menos o que a respeito d’elle diz o Sr. Bouchardat :

Chloral

« Sob o nome de i-lilor.il o Sr. Liebig designs um dos product®
que se obtem pela aceSo <1<> chloro sobre o alcool e que elte desco-
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brio em ] Nd2, — pmpriedades physiological e therapeutical
d&tam de 1869, 6poclm em qne Liebreich descottrio^as* »

0 chloral apresentn-se sob a forma de uni liquido claro e trans-
pa rente, iticokn\ gTKXO ao toffiir, manchando o papel k semellmnca
do oleo, mas easus mauchns desapparecem no flm de pouco tempo.
Sua densidadc 6, a 180, de Ferve na temperature* de 94a

cent, e distilla sein se alter&iVr^ A densidade de seus vapores & equi-
valente pouco mais ou menos a 5,0.

Sen cheiro 6 penetraiifce, provoca as lagrimus* Nao tem quasi
sabor Jilgum , sendo este ligeiramente graxo.— Quando anhydrico e ni-
miamento eaustico mormente qurmdo a pelle se expoe no contacto
dos yapores resultautes de sua ebtiUieso.— Dissolve-se facilmeats
Jt'agria flem deixar residue.— Quando algumas do auas gottaa oaliem
na agua ellas se depositors no fundo do vase sob a Fdrma de urn
liquido aleaginoso ; mas seudo este ligeinvmente aquecido se dissoh
vem de pronipto*— A solujao de chloral naagua nao tern sabor algum
mas o cheiro caractefistico sc revela desde que tor aquecida,— 0 li-
quido nao manifesto reac^ao acida.— Deitandu-se n’elle algumas gottas
de ultrato de prata nao ha preeiipitocao de chiorureto d’ests metal;
ainda mesmo que se submetta k eballi§ao a solacao conceutrada de
chloral na agua adiiicionada de oxido vermelhp de mercuric, nenhmna
mudauca se manifesto.

SiT em vez de nquecel-o brandameate com ugua, deitam-se n’elle
algumas gottas d^esse liquido, ha uraa verdadcura combiaacSo com
produced de cal|r.— Inst&ntes depths essa combinafno tran4formate
em massa branca crystalina ,

Deitando-se algumas gottas de chloral em urn fresco suafl paredes
cobrem-se de uma iufinidade de crystals delgados, grujjados em es-
trellasp e erusando-se em todos QM aentidos: para se dar QSSG plifinft-
meno e preciso que o frasco esteja ligeiramente huraedecido; alias
nada se observerA. Esses crystals eni contacts com a agua djssol-
vem-se ptlo calor sem que deixem residuo. Ksta solucao eontem
chloral que nao soffreu alterac^o alguma com a crystalisacao,— Esses
crystoes sao considerados como um hydrato clilorai.

Quaudo o chloral nao 6 perfeitamente puro e eontem certa quan-
tidade dagua, turva-se no ftm do algnns dias e deixa depositar um
corpo branco que 6 o chl&rat imofoml*

0 clilorai dissolve o 16do, o bromoT o phosphoroe o enxofre, com
nutis facilidade u quente,— D iddo commnnica-lhe um bella cor
purpuriua.

Od oxidos tiietallicos nubydricos nao teem accuo sobre elie ; pdde-se

1
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distillal-o sobre o oxido de mercurio, de magnesio, ou de cobre sent
que olle se altere.— 0 mesmo succede com a baryta e a strouciana
anhydricas.

Fasendo-se passar vapor de chloral sobre a cal ou a baryta anhy-
dricas e aquecidas, essas bazes tortiam-se iucandescentes; desprende-se
oxido de carbono e fdrma-se urn chlorureto metallico itnpregnado de
carvSo,— Algumas vezes aeontece que reetificando^se o chloral pela
baryta ou pela cal, desde que o liquido n £Lo cobre mais o residua,
toda a massa se aquece a ponto detornar-se rubra fieando por muito
tempo u’esse estado de incandescencia.

Obtem-se ent&o, como residuo, multo chlorureto de baryo ou de
calcic de mistura com uma materia ennegrecida. Passa por distil-
lacilo um oleo colorido que uSlo 6 mais o chloral.

0 vapor de chloral passando sobre ferro ou cobre incandeseentes
tranforina-os em chloruretos metal licos ; cobrem-se entao de uma
mada brilhaute de um carvSo poroso*

Em bora as bases alcaliuas anhydricas uSo decomponham o chloral se-
uao pelo caldr, e mesmo assiin s6 quando aetuam sobre se us vapores,
o mesmo uao aeontece com os oxidos alcalinos hydratados ou dissol-
vidos n’agua que decoinpaem-iio pfomptameute, deseuvolveudo-se calor,

N’esta decomposicfto nSo se nota mudanqa de c6i\ nem despren-
dimento de gazes.

Produz-se chloroformio que se separa, foriniato que se dissolve, e
um pouco de chlorureto proveniente da destruicfto de uma parte do
chloroformio.

ca-

0 acido azotico n&o tern accilo alguma sobre o chloral, mesmo &
quente.

Pbde-se fervel-o em chloro gazoso, ou expol-o aos raios do sol
em um frasco cheio de chloro, sem que sofFra alteracao alguma ; apenas
ao sou contacto tinge-se de amarello dissolverulo-o em pequeaa
quantidade.

HVDKATO DE CULOHAII*— (Roussiii) Desde que se tern o chloral anhy-
drico basta mistural-o com egual volume d’agua, esta o dissolve promp-
tamente havendo elevucao de tcmperatura, e o liquido evaporado no
vacuo on ao ar livre deixa depositar uma massa brauca crystalisada*
que e o hydrate de chloral. Quando puro 6 completameute branco,
crystalisado em longas agulhas prismaticas superpostas, duras e fria-
vcis.— rieu cheiro, aa temperature ordinaria, nao 6 muito sensivel;
assemetka-se ao do chloroformio e do chlorureto de cal ; tern sabdr a
priacipio d'»ce toniando-ae depois acre.— Exposto ao ar sdcco volati-
lisa se completameute, por6m cm uma atmosphere saturada do vapor

J 3
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d’agua pdde converter-se era liquido — Funde-se na temperatura de 56%
e entao constitue urn liquido incolor, limpido e nmito refrangente.—Sen ponto de ebullicHo e a -f - 1^— Comprimidos entre duas folhas de
papel de filtro os crystaes de liydrato de chloral rn&o devein manchaho,

0 hydrato de chloral e completamente sohtvel na inenor quan-
tidada dTagua ; £ eguahnente no ether, alcool, chloroformio* henzina e
nos corpos graxos. Sna solucSo aquosa 6 completamente limpida,
quasi sem cheiro, sem acc&o sobre os papeis reactivos e sobre a
soluciio de nitrato de prata, Essa solucSo de chloral, mesmo muito
diluida, turva-se immediatamente quando if el la se deixa caMr algu-
mas gotlas tie uma solucfro aquosa de potassa caustica ; percebe-se
ao mesmo tempo o cheiro de chloroformio que e o producto normal
dossil reaccFlo. » fs* = -

Liebreich diz que o chloral deve ser considerndo conio aldehyda
trieldorurada.

Do mesmo modo qua o acidp trichloroacetico, este corpo dissol-
vido em um liquido alcalmo. se decompose para formar chtoroformio,

pela formula C* Cl ® OH+Ka HO=OCh H+CHO* Ka,

0 CHLQRWL.— (Dieulafoy e Krishuber),
1.* O chloral, em fraca ddse, excita a sensibilidade: em ddses

elevadas ellc a diminue gradativnraente ate produzir JJ anesthesia
completa.

2.° Os animaes anesthesiados passam em primearo logar por um
estado de etfeitabilidade.

3.° Os animaes sugeitados 4 anesthesia geral e absoluta podem
ficnr n’esse estado por 1 muitas boras; mas a dual succumbem quasi
que invariavelmente.

4*
u 0 somno coexists com a hyperesthesia como com a anes-

thesia: nteste ultimo case a resol ucao muscular e absoluta,

5.* 0 chloral modifica profundamente o numero e o rliythmo dos
movimentos do coracao. enfraquece progress!vamente os movimentos
do diaphragma, e o calor animal baixa notave’mente.

6.° Os phenomenon determinados pelo chloral s3o, em muitos
pontos, differentes dos do chlorqformio, posto ser a anesthesia egual
em am bos os casos.

. Em summit os coelhos, sobre que fizemos experiences com o
chloral , auesthesiaram-se sempre deade que a ddse excedia 4 2 gr., 50;
em ddse superior a 3 gr.t 60, anesthesiaram-se e morreram : em d6ae
inferior a I gr.T 50, adormeceram mas nem foram anesthesiados nem
morreram; em ddse inferior a 60 cent!grammas uenhum effeito
pudemos ohter.

*
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ACCAO ?:ns[OLOGiCA no CUOIUL. — fDemarquay], 0 iiomem doente
foi o objecto das nossas experiencing com esse
admimstr&mos o chloral associado ;io xarope de told ; a solugSn era
eonstituida de maueira tal

corpo. Vinte v0zes

que lima eolher de xarope contiuha
gramma de chloral. Os doeutes tomam com fac.ilidade easrta

am
preparacSLo ;

apezar de n5o ter gosto desagradavel deixa com tudo uma sensacso
dc acrimonia qiu * se manifesta principaImpute no isthmo da gargantu.- Us doeutes supportanun hem esse medicamento que rumen deter-
minou accidenfce algum ; sua d6se variou de

Nas vinte experiencing que ftzemos,
ao somno, sendo a elle rebeldes sobretudo os homens. Uin doente

um a cinco grammas,
seis foram negatives quanto

* que tornou cinco grammas de choral tinha 35 annos de edade e devia
soffrer mna uauterisacilo profunda do joelho’.
senSo um ligeiro sonmo por tres quartos de bora. Em outra occiisiao
tractavamos de unifi mulher eufraquecida por uma molest ia organica
do utero e que tomando um gramma de cliloral dormio padfleamente
uma tarde inteira.

mlo conseguimos obter

Pdde-se dizer de um modo gerai que as pessoas enfraquecidas
debeis s&o muita inais sensiveis a acc&o do agente
e que u saa duraefto ou o tempo de somno est.fi em relacFlo com
essa fraqueza.

Em quatorze oasos em que o somuo foi complete doze mulheres
dois homens idle sobreveio gerulmente dentro ein 15 on 30 miuutos
apds a ingestao do inedicamento. 0 somno 6 leve e em nada se
assemelha no do chloroformio. o mais leve rnido desperta os doeutes
para de novo adormecerern, Basta a inais ligeira picada ou uma
simples pressao para arrancar-lhes um gemido. affastando dies iinme-
diatamente a parte do corpo que foi tocada. NFSO podemos affirmar
que Uaja, uestes casos. hyperesthesia da pelle, mas podemos aiiancar
que a seaaibilidade teguinentaria conserva-se em toda a sua pleni-
tude, seja qual for a inteasidade do somno, K por conseq ueneia impos-
sivel utilisarmo-nos d’este somno na practiea das operacOes : todavia
j n tiramoH grande vantagem do xarope de choral que admitiistr&mos
4 uma senhore em quem practic&mos uma operacao grave: logo apos
o curativo a operada tomou quatro grammas de chloral e poude dormir
toda a tarde.

Mas si o somno foi trariquillo e socegado na maioria dos nossos
doeutes, alguns houve em que elle foi muito agitado e pertubado por
sonhos ou hallueinaeoes, sobretudo em algumas mulheres que soffriam
do utero e que se tinham habituado a tomar doses consideraveis de
opio.

que estudamns

* *



20

N’esses casos o somno Foi algumas vezes bastante prolongado,

agitado e entrecortado por gemidos ; quando despertavam as raulheres
reclamavam com iastancia a injeccEo de morphimi com a qua] se
haviam habituado. Esta circumstancia prova ainda uma vez que o
chloral, si 6 bypnotieo, nEo 6 de modo algum anesthesico.

Devemos accrescentar que os doentes no dia seguinte, jiarecem
nEo ter conscieucia da agit&cEo porque passaram im vespera.

Quando se administra dois ou tres grammas de chloral a um doente .
enfraquecido, podendo o
conveniente fazer-se-lhe tomar previameute alguns aliinentos.

Nas seis observances negativ&s que tivemos, relativamente ao
somno, houve um facto que attrahio a nossa attencEo. Tractava-se de

mullier de 23 annos enfraquecida por perdas uterinas.
Tomuu ella dots grammas de chloral para acalmar uma cephalalgia

intense que a torturava; o chloral, porem, am vez de adormeceba
determinou uma excitaeEo mnito viva, A mullier passou o dia todo

um est.ado de ebriedade; sentia-se mais forte, accusava grande
appetite, e sua insomnia prolongou-se atd o dia seguinte sendo subs-
tituida entao por uma grande fadiga.

Como nso temos dado o chloral em d6se elevada uao temos tido
occasiEo de observer graves perturbances nas funccfles organicas ; o
pulso uao apresentou different notaveis, o mesmo succeieu & res-
racEo.

|jrolongar-se por muitas boras, 6somno

uma

em

A temperatura animal baixou alguns decimos de grio no prin -
cipio das experiencias para subir depois a mesma quantidade. Em
muitos casos a secrecEo urinaria pareceu-uos augmentada, havendo
doentes que urinavam involuntariamente no proprio leito.

0 que presentemente podemos dizer 6 que:
1 * O chloral tern uma ac^Eo hypnotica muito] pronunciada, sobre-

tudo nos individuos fracos e debilitados.
2." A duracao de sua accao esfc& na razEo directa dTesta fra-

queza :
3," 0 somno por elle provocado <5 geralmente calmo, seudo, p»>

rtm, agitado nos doentes de molestias acompanhadas de grander
ddres ; pelo que aconselhamol-o para os casos ein que desejamos de-
terminer o somno e a resoiu^Eo muscular ;

4/ Em fim pdde ser dado em ddse elevada, por isso que eLle nEo
determina accidente algum at6 a ddse de ciuco grammas.

( Bouchut, Personnel , TJeve-se empregar oA ItESPEITO 130 CHLOKAL
chloral em estado solido hydratado ; com o hydrato de chloral puro
os resultados sao rapidos, evidentes, energicos : sEo elles o hypnotismo
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mais tmnquilloea insensihilidade quasi absoluta. 0 hydrato de chle-
nt ! £ um poderoso sedativo ilo systema^ nervosa mot-fir e sensitive*

Mo deve ser dado em dfee maior de cinco grammas ao ndulto e de
um ou dous ao infante.

Pdde ser administrado pela boca, mas sens effeitos sSo mais
prompter pelo rectum, Em injechoes sub-cut&neas elle determine es-
ch&ras perigosas.

As urinas do individuo adormecido pelo chloral, sso neutras,
e, fervidas com o iicor de Fell ling, nSo reduzem os skes de cobre ;
mas vinte e quatro horns depois, quaudo encerram chloral, tornam-ee
mais densas e detenninam a reduccao (Tesses saes*

A acr£o do chloral e a mesma que a do chloroformio ; exige mais
tempo para produzir-se e dura tambem muito mais. Em alguns
doentes die determine uma agitato muscular e moral que muito
se assemdha a embriaguez produzida pelo alcool ; mas nada tern tie
repugnante e de desugradaveh Em quasi todos elle determina tim

somno raramente acompunhado de hyperesthesia, e. na grande maioria
dos casos, notavel pela anesthesia bem pronunciuda, Essn 6 em reia-
cSocom adfise empregada : em dfee . de dous a cinco grammas, conforme
as edades, 6 complete, de maneira que pode-se applicar o cauterio de
Vienna ou fazer-se a extraccao de dentes sem que os individuos
sintam ddr.

Como meio thernpeutico o hydrato de chloral 6 o sodativo das
violentas dores da gotta, da colica nephritica e da carie dos dentes ;
A em uma palavra, o melhor dos anesthesicos administrates pelo es-
toinago. Em dm, 6 o remedio mais prompto e efficaz na chorda in-

tense quando se quer fazer cessar com rapidez uma agitacno que
ameaca os dias do enfermo.

0 Sr. Personne reconheceu que o chloral, no organismo, se trans-
forma parcdalmente em chloroformio sob a iufluencia da alcalinidade
do sangue ; podendo-se, apfe a administraqao do chloral puro, de-
monstrar, por meio de reaceoes chimicas, a presenca de chloroformio
no sangue e em outros liquidos da economia.

CONTRA TNntDAcOES — i Bricheteau.) Em raz&o da stase sangtiinea e
da hvposthenia capillar 'do cerebro cleterminadas pelo chloral , seria
imprudente empregal-o indistinctamente em todas as molestias, Assim
penso que dever-se-liia evitar o seu emprego nos individuos que pa-
decem de affeccfles cerebraes, Penso ainda que deve ser contra-indi*
cado na asthma dependente de molestia de coracSo, pois n’esse cast) ha
receio de paralysar-se respiraeao j& prolundamente embaracada.
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!.° n hydrato de chloral & um poderoso sedativo diCONCLUSOES.
systema nervoso motftr e sensitive.

2.° i>i o hydrato de chloral nEo for hem puro e crystalisado uao
tern acc&o alguma, podendo rnesmo tornar-se perigoso,

3.° 0 hydrato de chloral nEo deve Her dado em dose maior de eincu
ou seis grammas cada vez ao adulto ; nas creancas deve se comecar
pot um ou dois grammas.

4.* .Is preparacoes de liydrato He chloral nao devem ser feita*
com muita antecedencia, porque ellus podem alterar-se e perder sua
efficacia.

5.* Pride ser administrado pela bocti, ou em clysteres : porem a
via gastrica 6 a melhor.

6.° NEo deve ser administrado as pessoas que pndecem de moles-
tia organica do cerebro ou do coracEo.

7.° ET pela producqEo do chloroformio no sangue, por influencia
de sua reaccEo alcalina, que o chloral produz o somno e a anesthesia.

8.w E' perigoso administrar-se o chloral por injeecces sub-cutaneas.
9.° A tensEo arterial augmenta sob a influencia do chloral, ao

mesmo tempo lia frequencia do pulso; assa tens&o diminue desdc
que o individuo se desperta.

10.v As urinas do individuo em quanto sujeito a acc&o do chloral
sEo a priucipio neutras ; sd depois que o chloral passott aos rins e
que ellas toruam'Se mais deusase redusem os saea de cobre, de maneira
a fazer crdr que ha uma supposta glycosuria.

11." 0 liydrato de chloral rams vezes produz vomitos, e em case
nenhum 6 purgutivo,

12." A temperatura animal deeresce um pouco com as doses nEo
toxicas de chloral, o que faz d’elle um inedicnmeuto algido.

13.° 0 liydrato de choral faz diminuir it transpirac&o cutanea e
a pelle torna-se mais secca do que no estado normal.

14.* 0 hydrato de chloral pdde ser dosado com precisEo, de um
modo eihcaz para a produceEo da anesthesia, o que uEo se da com
os vapores do chloroformio.

J r ' yir . ij P IW

15.B A accEo do hydrato de chloral e a mesma que a do cliloro
formio: gasta, por6m, mais tempo em nmnifestar-se, e os seus efteitos
sao tambem mais duradouros.

16. u Em alguns doentes o chloral determina uma agitacEo mus-
cular e moral que muito se assemslha a embriaguez alcoolica ; mas
ella nada tern de repulsivu e desagradaveU

17. Em quasi todos o somno G acompanhado de anesthesia ; ra-
ramente elle traz hyperesthesia.

i
J-!
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18." A anesthesia estu em relucSo com a dose de chloral empre-
gada.

19.° Comparado ao opio que causa vomitos muitas vezes, quo
tira o appetite, que traz constipacBo de ventre, que estimula, qne
excita a transpiracao, que produz 6 somno lentamente o hydrato
de chloral u&o faz vomitar, n &o produz constipaeao de ventre e traz
appetite ; $6cca a pelle e a resfria um pouco ; faz dormir rapidamente
e por longo tempo ; emfim, 4}& despertar o individuo nao tern o
torpor de espirito e a somnohuch que se observam com o opio.

20.° Em alta dose o hydrato de chloral produz algidez, ao passo
que o opio produz calor e diaphor&se.

21.° Pdde-se repetir uma dose de dois a cinco grammas de chloral
duas ou tres vezes por dia, resultando dahi duas ou tres vezes mais
horas de soniiio, separadas por um curto intervallo de \ igilia.

22.° Como meio therapeutico o chloral hydratado 6 o sedative
das \ iolentas dores da gotta,f; da colica nephritica, da cane dentaria,
« da queimadura.

E5, em uina pnlavni, o primeiro dos anesthesicoB administrados
pelo estomago.

23.c Nos casos em que se tivesse de recorrer ao chloroformio, o
hydrato de chloral poderiu ser empregado para acatmar as dores do
parto natural, para facilitar as operates obstetrieas, e para combater
a eclampsia*

24.° Em fim 6 o remedio mais prompto e efficaz para a chorda in-
tensa, qtuuido se quer fazer cessar rapidamente unm agitacao
lenta que por si s<5 ponlia em risco a vida do doente.

(Bouchardat.— Annuario de therapeutic^ materia medica, Phar-

macia e toxicologia pant 1870, pag. 63 e 88]*

:

VIO-

Taes s5o os agentes de que se tern lancado mao com o fim
de determinar a anesthesia sobretudo para aquelles casos em
que o eleinento ddr deve ser supprimido.

N‘esla rapida exposieao naO fizemos mengao fie alguns outros
produetos considerados aueslhesicos, laes como : o ether ehlo-
rydrico, a benzina, o nilracto de methylena, o bichlorureto
de methyl&ia , o ether silioieo , o ether hromhydrico, iodhydrico,

etc. , nao so por serem menos importantes do que os pVecedeutes
seuao porque nunca ou quasi iiiinca sao empregados na practica .

Uns por serem nimiamente volateis exigindo apparelhos especiaes;
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outros pelos seus graves mconvenientes ; alguns outros pela difficul-
dade de screm oblidos e eonservados puros; nenhum d’elles, em
ultima analyse, preenehendo satisfactoriameule o fim que >e lem
em vista, fazem com qne tenhflm sido < ompletamente abandonados.

De todos os ageides anesthesicos at6 ho]e conliecidos e estu-
dados, o ciilorof'ormio e o ether silo os unices (quasi que exclu-
sivamente empregados na practiced
priucipaes, tendo cada urn d’ellesseus partidarios.

Besta-nos agora discutir uma das quesloes mais importantes
4 este respeilo :

Ouat dos dois deve ser erapregado de preferencia ?
Teri cada um d’elles indicates especiaes '?
Ja vimos em que eircumstanoias o chloroformio estreou na

scena medica . 0 methodo anesthesico estava ainda cm embrvao,
nos seus primeiros ensaios. Os practices vacillavam em um cami-
nho que Ihes era inteiramente desconhecido nao podendo dispdr
seuiio de apparelhos imperfeilos, e a bravos com as difficuldades
da administraefto do ether. Os resultados obtidos com elle cram
as mais das vezes incompletos e imperfeilos.

Foi em laes eircumstanoias que apparcceu o chloroformio.
Os espiritos ja estavam, por assim dizer. predispostos a reeebel-o.
Com effeito uma etherisaeiio rapida, uma insensibilidade com-
plete, um mode facil de administracao, nao exigindo apparelho
algum especial , etc., foram razees bastautes para fazerem admittil-o
com enthusiasmo e generalisar o seu emprego.— Sneccdeu. por£m,
que elle, dentro era pouco, fizesse alguraas victimas; disso resultou
qne, apezar de absolvido perante a Academia de Medicine de
Paris, niio deixasse de perder muito de sen prestigiu no con-
ceito de alguns cirurgioes, a ponto de alguns d’elles fazerem viva
opposicao ao seu emprego e tomarem a peito a causa do ether.— Foi tie Strasburgo e de Montpellier que partio essa reaecao a
favor do ether, e este chegoti a ganhar tantos partidarios em
Lyon que £ o agenle ahi exclusivamente empregado.

A academia d<; medicina d’essa cidade prommcia-.se a esse
respeito do modo seguinte:

[tor todos rcpuUulos como
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“ A Sociedade Imperial lie Medicine <ie Lyon 6 de parecur
que o ether, como agente de anesthesia cirurgica, 6 menos perigoso
do que o chloroformio.

“ A anesthesia A tiio constante e tfio completa pelo ether
como pelo chloroformio ; si o ether offeree inconveidefies que
o chtorofonuio nao apresentn no mesmo grAo, elles nfto teem
grande imporlaneia e nao rfli nsaia os perigos iuherentes ao
emprego d’este ultimo corpo ;

“ Por conseipiencia o ether deve ser em geral prefarido ao
chloroformio. ” {*)

A Sodedade Medico de Boston Iractou pcir sua vez de elueidar
essa questSo, e nomeou para esse fim cinco membros.— 0 Sr.
Hawoard, urn d ’ylles, foi a Europa e nao tendo noticia de C6SO
algum de morte atlribuido ao ether mostra-se partidario a le
rado a sua causa.

No seu modo de pensar o ether produz mna anesthesia mais
completa , provoca menos voraitos e cephalalgia do qua o diloro-
formio ; denials as moleslias do coraeao, do cer.ebro e dos pul-
moes nAo contra-indkam o seu emprego.

Essa preferenda dada ao ether pela Sociedade Medica de
Lyon e da Boston, prescrevondo a aboligio completa do chlorofor-
wio na practica , nao nos parece ter muita razao de ser.— Com
didto, si pruvado i'dra que o ether em pregad n methodicamente
fosse exempto de quulquer perigo, entfio seria justo que sempre
recorryssemos a elle, e que pozessemos de parte o ehlorofomuo
que aigumas vezes pikie ser fatal. Mas nao se pbde affiangar que
essa podorosa corabinagAo chimica, o ether, nos seus effeitos phy-
siologicos que abalam lao profunda men te a economia A ponlo
de supprimir a sensibilklade e a mobilidade seja inteiramente
innocents.— Demo is o Dr. Kidd retere -it easos de morte attri—buidos a esse agente, e a propria Sociedade de Boston nas inves-
ligagbes a que se entregou. poude collier i t observacbes de easos
de morte attribuidos, com rnz;lo ou sem dla, ao emprego do ether.

; * j Lallcmajid n Perrin.— 01». on.
i 4
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Confrontemos, por<*m, entre si os clous agentes e vejamos as
vantagens ou desvantagens ligadas a applicacao de cada um
d’elles.

Commodidade de administracao — Todos n este respeilo
sao Concordes em dar preferencia ao chloroldrmio.

Com effeito elle nao exige, pdf '
relho algnm especial on complicadd : um chumaco de fios, um
Ien§o dobrado, uma esponja, um corpo qualquer poroso, preen-
chem perfeitamente esse fiin , o que se nao da com o ether. Tem-se
necessidade de maior quanlidade de ether do que de chlorolor-

detenninar a anesthesia.— E' mais facil de se obter

a sua adminislraciio, appa-

nuo para se
a pureza do chloroformio do que a do ether ; demais sendo elle
menos volatil do que esle conserva-se por mais tempo.— Os Ta-
pores de chloroformio sao menos irrilanles que os do ether, e
sen cheiro e sabor mais agradaveis.

Effeitos* obtidos. — 0 chloroformio delermina mais promp-
lamente a anesthesia do que o ether ; o primeiro em 4 ou 5
niinutos; o segundo em 10 ou 15, sendo alein d’isso o pri-
meiro desiiluido dos accidenles de congestuo ocular , de corrimento
de lagrimas, e, us vezes, losse violenta que suhrevem durante o
curso da elherisa$ao.

0 chloroformio, por sua accao mais rapida sohre a economia,
abrevia tambem o periodo de excitacao.

Com o ether a respiracao torna-se embaracada, a agitacao
mais violenta, e phenomenos de congestao cephaliea muito pro-
uunciados. 0 chloroformio applieado segundo os preceitos eonduz
pacifica e insensivelmente os individuos k insensibilidade.

Aiabos produzem um abaixanicnto na temperatura do calor
animal ; mas com o chloroformio esse abaixamento 6 de t grao
cenligrado, quando muito, ao passo que com o ether 6 algu-
mas vezes de 2 graos e rneio.

A dura^ao dos ell'eitos aueslhesicos varia conl'orme o grao
a que se levou a anesthesia, seja qual for o ageute de que se



UJlm

27

lenlia langado mao. Ordinariumonle a anesthesia determinada pelo
chloroformio 6 rnais prolongada que a do ether, hem que se
possa em alguns casus observer o contrario.

Com o oilier a anesthesia tende a desapparecer desde que
as inlialarbes , cum u chLorOfdsmio o mesmo niio se da ,

podendo sobrevir accidenles ainda depois de suspenses as inha-
lacoes. 1

cessam

Accidentos attribuidos ao emprego do ether e do chlo
osse o poLitu talvez mais imporlante c difficilroformio E’

de resolver-se.
Nto procuratemos fazer uma estatislica dos casos de morle

attribuidos a cada um d esses agonies ; fallar-nos-Mam eleraen-
tos para isso. Contentar-nos-heraos com os ensaios de Rouisson,
Ludger Lallemand e Mauricio Perrin de cujos trabalhos nos le-
inos auxiliado mais de uina vez para a cunfeccao d’e&ta disser-
tacBo.

Jiuuisson cila cincocasos demorte attribuidos ao oilier nos dous
primeiros annas d < > seu apparecimeritu, rnortes sobrevindas uas
sessenla horas cbnseculivas a etherisacao. No tnesmo espaeo de
tempo o chlorolbrmio occasionop quinze inortes ; no comego, no
correr, ou poueas boras depois das inhulai bes

Si coufrontarmoa o quadro das merits subilas devidas ;t um
on A oiifro d esses dous agonies veremos que com o ether, em
um periodo de 15 annos, deram-se tres casos ; com o chlorofor-
miu, em 14 annos, setenta e sete; d’onde deverianice coneluir que o
chloroformio fez vote e tantas vezes mais yictimas do que o ether.
Mas a obsmaeao tem demonstradu que esses resultados tunes-
los devidos ao chloroformio tem diminuido sensivelmente de anno
para anno, sohretudo de 1854 para ca. apezar de extern ap
plicacao que se faz quolidianamenie d’essc agente. Itemais, esses
resuHados funestos ohservados nus primeiros annos nfio poderiaru
scr devidosj ate cerLo ponto, ao methodo defeituoso de sua ad-
ministragSo, ao conbecimento iinperfeito de suas propriedsfdes, e
de sua accao sobre o organismo ? Ainda mala, lodos os casos de

r
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merle produzida pelo ether seriam exactameate regislrados ? 0
numero das elherisacoes durante esses annos seria o mesmo que
o das chloroformisasoes ? E’ o que seria importanle averiguar-
se afim de que se podesse concluir acerca do maior ou menor
perigo iiilierente A applicacao de cada urn dos agetUes em ques- -1lao.

0 Sr. Bouisson, que n&o 6 ; .o lidario exclusive de nenhura
d’esses agentes, mas que emprega ora urn, ora oulro, conformeo
determinant as circumslancias , estabelece corao preceilo geral
que: o metbodo aneslhesico, nao importa o agente, seja reser-
vado uuicamenfe para as operacOes importanles, vislo terem-se
dado com elle, accidentes fataes a proposilo de operates de joe~
quena drurgia, Laos oomo : ex-traegao do dentes, dilatacao de abs-
cesses, etc.

Ainda estabelece algumas indicacoes que dizem respeito a
esses dons agentes.

* 10 chlroformio apresenta-se com todas as suas vanta-
gens quando 6 appiicado As pessoas de eonstituiqao forte, que
nao padecem de molestias pulmonares ou eardiacas que pos-
sam augmentar a possibi Lidade de asphyxia ou de syncope.

11 0 ether 6-1he, porAra, preferivel quando se traclade pessoas
debititadas por molesitas antcriores depauperantes, perdas san-
guineas, longas suppuraqoes, privacoes prolongadas, exCCSSOS

soffrimenlos moraes, circumslancias essas muito frequentes nos
hospilaes.

“ U.“ 0 chlorofomio lem applicacao nas operacoes dolorosas,
de pouca ou de mediana duraqAo, n’aquellas em que se nao
tern necessidade de reccorr&r de novo ao agente anestbesico.

0 ether deve ser-lhe preferido nos casos de operacoes longas
e graves, e para cuja exceudSo i tecessila-se de nma accao aties-
thesica sempre continuada.

“ 3." 0 ether 6 ainda recoinmendavel nos periodos extremes
da vida, a infancia ou a velhice j nas pessoas nervosas, parli-
cularmenle mulheres affecladas de hysteria de longa data. Em

Assun :

ou
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todas essas pessoas a vida esta mais proinplaraente ameacada
pda accao rapida, deprimonte e insidiosa do cldoroformio. ” (*)

Estes preceitos do illustre professor n&o sao geralmente
observados pelos cirurgioes ; a maioria d’elles dao preferenda
ao chloroformio em lodos os casos e em todas as circumslancias,
desde que a anesthesia 6 indicada. No Rio de Janeiro podemos
dizer qne elle d o unico agpnle empregado tanto no hospital da
Misericordia como nos liospitaes militares e na clinica civil,

IV6s, pela confrotilacao que ilzemos dos dous agentes entre
si, rimos que as maiores vantagens esULo do lado do chloro-
formio ; abracamol-o, pois, com os cirurgioes da nossa capital,
de preferenda ao ether. Nao queremos diner que este deva
ser completamenle regeitado ; empregal-o-hiarnos desde que nao
podessemos ter 4 mao o chloroformio ; empregal -o-hiamos, por£m,
com mais receio vislo como, sem sermos de opiniao do pro-
fessor Sedillot que diz que o chloroform!0 puro e adminisi redo
em regra nunea mala, acredilamos, todavia, que elle mata s6 raras
vexes, e nao temos razoes baslanles para dizermos que o ether
empregado em egual numero de vexes produza a morle tao rara-
mente como elle.

Assim. pois, tudo quanto dissermos d'ora avanle, relativa-
mente* a anesthesia geral, sendo egualmenle applicavel aos dous
agentes, visto possuirem propriedades quasi commons e identicas,
tern comtudo mais referenda ao chlorofortnio o qusi, como o
agenle mais geralmente empregado, tomaremos por typo.

r

ESCOLHA. DO CHLOROFORM10 ,

0 chloroformio 6 um liquido incolor, bastante movel, de
cheiro ethereo e suave, de sabor picante, depois frio e assu-
carado.

[*) lirtuisson —Obn cit.

- , 1 L .U liJ I .Uijili . lillJ J ik
_L
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Sua deusidade e de 1,49, de modo que deixando-se cahir
lima gotta sobre um copo d 'agua ella ini rapidamente ao fundo,
sem turval-a, e dividir-se-ha, agitando-se o vaso, cm pequenis-
simos globules transparentes conio suecede com o

K pouco soluvel n’agua a qual communiea
tante agradavel, sendo porem, rnuilo soluvel no alcool e no
ether.

mercurio.
um sabor bas-

0 cliloroformio, no estado normal e de pureza , nuo tem accao
mas guardado por muitoalguma sobre o papel de tourne-sol ;

tempo torna-se acido.
Elle dissolve facilmenle a camphora,

sina, a cera, as gorduras, o phosphoro,
Derramadas alguraas gottas na palma da mao evaporam-se sem

deixar residuo e cbeiro algum,

i\em sempre apresenla-se puro ; alguns productos podem
alteral-o taes como o ether, o acido hydro-chlorico, e um li-
quido amarellado ao qual Soubeiran chama oleo chlorado

0 chloroformio nao rectilicudo tinge-si* pela adiccao de acido
sulphurico concentrado.

0 chlorureto de zinco hem secco agitado com o chlorofor-
mio suspeito precipitarA uma materia graxa, ennegrecida, quo <* o
oleo chlorado aromatico (Lallemand e .Perrin).

Em um vaso conlendo bichromato de polassa com algumas
gottas de acido stilfurico si se deilar chloroformio impuro
bretudo si content alcool , o liquido tomnni uma cor esverdeada
devida a presenca do sesquioxido de cliromo; si o chloroformio
for puro formar-se-ha um pricipitado vermelho-escuro de acido
chromico.— (Lallemand e Perrin).

O practico 1evara em conlatodas estas consideracoes nfim de
nao empregar o producto sem que este seja sufiicienlamente

a gutta-percha, a re-
o enxofre, o iodo.

, so-

puro.
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ACCAO PHISIOLOGIGA DOS ANESTHESICQS.
PHENOMENOS DA ANESTHESIA.I

Os anesthcsicos podem ser introduzidos no nosso organismo
por mhalucoes pulmoraes, por ingest&o na cavidade estomacal,
ou por injecfoes no rectum.

Vamos Iractar, do nm modo geral, dos effeilos phisiologicos
determinados no organismo polos anesthesicos quando inhalados ;
methodo esse unico do < pie hoje so faz uso na prnctica.

Como o dissemos, tomaremos por typo o chloroformio no
esludo que fizermos da medicacao auesthesica geral.

As primeiras inhalagoes aneslhesicas sflo ordinariamente
agradavcis, sobrettido para os individuos que as tomain por cu-
riosidade ; mas a poueo e pouco a accao local dos vapores de chlo-
roformio nas vias aereas vae causando certos incommodos Laes
como um prurido desagradavel e tal ou qual seccura de gar-
ganfa acompanluula do angustia e do alguma dor ; tudo isso faz
com que o pacienlc suspenda momentanearnante a rospiracao,
faca esforcos para tossir o escarrar, mova inquieto a cabegaafim
de livrar-se d’esses vaporos que o importunam, tente affastar de
si o inhalador, esforce-se por levantar-se, necessitando-se, as
vezes, do emprego le forces para coagil-o ao socego.

N’oste periodo costuma-se notar um certo ar de espanlo o
de admira^ao na physionomia do individuo; cste pronunda al-
gumas palavras incoherentes, fica om tal ou qual excilacao ell'ec-
tuando alguns movimentos desordenados.

Esses primciros phenomenos teem, de ordinario, curta du-
ragao.— A tolerancia do paciente vae pouco a pouco se estabe-
lecendo, inspiracbes mats profundas vao lendo logar, um senti-
mento de bem estar vae substituindo esse estado dc agitaciio, e
os priineiros phenomenos de anesthesia comecam a declarar-se.

A vista se obscurece, a face torna-se mais animada, o pulso
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se accelera, o individuo sente zoada nos ouvidos, uma perturba-
$Ao geral, uma confusao eslranha das idAas ; dir-se-liia o pri-
meiro periodo da embriaguez alcoolica.

Phenomenos, porAm, de uma outra ordera relalivos is func-
<joes do apparelbo cerebro-spinal, devidos propriamente a anes-
thesia, vAo se observar.

A sensibilidade, qtie nos primeiros momentos tinha se hy-
peresthesiado, vae se amorlecendo de mais a mais; as partes menos
sensiveis como as costas, a face posterior dos ruembros, os tegu-
menlos do craneo sao os que insensibilisam-se em primeiro logar ;
ao passo que as mais sensiveis como os dedos, o ventre, o appa-
relho genital, o da visao, o da audicao ainda sao imperssionaveis
aos agentes extemos.

A mobilidade por sua vez nao tarda a soil'rer a influencia dos
anesthesicos. Os musculos involuntarios e os que, por suaestruc-
lura, presidem lauto A vida organica como a de relaruo, conser-
vam-se em geral refractories a actjfto dos anesthesicos ; A assim que
os musculos da lace, as palpebras, os musculos dasazas do nariz,
o diaphragma, o coracAo, etc., conservam sua contractilidade ; a
menos que a anesthesia nAo seja muito porlongada ou levada a
ponto muito cousideravel, porque entao resultariam necessaria-
mente inconvenientes os mais series da accAo stupefaciente do
chloroformio sobre o apparelbo respiratorio e sobre o coraijao.

As faculdades intellectuacs vAo se entorpecendo, as ideas se
confundindo, atA que a final o individuo eahe em um somno
profundo ; A o somno anesthesico.— N’esse estado a insensibilidade
A completa ; ha resol U5A0 dos membros ; o homem A perfeita-
meute indifTerente As operacoes mais dolorosas a que o preten-
dam sujeitar.

A funccao da respiraijAo modifica-se logo com as primeiras
inhalacoes anesthesicas ;— nos primeiros minutes accelera-se para
depois vollar a seu rbythino normal.

Os mbvimentos respiralorios sAo ordinariamente, alAm de irre-
gulares, incompletos ; indiyiduos ha que n’essas circumstancias
respiram too suavemente que dir-se-hia lerem-se esquecido d'essa
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funeeStO ; outros, pelo eontrario, respiram como que precipilada
e convulsamente all'; chegarcm ao periodo da anesthesia em qne
o rhythms respiratorio de todo se regularisa.

Assim como a respiraeiio se modifica com as primeiras
inhalacoes, assim lambent as pulsacoes cardiaeas apresenlam
notavein modiiica$6es. Si o individuo respira com forca e ener-
gia, alias tornam-se muilo pronunciadas e frequentes, si. pordn,
a respiraeiio e fraea, lcnta e ineompleta, as pulsardes do cora-
5&0 tomam-se tamheni fracas, puuco perceptiveis, mas regalares.

Pode-se drier que n’esses casos o rhytlimo do oorai;ao re-
gula-se pelo da respiraeiio. (*)

0 pulso acompanha perfeilamente a nsareha dos phenomenos
cardiaeos.

0 calor animal baixa pom o emprego dos aneslhesicos, com
o chJoroformio menffiS do que com o ether ; obLove-se experimental-
mente com este ultimo um abaixamento de 3 gr&os e meio cm 40
minutos ; com aquelle somente de grao e meio no espa$o de
oitenta minutos, tempos esses durante os quaes os dous agentes
foram einpregados. (Lallemand e Perrin.)

V6-se, por esta rapida exposi^ao dos phenomenos delermina-
dos pelo clilorofonnio, que elle lem uma accao muilo directa
sobIT' os hemispherios cerebrate, o cerebello, a protuberancia
annular, a medulla espinhai c a medulla ulongada.

Actuando sobre os hemispherios cerebrate e cerebello, excila
c perturba as fune$es da intelligenda. Actuando sobre a pro-
tuherancia annular, aniqnilla os movimentos voluntaries e os
centros perceptiveis ; sobre a medulla espinhal, determina a aboli-
$io dos movimentos reilexos ; dirigindo, em lim, sua accau sobre
a medulla alongada, traz como resultado, um collapse complete
caracterisado p da suspeasiio da respiraijao e paralysia do coracao.

D’aqui resutta que a acQao d'esse agente aneslhesico sobre o
organismo .tenha side Jividida pelos Srs. Flourens e Longet em qua-
tro periodos, mas que nos, com os Srs. Lallemaml e Perrin,
dividireraos em trez.

PS Lallflmaad e Perrin — Obr - ciL
i 5
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1.”—Periodo de excitacao.— Caracterisa-se ellc principal-
menl<; pela perturbafSo da intelligencia, movimenlos desordena-
dos, abolioao da vonladc, peryersao da sensibilidade, gritos, pa-
lavras incoherentes, accelerarao da respiracSo e da circulacao.

2,'—Periodo cirurgico ou de insensibilidade. — INota-se
n’elle o desapparecimento dos principaes phenomenos observados
no primeiro ; e assini que cessam a agilaeao, os movimcnlos, as
palavras incoherentes ; o individuo cahe em urn somno profun-
do ; aniquila-se-lhe com p Ietamente a sensibilidade gera ! ; a face
descora-se, o pulso e a circulacao se regularisam ; ha iuleira re-
taxacao muscular. N’esse periodo 6 o doente perfeilamente impas-
sivel A acc&o dolorosa do inslrumento cortanle.

3 * - Periodo de etberismo organico e oollapso. — Nem
sempre a at can dos anesthesicos segue uma marclia regular em
suas manifestacbes, de modo qua succede observarem-se muitas
vezes, antes de ler-se estabelecido a lolerancia aneslhesica, symp-
lomas do elherismo organico.

N’esle ultimo periodo, a respiraeao torna-se eslertorosa, em
consequencia de, ler-se abaixado a base da lingua sobro a epi-
glotle ; a proslracao e extrema ; os olbos \ao se empanando, o fa-
^11 \

cies tornando-se cadaverico, o pulso pequeno e concentrado, o
calor animal diminuido. esse o momenta do eirurgiao suspender
immediatamente as inhalagoes anesthesicas, e proslar os soccorros
que o estado do doente redama, sem o que a syncope A irre-
mediavel e a morte certa; c esse seguramente o ponto mais
difEcil e mais delicado na practice da cbloroformisacuo.

INDICAQOES E CONTRA-ENDICAQOES GERA.ES
DA ANESTHESIA .

A.— Ha indicacao para os anesthesicos desde que tern-se ne-
cessidadede supprimir a dor ou delenninar a relaxacao muscular.
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As operacbes dr pouca imporlancia cirurgica , rapidas on
a punccao de um hydrocele, a

nm denle, a phymosis, a unha inrarnada, etc. —
contra-indicam a anesthesia gera!.— Com efTeilo n’cssas e em
owtras operators similhantes, a intensidade da ddr nao 6 lao
consideravel que possa justiflcar o emprego do um agente qne
cm alguns cases (raremonte e verdado) p6de ser fatal nas maos
mais exerciladas e ainda mesmo rodeado de todos os cuidados e
precautions. 0 caso, porom, muda de aspecto quando, tendo-se
de practical- as gratifies operacoes saiigrefitas da alia arurgia,
tracta-se de snbtrali lr o doente as dftres inherentrs a laos ope-
rates,

pouco dolorasas, taes como :
atulsao de

•a

1

Embora nan se lenlia de derramar sangue, a anesthesia
geral t't indicada ainda nos cases em <[ tie se deseja obter tuna
relaxa^fto muscular mais ou menos complete, como para a reduc-
cao de certas luxates, fracturas, hernias, etc.— N’esles cases
a anesthesia mio sn lari I if,a a oprrariio, como livra n doente das
ddrcs ranitas rezes alrozes ligadas as manobras operatorias.

A cdade, o sexo, o temperamen to, a coustituicao, as
idiosyncrasias dos individuos podem modilicar e fazer yariar
muito os phenomenon da anesthesia ; mas nenbuma d’estas con-
dicoes eonstitue contra-indicacao.— Verdade seja que, em rela-
C&o i edade, alguns cirurgibes cram de parerer < jue nno se
devia chloroformisar
sideratjSo 6 muito de temer
tica, lodavia, niio tern sanccionado lal receio.

0 alcoolismo 4 tun mio preeedente para o iudividuo que
Lem de ser anesthesiade 4 este, em gera ), nao sb torna-se mais
refractnrio a accAo dos ancsthesicos, como tambem mais sujeito

sous accidentes. Kfio conslituc, por&n, rigorosa contra-indica-

B.

C.

in^Qinos e velhos porque, diziam r-Hes, a
n’esses periodos da vida ; a prac-

aos
cSo,
*

O ostado de forca ou de debilidade, a hysteria, a epilepsia,
a menstruate, a prenhez tambem nao servem de contra-indi-
cacao-

/

P.—- Operaroes ha, que por Sua natureza, si nao contra-indi-

1
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cam os aneslhesiflos, reelaui<tin pelo menus da parte do cirurgiao
inn grande discernimento ; taes sao as quo se practicam por mo-
tivo do affeejoes da bocca, das amygdalas, do vfo do paladar,
em uma palavra, lodas aquellas em que o iuslrumenlo cortante
determina accumulacyo desangue no interior da boca, d 'oode possa
cahir facilmente nas vias reapiratorias e determina)* a asphyxia.

E.— Sao conlra-indicaeoes para os anesthesicos as operates
que teem por Fun determina r a dfir,— Com efi’eilo em algumas
circumstnneias, pouoo numerosas 6 verdade, a dfir obra como
um uieio therapeulico : tal 6 o emprego do moxa ou da eaute-
rizacao pclo ferro em braza em cerlas affeceues da medulla, meios
esses qtue servern de excilaities para desperlareiu o systema ner-
TOSO do torpor en) quo se acha : tal 6 ainda o einprego do g&l-
vanismo para o tradamento de certas paralysias.

F.— A commoQao traumatica resultanle de feridas enormes,
ou de ferimenlos por anna de Togo, na qual o systema nervosu
esia pro undamente abalado, a pelle fria, opulso pequeno, a pros-
Iracau extrema, a circulate demorada , etc., coalra-indica o empre-
go do cloroformio. (*)

G.— Moleslias ha que sao reputadas, com justa razao, ver-
dudeiras contra-indicaeoes para os anesthesicos ; Laos sao as
aDecides organicas do cora<;ao o dos grosses vazos, mermen to si
ja aUingiram a carlo grao de deseiivolvimenlo ; assim &, por
exemplo, um eneurisma volumoso da crossa da aorta cujii ruptura
st; deva receiar, ussim lambem a degenera^ao gordurosa do Cura-
sao, uma tuberculisacao adianlada, um derramauiento consideravel
nas pleuras ou no pericardio, a asthma dos velhos, hemoplyses
repelbias, uma laryngite com embarago respiratorio, congeslues
eerebraes anleriores, uma diarrhea colliquatiya que teaha reduzido
o doenle a debilidade extrema, etc. , tod.is essas mulestias sao em
nosso
Opiuiao do professor Sedillot de que nada ha de absoluto a

respeilo e que o cirurgido reste libre de sa decision. Tout

entendfer iiieompaliveis coma anesthesia geral ; apezarda

esse

H ftoJiert—Confer, fit dioaq,
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depend de la mani&re de chloroformer el aver. la methods r/we noun
preconisom nous sommet pleinemml mssnrte centre In piapart des
cunlre-mdicaliom. (*)

Mostnidos de am mocio geral os casos em que se deve
empregar ou proscrever o chloroformio, vejamos agora a maneira
port) ue deve ser administrado, e os preceitos que se devetn
observar em sua applicagfio.

MODO DE ADMLNISTMCAO DO CHLOROFORMIO.

Coi ihecicla a neeessidade da interveneao dos aneslhesicos, e
examinado escrnpulosaraente o doente aflm de vfir si elle nan
apresents nenhuma das cotilra-indicaeoes acima apontadas, o me-
dico on o cimrgiSo acercaudo-se de alguns ajudantes inlelligentes
e exiierimentadofi preceded a administrate do anestbesico.

0 doente ao qual tem de ser admiiiistrado deve estur em
jojum absolulo ; nao conservar no estomago substancias de qualquer
ualureaa, solidas ou liquidas, afim de que nao sti a anesthesia
se estabeleca mais promptamonte, como para que, no rorrer da
chloroformisaeiio, nflo sobrevenhara vomitos os quaes oodem per-
lurbar considersvelmente a marcha da anesthesia.

Alguus aconselhum que o doente seja chlorotbrmisado no
proprio leito, para depois ser trausporlado para a mesa em que
lem de ser operado. Esse preceito nao 6 observado na Franca,
nem entre nos, quando a anesthesia 6 reclamadn para a practice
de operates ; quando, portin. ella 6 empregada como meio the*

rapeulieo, ou , em algunias circmnslancias, no parto, entio os
doentes sac chlorofonnisados e oonservam-se em seu proprio
leito.

A mesa das operacoes, de allura convenient^ , de solida
constructs deve eslar collocada no centro de uma sala com-

SediJlot—TraiW ds rafcd, oper.
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petenlemente aclarada e bem venlilada . £ prefemel quando se
tenlia de ebloroformisar, por motivo de operates, escolher-se
um dia secco, limpido e serenu, A uni dia cbuvoso, obscuro e
frio.

Collocado o doente sobre a mesa, no decubito horisontal ,
com a cabeca cm um Lravesseiro pouco elevado, e desembara-
cado inteiramente de lodos os lacos, alillios ou emba races de
qualque sorte que possam perturbar a cireulagao ou a respira-
c&o, um ajudanle dos inais avezados pondo-se 4 cabeceira e
um pouco A direila do paciente, tomarA o inhalador e sobre
elle derramarA uma a duas oilavas de chloroformio suGieiente-
mente puro afini de proceder iVs primeiras inlialacoes. 0 inha-
lador nada tern de especial ; um lenyo dobrado cm cflne, uma
espuiija, ou como- geralnieute se usa entre nos, um chumaco de
fios, ou um pouco de algodao aperlado entre dous discos de
morim preenche perfeitamenle esse Gin.

As primeiras inlialacoes ser /lo comceadas A dislancia de meio
palrno mais ou menos do nariz e da boca do doente alim de
que nao seja interoeptada u passagem do ar para as vias res-
piratarias.

0 ajudante, ao mesmo tempo que com a mao direita ad-
ministra o chloroformio, pdde com a esquerda consultar a arteria
temporal, ou entio oulro se encarregori, durante a chloroformi-
sacao, de tomar conla das variacoes do pulso radial.

Durante o primeiro periodo da cldoroformisacao. 6 conve-
niente que o medico anime o doente, exhorte-o A conGanya,
por palavras all'ectuosas, convide-o a respirar sem esforco, etc.

As inhalacbes devem ser lentas e progressivas, deixando-se. penetrar conjunctaraenle com os vapores auestbesicos certa quan-
tidade de ar aGm de que a elles se habituem pouco a pouco
os orgiios respiratorios, e mesmo para que com facilidade se
possa sorprebender e remediar quaiquer perturbacao dynamics
accidental que por ventura se possa dar.

Ao ajudante incumbido da chloroformisayao compete aliinen-
tar de quando em quando o inhalador, A rnedida que o diloro-
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formio fdr sc evaporaudo e, desde que a tolerancia das vias res-
piratorias para os anesthesicos for se eslabelecendo, elle ira ap-
proximando cada vez mais o apparelho all': fixal-o na distan-
cia de dous dodos de mode a abranger perfeitamenle o nariz e a
boca do paciente.

Passado o primeiro periodo, o de excitaeao, rujos principals
caracleres jti foram indicados precedentemenle, e chegado o indi-

HT

viduo ao segundo, isto 6, aquelle i.*m que a respiracao torna-se
regular, mais pausada e profunda, o pulso mais lento e ao rnesino
leuipo flaecido ; quando os musculos caliem em repouso complelo, a
face se descura, os olhos se fecham ; quando a sensibilidade eousol-
lada nao se revela por movimenlo algum ou por oulro qualquersignal;
quando, interrogado, o individuo nao responds ; sou brago sendo
levantado e depuis abandonado calie pezadamente como si fora
maleria inerte ; quando as grandes arliculacoes dobram-se
com facilidade ; quando as maos eslao contrahidas, mas sendo
aberlas, os dedos conservara-se estendidos, etc., n’esse periodo,
dizemos, lem-se conseguido a anesthesia, e entan suspendem-se
as inhalagoes e procede-se a operacao, si d’ella se Iracta.
se entreter * a anesthesia por um tempo mais ou menos longo, e
para isso basta de quando etn quando uma ou outra mhalagSo.
A experieneia demonslra que essas d6ses de chloroformio, apezar
de muito diminutas, sao sufficientes para prolongar a anesthesia
por uma e muilas horas, quando assira fdr preciso ; como por
exemplo nos cases de operagoes difficeis e traba hosas, nos parlos
algumas vezes, etc.

P6de-

AGC1DENTES QUE PODEM RESULTAll DO EMPREGO
DOS ANESTHESICOS.

A acQ&o dos agentes anesthesicos sobre o organismo, ji o
dissemos, nem sempre segue uma rnarcha regular ; casos ha, e
nao muito raros, em que aceidentes e eomplicagoes veem pertur-
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bal-a, pondo algumas vexes em risco a vida do doente. — Esses
accidentes, pelo menus os mais communs, sao os seguiates:

Tosse. — E’ deterrainada pela acg&o irritante do chlorofor-
mio ou do ether sobre a murosa laryngo-bronchica, principalmen*

le quando esses productos s§o impuros.— Cosluma apparecer nas
primciras inhalagoes para desapparecer quando cresce o numero
d’ellas. *

Ella Jiao merecera grande iinporlancia da parte do cirurgiao
ou do medico, a menos que nao sobrevenham accessos violenlos
com ameago de sulTocacao, pois que entiio as inhalacoes deverao
ser immedialamenle interrompidas, aid que se aplaque esse estado.

Vomitos. — Podem ser consoquencia dos esforgos da tosse, e
do estado de repleeao do eslomago, — Mais frequentes na creimea

(segundo Bouisson) dies perlurbam a marcba da anesthesia pelu
abalo que trazem ao organismo, 'e pelo estado de lipothymia a
que o sujeilam. — As inhalacoes serao suspensas ate que ellesde
todo se dissipem.

Movimentos — Sao mais commons na Creanga do que no
adulto. — Nao ultrapassando cerlos limites serao facilmenle conti-
dos pelos ajudantes ; mas quando violentos e desordenados o ci-
rurgiao farA relira r o anestliesico, e s6 depois de restabelecida a
calma 6 que continual com o seu emprego lenta e gradual men tc.

Perlurbacao da respiracao e da circulacao. — Podem dar
em resultado uma congestiio cerebral com os signaes que a cara-
cterisam. mas que cessara desde que se suspenderem as mlia-
lagoes.

Esse estado congesto pdde persistir depois da anesthesia , e
6 revelado pela lurgencia das jugulares, estado vulluoso da face,
cephalalgia, etc., e para combatel-o langa-se mao coin proveito
da -plilebotomia, dos revulsives applicados As extremidades,
das compressas frias A cabega. etc.
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Alguns cirurgioes cr6em que urn principle de suffocaoiio
possa dar-se em consequencia da reversao oil curvalura da lingua
sobre a garganta, impedindo d'esse modo a cniradii do ar nas
vias respiratorias ; aconselham quo
urn dedo por traz da lingua fazendo-se ligeira Iraccao de modo
que ella voile ;i sua posicao natural.— Pespr^s e bicheteth re-
commendum inesmo que ella seja mantida f6ra da boca polos
dedos de rim ajudante, ou pelo tenaculo.

Em eertas pessoas a respirate 6 tao lenla e pouco' percep-
quo o cirurgiao tern necessidade de reanimal-a. Para isso

nesses casos infroduza-se

livel,
baslam orditiariamenle I igeiras flagellaroes no ventre, na base do
thorax e na face.

Succede algumas vozes que o pulso muda rapidamenle de
caraeter ; tormi-se pequcno, duro, muito frequente ; outlets vezes
intermittente o filiforme; a face tleseora-se, e os membros supe-

so agit&m convulsamente. F.ntao o cirurgiao fara imme-
diatamentte suspender as inhalarjoes e tratari de prevenir e suslar
uma syncope imiuinente.
nores

Os meios mais geralmente aconselhados sao: a declividade
da cabeca, as friccoes estimulantes sobre o ventre e thorax, as
aspersues (Has A face, etc .

Accidentes nervosos.— Sao em geral passageiros e nao re-
clamam serios ruidados do cirurgiao, sendo n proprio aneslhesico
um remedio excellent*! para fazel-os desapparecer.— As con-
vulsees espasmodicas, telanicas e os ataques epfleptiformes i
que podem mais seriameute complicar e perturbar os phenome-
nos e a marclia da anesthesia.

Sideracao: syncope.— Silo os accidentes mais terriveis que
s6em appa recur no correr da efherisafao . gravissimos se n&o
irremediaveis, si accommeUein o individuo no periodo de ethe-
rismo organico.

Os principaes meios aconselhados em taes casos sfio: a ventila-
cao, e arejainento do aposento ; a flagelacSo sobre a face ; a
sangria em alguns casos ; as aspursoes frias: as friccoes seccas

j 6
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e excitantes no thorax e ventre; o vinagre e o ammoniaco para
excitar as mucosas ; os clysteres irritantes ; a titillacao dr* fundo
da garganta ; a faradisagao do diaphragma ; as pressoes alterna-
das do ventre e do thorax ; a Iracheotomia ; a respiracao arti-
ficial por aspiraeao ou insufflaciio pulmonar.
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SEGDNDA PARTE,

DOS AIST1M EH SEAS DPEHTES APPUCIM

$ I. METHODO ANBSTHESI0O NA MEDHHNA OPERATORIA.

P » * # * » * 4 B- * I

El quntid it » ravellle IL ci 'a pna le sotipp - ii
Que du mocibre qu*U cberohft 11 I U J rest: mi trmi^oa .

nkiRTRALUTi]

J5 vimos como os practicos de lodas as Apochas procuraram,
por todos os meios A sen alcauce , remover a dor inberente as
operates de alia cirurgia.— Pois bcra, foi para ellas que sc creou
principaimenle o melhodo auesthesico, e boje, gracas a elle, a
dor obstaculu ate entao insuperavel, fonte de tantos perigos e
terror dos doent.es desappareceu compielamenle da medicina ope-
rators.-— Esla, pela acqoisigAo dos anesthesicos, esses agonies so-
lutares e preciosos, iransfomiou-se radiea'inenle ; por urn lado, o
ciru rgiao poderA practicar as mais inelindrosas e arrojadas opera-
goes com intei ra tranquilidade e seguran$a, no silencio do orga-
ntsmo vivo, sem que se arreceie dos effeilos pbysiologicos resul-
tantes ou consequencia da dt>r ; de oulra parle muilas operates
e manobras operalorias simplifiedtu-se extraordinariamenle com
a rela\a<jao dos mnsculos delerminada pelos anesthesicos, opera-

i
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goes e manobras qua, sem o auxilio d’estes agenl.es sao muito
difficeis e dolorosas.

N&o sao esses os unicos beneficios . pie elles preslam a me-
dicina operateria.— Os resultados das grandes aperacues, nota-
velmente as amputaobes de coxa, eram muito desfavoraveis nos
hospitaes da Franca e da Inglaterra ; a metade ou o tergo dos
operados succumb]am.- Com o einprego d’esses agentes a morla-

lidade, n’essas amputawes, desceu n 25 por cento, isto A, A quarta .

parte dos amputados.
As estalisticas de, Malgaigne mostram que a mortalidadc nas

grandes operacoes era , nos iiospitaes de Paris, de mais de um
sobre dous individuos operados; «m Gjascow e nos hospitaes da
Inglaterra, de urn sobredous e meio.- Pois bem, n’esses mesmos
hospitaes, as mesmas operates practicadas em individuos previa-
mente oliloroformisados deram uma morlalidade de 22 por cento,
ists 6, succumbiu menos da quarto parte dos operados. [*)

0 professor Sedillot diz que a chloformisaguo lem o privi-
legio de diiainuir a inflammaedo traumatica, de augmentar a calma
e a confianra do doente, e de concorrer poderosamente para a
rapida cicatrizacao da ferida.

Os Srs. Lallemand e Perrin afimnam que os espasmos do
c6to sAo menos energicos, menos frequentes, o calafrio inicia)

muitas vezes falha ou produz-se menos intensamente, e a febre
de reacciio, que apparece algum. tempo depois da operagAo, A-
la inborn mais branda e menus pronunciada.

Um facto observado por todos os practicos vem a ser que o
corrimento de sangue durante a operagAo e menos considerayel
quando o individuo estA sob a influencia anestbeaca, do que
f6ra d’ella.

0 Sr. Chassaignac explica isso pela diminuig&o do numero
e da forca das pulsagoes cardiacas durante a anesthesia, e lam bem
pela auzencia de conlracgoes musculares no restante do organismo.
— Suceede, porbm, algumas vezes, ipiese declara uma hemorrhagia

{*) 'Troo^eaU et Piilimi, — Trnit£ de Uiurnp,

{ J
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depois de feito o euralivo da ferida ;.ora, 6 d’ahi que vein o pre-
ceilo de cuidar-se d’esse curativo so depois que os effeitus anesr
thesicos ja eslejam presles a de lodo se dissiparem.— Essa he-
morrhagia nao 6 comludu mats frequente nem mai.s grave com us
aneslhesicos do que sem ellcs.

As conviilsoes , os tetanus e oulros acdderites nerwwos, suo
mais raramente observados com o emprego d’esses meios, visto
edmo supprime-se a d6r, principal causa de sou apparecimento.

A uiflaimnagiio traumatica parece ser mais moderada ; a
gangrfina e a absorpgilo purulenta, si n&o tornam-se mais raras
aomenos nuo saomais i’req uentes cornu algons practices amglilam.

Ja viinos de am modo gcral as indicagues e contra-indica-

tes dos anesthesicos ; aecrescen taremus que uAo ha lalvez ope-
rate alguiua, por mais insignificante, em que idles nao lentiam
side applicados ; ja o dissemos lambem que deltas deve-se re-
geitar o emprego de Lies meios que, por mais inuocentes que
pareeam, podem se lornar prejudicial cm alguns cazos.

Fagamos algumas consideragbes sobre as principles opera-
goes em que dies teem sido mais geralmente ompregados.

Amputacoes K’eUas o methodo aneslhesico alcanga ver-
dudeiro triumpho. Jd vimos os resultados vanlajosos por meio
d’elle obiidos, sobretudo nos ca$OS de amputagAo de coxa, lalvez
a mais grave de lodas as operagoes.

Supprinuudo a ddr a anesthesia remove os soJTrimentos do
doente, prolife o organismo do abalo n'elle produzido pela sub-

tracgAo brusca de uma parte fis vezes consideravel de sua massa ,

abrevia a ciealrizag&d da superftcie traumatica, e attenua cousi-
deravelmeute as consequencias da operagao.

0 mesmo poderemos dizer das grandes desarliculacoes, das
reseccoes, etc.

*

Sua reduegdo d extremamente difficil, em muitas
circumstancias, pelc methodo ordinario, em razao da rcsisleneia
muscular , maiormente quando o individuo e moco, robusto e

Luxacoes .

r
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bem fornido de muscnlos. Demois, os esforcos empregados para
veneer a conlraccuo muscular oceasionam vivos soflTrimentos ao
doente, e d’ahi novas contracts.

0 methodo anesthesico ompregado n'essas condiooes relaxaos
muscnlos, faoili ta a mlnccio, disprnsa grande mimero de aju-
dantes para as traccbes. dispense ainda os apparellios de exton-
sao e conlra-cxtensuo, e supprime a dor quasi sempre inlolora-
vel em similimntes uianobras.

Essa reduc$5o que «'• facil em geral nas luxa$6es recentes,
toma-se menos favoravel quando ellas sfto antigas. Nao obstante,
n’estas tera-se aittda conseguido algumas vezes bom resultadb depois
de tentativas infructiferas sem os meios attestItesicos. 0 professor
Bouisson refere urn cazo d’estes am que eanseguio reduzir uma
luxacao do cotovello depois de jfccorridas cinco semanas. (*)

0 que deixamos diio sobre as luxacbes podemos egualmente
applicar 4s flexdes viciosas dos inembros, c 4s sub-1uxacbes.

-1

Tera cabime::to aqni o que dissemos 4 respnitoFracturas
dos luxacoes. b verdade que em lodos os rasos nao se faz pre-
cise a intervencao dos anestliesicos ; esles sao indicados princi-
palmenle n’aquellas em que o osso fraclurado 4 de difficil reduc-
cSo per* excitar ddres alrozes. ou determinar pbenometios nervo-
sos espasmodicos ou convulsivos.

Nj reducc&o das luxacoes, como das fracturas, a ethorizaf&n
deve ser levada ao periodo da resolu$fto complela dos membros,
sein o que o anestliesico nao term as mesmas vantagens.

A0 methodo anesthusico tern poraHernias estranguladas.

elks^ppliteacflo muito vantajosa. nao s6 porque facilita a taxis,
si a hernia 6 reduzivel , descongestionando os vasos, ediminumdo
a resistencia do canal inguinal, como por supprimir a ddr na
opera§ao da herniotomia nos casos em que a reduegao nao poude
ter logar.

('} DouiitiOB’— Obf . 6\. A
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A intervencao dos anesthesicos n’es&a operacao nao (i geral-
menle admitlida por lodos os practicos, principalmente quando
exislem phenomenos graves resultantes do eslrangulainento hcr-
niario, taes eomo: proslracao de foreas, abalimento, pequendz
do pulso, etc. — Alguns aconselham que se proceda 4 operac&o
sem o aneslhesico parque, dizem dies, ella nao 6 das mais do-
lorosas, 6 porfeitamente supporlavel, e <J doeitle fiea exempto dos
inconvenientes que possam resultar da hypostbenia anesthesias. —
Parecc, lodavia , que esse receio deve desappareeer quando se tern
«m vista administrar prudente e caulelosamenle < > agenle anes-
thesico.

Talha e lirhotricia. — Essas operacoes justificam n emprego
dos anesthesicos, pela gravidade e pela ddr d’ellas resuUanle —
Alguns nao sao de pareeer que se empregiiem esses agonies na
operacao da talha, porque receiam que uma prdga da bexiga seja
apertada pelas adheres da pinna (tenelle) na occasiuo em que eslas
prendem o caleulo ; mas esse inconveniente [aide ser perfeila-
mente evilado pela habilidade do cirurgiao.

Quanto ii litholricia outros sao de parecer quo se recorra i
anesthesia so depois de itUroduzido o lithotrictor por occasiSo de
esmagar o calculo e de retiral-o. — Nao vemos real mento van la-

gem alguma n'osse processo, e com die pnv.iriamos o doente de
uma parte dos beneficios dos aneslhesicos.

Operacoes no anus e rectum. — Os anesthesicos sao de
inconlestavel ulilidade n'essas operacoes tndas cllas muito di £D-
ceis e dolorosas ; quer se trade de turafires heraorrhoidarios, quer
de estrdtamentos que se pretenda dilatar, quer da fissura do antis,
da estraccao de polypos, de turnores interims, ou de qtialquer
corpo eslranho implantado no intestino.

Operacoes practicadas na boca posterior e parte supe-
rior das vias aereas. — Sao em geral pouco dolorosas e sd em
casos exceptionaes reclamariam o emprego dos anesthesicos. — A
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excisao das amygdalas, a ,extirpacao de polyj>os naso-pharingea-
uos, a staphyloraphia, a tracheotomia, etc., s&o operates para
as quaes o doenle concorre de algum modo com a sua interven-
es) ; demais o sangue d’ellas resultante poderia facilmente as-
phixial-o, si pela expuieao n5o procurasse d’elle se desembara-

£ verdade que muitos cirurgioes teem feito essas opera-
tes com os agentes anesthesicos; n6s, porem, de accordo com os
Srs. Bouisson, Lallemand e Perrin, julgaraos que devem ser d’ellas
proscriptos, e si, em casos excepcionaes recorressemos A anesthesia,
liraitar-nos-hiamos a determinar com ella os primeiros symp-
tomas de insensibilidade, attenta a circumslancia de serem taes ope-
rates facilmente supportadas.

car.

Operacoes de olho9. — Nada de positive podemos dizer a
respeito dos anesthesicos em taes operates.—Com efleilo, muilas
d’ellas sao de facil execu$ao e pouco dolorosas ; tal e a opera-
te do strabismo, a exlraccao de corpos extranhos iinplantados
ua cornea ou na conjunctiva, a operacao do staphyloma, etc. —
Outras exigem um concurso activo da parte do docnte, sem o qual
tornar-se-hiam de execu^ao difficil.

Em abono do contrario, vemos muitos eslados pathologicos
d 'esses orgaos trazerem a photophobia , por consequencia a sua dif-
ficil exploraeao e muito mais difficil a operacao. — Esta em outros
casos 6 trabalhosa e delicada, exigindo para sua cxecucao perfeito
repouso do orgao e sua immobiliJade, — como a da catarata,
de lodas talvez a mais frequente e interessante. — Assim, pois,
diremos para concluir que os aneslliesicos nao teem applica^ao
geral em oculislica, e que os dados em que se basOa essa appli-
cagfto s6 se podem apresentar nos cazos especiosos da practica
ao operador, a cujo discernimento compete determinal-os.
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§ II . ANESTHESIGOS NO PARTO.-

C'est 1c devoir du medecin non seulement do
f?u£rir les maladies, mats aussi d'adoucir ies souf-franees et les douLem-g.. (BACON.)

*

i ’oi o professsor Simpson, de Edimburgo, o primeiro que
empregou os anesthesicos nos partos, em 1847. — A 19 de janeiro
d’esse anno tendo elle de pralicur a versao em uma mulher de
bacia viciada, subinetteu-a as iuliala ^oes anestliesicas e ponde
observer que o trabalho do parlo se effect uava sem d6res para
ella, contrahindo-se o utero com toda a regularidade.— D’abi poude
elk concluir que o utero conservava a integridade de sua ac^ao,
embora estivesse abolida a sensibilidade.— E’ verdade que o
illusfre professor ja linha conkecimento de alguns partos effec-
tuados, havendo perda de actividade volunlaria e paralysia da
sensibilidade e do moviraento.— Ollivier e Nasse jd tinham reie-
rido um case de paraplegia complete a qual nao impedio que
a parturi^fto seguisse sua marcha regular sem dor para a par-
turienle.— Uma outra observacao de Deneux era relative A
mulher que poude desembaracar-se do producto da concepcao,
sem disso ter consciencia, em virtude do eslado comatoso resul-
lante das bebidas alcoollcas a que se entregara no principio do
traballio, receiando a dor. ( * )

Ora esses e uulros fades A que levaram Simpson a fazer a
primeira tentativa do emprego dos anesthesicos nos partos, ten-
laliva que foi coreada de feliz exito, sendo seguida de muitas
ouLr.is experiencias na Franca, Allemanha, Italia, Eslados-llnidos,
quer em partos naturaes, quer nos que reclamavoin processos

uma

liouissnn— Obr. cit .
J 7
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manuaes ou inslrumenUies, produzindo lodas os mais salisfn torios
resullados.

Vejamos, do uni rnodo geral, que influencia podem cxercor os
aoesthesicos sobro o utero, os musculps abdominaes, c sobre a
saude da parturiente e do felo.

0 nervo grands sympathies enviu algous de sens prolongn-
mentos ao ulero, o quo < ld explicag&o dos sous raovimentos in-
vol notaries, das colieas uterinas durante a nienstruagao, das
ddres por occasiao de suas contraegees, etc. jimpressbes essas que

reperciifir no centra cerebo-espinhal por intermedia dos fi-
letes nervosos do 5.“ par da regiao lombar dos qualm pri-
meiros da regiao sacra,— E’ claro que desde que 0 centre for
anesthesiado a sen$a<jao dolorosa nSo se manifeslari : mas n&o
sera possivel que os aneslhgisicos insensibilisnndp o utero empe-
cam o cxercicio do sua contraelil idade?
m

Os praciicos nflo estao de accordo neste panto.— tins acre-
ditam que as contradioes uterinas toniam-se menus euergicas e
mais demon)dtts; outros gensam que o trabalho do' parto possa
mesmo suspender-sa, ainda que a dose do Onesthesicg seja di-
minuta .

vao se

Simpson e Paulo Dubois dizem que as contraecoes uterirfas
exereem-se em seus limites naturaes.— Parece, eomo pensa o
professor Bouissoa, que lodas essas divergencias e •in* os praticos
resultain do modo porque os anesthesicos teem sido adminislra-
dos, da sua maior cai mcnor quantidade inhalada.— E’ assim
que a anesthesia, scndo muilo profunda e prolongada e entrando
o utero no periodo de etherismo organico, a parturieao suspen-
der-se-ha ; ao passu que, si as miialacoes forcm superfieiaes, bem
dirigidas, ainda que prolongadas. si o trabalho do parto ja liver
comecado, ordinuriameute passar-se-hfto as cousas do modo mais
natural, eomo o eonfirmam as experiences dos pralicos mais emi-
nentes.

Quanto A influencia que os anesthesicos exercem sobre os
musculos abdominaes, contra)iindo~se elles, quando os do paring!*
se relaxam, o Sr. Longet dir que esses musculos abdominaes
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gozam aii; certo ponto da caihegoria ilos rospiriporios, e comi >

lacs executaM moyiraeolos dependentes da vida animal, ao passe
qua os do perineu pertencendo ao grupo dos voluntaries, para-
lysatn-se e relaxam-se sob a influencia auesihesica.

Eis o qu& diz Lortgel :
“ Ao milieu de raiTaisement griiAral, du collapsus prnfond

dans le quel esl plough I'organistne, les moutedaenls respiratoires,
la dilatation dcs narines et du la bouche^

rouyerture de la glotte,
1’<5:16vat ion des coles et des epaules, la Contraction du diapliragtae
•it des muscles ablfl -uninaux, en taut que muscles ronmurant A ta
respiration , s’apcomplissent encore Or, I'effort en general etcelui
qui aceompagne 1'accouchement en parlieulier, n'est qu'une mo-
dification, un changemenl passager de 1’actc respiraloire: e'est
on 6tat pendant le quel doivent iMergiquement se contractor les
muscles des cdles et des epaules, le diaphragmc, !es muscles des
parois abdominales ; dans lequel aussi la glotte se resserre spas-
modiqiicmeni ; durant le quel enGn se contraclent beaucoup
d’autres muscles en Yertu de celte synergic d’action sur laquelle
Barlhez a tant et si Men Aferit.— Puisque dans letlierisatinn en
1’absenee de la volonte la respiration persists dans loute, son
inlegate, et quo. le bulbe continue'd’inciter tons les muscles qui
concourent a son accomplissemont, l’effort resultant de la con-
traction de ces mcmes muscles ( y compris les muscles abdomi-
naux) < loii aussi par consequent pouvnir se prndtiire encore ; car
si le plus souvent les contractions musculaires d ofi rteulle 1 Effort
se produisent sous l’empire de la volontt*, il est des cas ou elles
semblent enticement $’y soustraire: el e’est precisdment ce qu’on
observe A une cerlaine pAriode du travail de Paccouchemout, dans
quelquas operations de faille el tie litbotrilie ou 1’ou voit les
contractions de I ’uterus ou de la vessie enlrainer irresistihle-
menl dans teur action celle des muscles des parois abdominales,
du diaphragme . . (*) , , - 1 ' j- ""-̂ YT

0 Sr. Buuisson, adniittindu a opiniao de Longet, explicit

ftOuisaon. — 0®i'. t)it
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ainda a intervenf&o dcis musculos abdominaes na parturi^lo pelu
ac^ao reflexa.
lamenle da medulla sobre os pianos n\usculares do abdomen e
d'alii a sua conlraccSo.

Com effeito, a excitacao do utero reflecte-se direc-

Influencia dos anesthesicos sobre a vida e saude da
A experiencia de muitos pralicos lemparturiente e do f6to.

demonslrado que os mois vanlajosos resultados teem sido obtidos
nos partos effecluados sob a influencia dos anesthesicos e que
estes, longe de seretn prejudiciaes a mulhSr, produzem um effeito
dos mais salulares. Assim, a parturiente nao receiando a ddr

certo muito concorreimpressiona-se favoravelmente, o que por
da parluricSo.— Terminada ella a mulherbom exilopara o

acha-se bera disposta, pareee acordar de um somno reparador
o abatimento e a prostraeao occasionados pelo trabalho

Demais os aeeideules que possam complical-o s&o
mats benignos ; e a convalescenca mais

sem
do parlo.
menos frcquentes e
rapida. (*)

As estatislicas do Dr. Simpson tUo conta de 1,519 casos de
partos effecluados sob a influencia dos anesthesicos, sem que em
iienbum d’eiles se tivesse de lamentar algum accidente funesto

esses agentes ; t; verdade que duas das mulheresimputado a
succumbiram, nao em eonsequencia da anesthesia, mas de uma
perilonite puerperal intercurrente. (**)

0 mesmo author refere 150 casos de partos naturaes nos
a chloroformisa^fto : 149 creancas nasceram vi-

uuicamenle nasceu morta, mas estava mumificada. (***)
quaes empregou
vas, uma

0 Sr. Murphy em 540 casos de partos naturaes comprehen-
dendo 360 lerrainados pelo ether, e ISO pelo chloroformio, nflo
observou caso alguin de morte do f6lo. Em 619 partos, em
540 naturaes two observou caso algum de morte da mulher;
nenhuma morte lumbem em 37 casos de applicable do forceps ;

(4) ! allemamJ e Ffcrrin.— Obr. cit.
Bouisson.— Obr. cit.

(* ** j Trot&eau c Pidoux. — Obr. cit.
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nma morle da mulher cm 27 casos dr. versao ; e duas ou-
tras em vinte casos de perfuracao de cranco. (*)

Quanto 6 influeneia determinada pela anesthesia sobre 0
produclo da eoncepcao, as experiencias leitas sobre fctos de ani-
mats demonstram que sd quando 6 levada ;i ponto muilo consade-
ravel, ou demasiadamente longa de modo a detenninar urn prin-
cipio de asphyxia na mae. 6 quo se duo tambem nos
guns symptomas de asphyxia ficando estes enlorpecidos, e o seu
sanguc mais negro e corregado do que nas condi^des ordinaries.
Concluindo do rcsultado d'essas experiencias para a especie 6u-
mana, diz o Sr. Bouisson que nao devemos receiar para o fVdo
accidente algum fatal, a menos que ndo seja exagerada e dema-
siadamenle prolongada a elherisaijao.

A respeito da maior frequencia das pulsates cardiacas nos
reeem-nascidos (170 por niiimlo em vez de 130 a ! IQ) no-
lada por Dubois, isso de nadn indue sobre a saude do felo,
visto como ellas se regnlarisam passados alguns umiutos. ** ;

Quanto aos aeddentes consecufivos ao parto com© sejant :
liernorrhagias uicriuas, eclampsia, ruptura do per men , etc. , dire-
mos com os Srs. Bouisson, Lallemaud e Perrin que nao Sao mais
frequences nem mais graves com a anesthesia do que sent ella ;
podemos receiar, C; verdade, os accidentos dependents da chloro-
formisaeao em si , mas nao induebcia aiguma prejudicial da suo
ace&o sobre a mulher ou sobre o producto da concepmo.

ffetos al -

Indicacoes e contra-indicacoes. — Na Ingla terra e spbre-
tudo nos Estados-Unidos tem-se feito uma applicacao exagerada
da anesthesia nos parlos. Nos, de accordo com a opiniao dos
parleiros mais distmclos e dos pralicos mais compelentes em fa!
materia, pensamos que nos parlos naturaes simples, ( juando a
mulher e bem conformada, as dores, apeaar de vivas, sAo in-
termit tentes, poueo duradouras e supportadas com facilidade.
IS'esses casos nao ha iudicacao para os ancslhesicos ; maionnente

H LnUemand c Perrin. — Obr, cii *

LsttemanU e Ptrrin* — Obr , tit.

A
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altendendo nos que para poupar sofl'rimonies de alguns inslaales
podemos expdr a imilher a perigos imprevistos e accidentes tanto
mais graves quanio os meios para sustai-os siio niuitas vezes in-
fructiferds.

Qnando sc Iracta de mulheres extremaraente nervosas e im*

pressionavcis, d’aquellas cujo parto acompanhando-se ded6res muito
inlensas vae-sc tornando demorado, etc. , para essas a chlorofor-
misac&o empregnda nos id times tempos do trsbalbq terii alguma

* justifioarao.
A ehloroformisacao 6 indicada e justifica-se plenamenta nos

parlos demorados e laboriosos acompanhados de ddres alrozes
para a mulher, sobretudo si , nao podendo tenninar-se na-
liiralntente, exigent o emprego de processes mannaes uu insfru-
mentaes ; tal e uraa posicio viciosa ou desfavornvel do fete , a
rigidez on eontraccao espasmodica do cello uterine, a estreiteza
da bacia, etc.

A vermo, na opinifio de alguns perleiros, sempre reclama o
emprego dos anest besieos: na de outros , porimi , ellea devem ser
administrados sdaaeiite quando apes a ruptura da boIsa das aguas
o utero se acliar contraludo espasmodicamente impossibilitandn
a introduces!) da mao.

Kssas mesmas considera(joes podem sor applicaveis ao forceps,
muito umbora digam alguns que os aueSthesicos sejam incom-
pativeis com o emprego d'esse inslrumento1, visto come a rruibiei
nao podera oppor-se a que cite premia em suas colberes al-
guma dobra da mucosa uterina ou vaginal ; mas li isso respOn-
dervmos que os cotihecimentos unaloinieus quo o parleiro dove
ter. c a sua babilidade cm manejar esse instrument!) silo garantia
bastante contra esse incidcnte.

Soria iuetil dizer que nas grandes operagoes sanguinolentas
praclieadas ua niulber ou no lelo, lacs come: a Qpera$fio ceza-
riana. a symphisiotomia, a craneolomia. e sempre de rigorosa
necessidade a intervenviio dos anesthcsicos.

Taes sao, cm nosso rer, as principaes indieacees dos anes-
thesices em obslectrieia. - Quanto as cootra-mdifcacoes, (nao qiie-

L
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reudo uos envolver com o mulier parluritx m dolore , ila Biblia,
nem tao pouco acoinpanhando ern sua opiniao a alguns parteiros
que dizem que He nao deve coutrariar os processos da natureza
em suas manifestacoes) diremos que sao aqui applicaveis as mes~
mas contra-iudieaydes que jd viraos precedentemenle a pag. 35.

M odo de administracao. — Em nada diiTere da maneira
*

purque o anesthesico d empregndo na medicine operatoria, e por
consequeucia os mesmos preceilos devem ser observados. —!>ire-
nios somente que o parteiro esperara que o collo do utero eslcja
dilalado, e que as ddres da expulsdo estejam prestes a manifestar-
se para proceder a chloroformisacfio. — Alguns aconselham prin-
ci pial-a desde logo por dozes elevadas do anesthesico (a fall dose,
como diz Simpson) de modo que a mullier cbegue rapidamente
ao periodo de anesthesia. — Outros, em cujo numero liguram Lal-
lemand, Perrin, Snow, etc., dizem que (• mellior proceder-se lenta
e gradualmente por pequenas inkalayoes, levando-se como que
insensivelmente a mullier ao periodo de tolerancia amthesiea ; ob-
tido o qual, ou suspendam-se immediatuinenle as inhalacoes, ou
sejam entao continuadas de quando em quando por dozes dimi-
nutas de chlorolbrmio as quaes, como ja dissemos, sao suflicien-
les para prolongarein a anesthesia por uma e muitas boras,

assim que Snow poude prolongal- a pur oik) boras ; Simpson por
quatorze ; Prolheroe Smith por vinle oilo e meia, sem risco al-
gum para a vida da mulher.

E’ esse, em uosso enlender, o methodo mais conseutaneo com
a ruzao e 0 mais geralmenle abracado pelos practices do muudo
inteiro.

F:

§ III . 110 EMPREGO DOS ANESTHESIGOS EM T1IERAPEUT1GA

A d6r 6 o triste apanagio de muitas afleccoes, quer cons-
litua por si so a molestia , quer appareca em concurrence com
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outros phenomenos morbidos.— Casos haverd em que ella revista
um earacler de acuidade tal, torture por tal f6rma o docnte que
o medico tenha por maior empenho e como principal indicacao o
fazel-a desapparecer.

Ora, em muitos d'esses casos o poder do sedativo por excel-
lence, o opio, e de outros meios therapeuticos falha completa-
naente ; entao era natural o perguntar-se: si os anesthesicos que
teem uma applicanto tao racional e proveitosa quando empre-
gados para supprimir a conlractiiidade muscular ou a ddr. quer
dependente das grandes operates, quer ligada ao acto da par-
luricao, nao teriam egual proveilo quando admiiiistrados como
meios therapeuticos, sendo o seu fim sempre o mesmo 1

Com effeito, muitos medicos empregaram-n'os em affec$6es
d’esse genero e poderam com elles obter ainda resullados muito
vantajosos, conseguindo em alguns casos ou debellar inteiramen-
te a molestia , ou entao minoral -a consideravelmente.

Examinemos rapiilamente algumas das aflfeccoes em que taes
agentes teem sido empregados, mais ou menos proveilosamente.

1

Molestias ordinariamente muito rebeldes aosNeuralgias.
meios therapeuticos, tendo por principal symploma a ddr mui-
tas vezes atroz. A anesthesia geral empregada em taes casos 6
muitas vezes de incontestavel utilidade, conseguindo acalmar quer
a ddr dependente dos nervos peripbericos constituindo as ne-
vralgias propriamente dictas, quer assestada nos plexos nervosos
interiores dos orgaos da vida de nutricfto, constituindo as visce-
ralgias.

As experiencias dos Srs. Honord, Roux, Malle, Barrier e Bou-
isson confirmam a efficacia d’esse meio em taes molestias. Acon-
selham que se escolha o momento em que vae appareeer a crize
nervosa para se fazer respirar o anesthesico, limitando-se a ap-
plicable d produccao de um simulacro de anesthesia. Quando,
pordm , os accdssos forem muito intensos, a menos que nao haja
contra-indicacoes. poder-se-ha levar mais longe a chloroformisacao.

A medicafao anesthesica pode ser adininistrada pelo modo

L



W 3C

57

ordinario, por inhalacues pulmonares, ou ainda, em muiios casos,
applicada lopicamenle jelo meio directo, quaudo a nevralgia for
superficial. E’ d 'esse modo que se lem obtido bons resultados na
neuralgia facial , cervical, intercostal , sciatica, ileo-scrotal, etc.
rebeldes a outros meios therapeuticos. (*)

Pfas aAccrues visceraes caracterisadas lambem por dores in-
tensas, a mcdicac&o anesthesica geral lem sido empregada mais
ou menos vantajosamente. Assim na gastralgia, no colica nervo-
sa, na angina do peito, na colica nephritica, saturnina, etc.

0 Sr. Bonnet recorreu a ella com proveito para acalmar
as dtires uterinas dependedtes sobretudo da dismenorrhda.

VtVse pois. qtie a medicacao anesthesica pdde ser inuito apro-
veitavel n’essas differentes nevralgias ; nao queremos com isso
dizer que ella seja indistinctamente empregada em todas cllas,
mas k um auxiliar poderoso do tjital o medico nunca se devera
esquecer, mAnnentc quando os outros meios therapeuticos cm pre-
gados em Ines casos nao tiverem conseguido o resultado que se
devia esperar.

P-

Affeccoes espasmodicas: molestias dos centros ner-
A hysteria, a epilepsia que se mostram ordinariamonte

rebeldes aos mais variados meios de que a sciencia dispoe para
debellal-as, cliamaram por sua vez a attencao dos practicos para
o methodo anesthesico. Infelizmente, por£m, os resultados com
elle obtidos nao correspondedin as suas espectativas. Com effeito,
esperiencias nunterosas feitas a tal respeito demonstram que a
anesthesia on nao tem efficacia alguma no tractamento d’essas
molestias, ou que seu resultado 6 tao insignificante que nao
possa induzir o medico a empregal-a.

0 . -
_ _ _

0 mesmo nao podemos dizer a respeito da eclampsia na
qual as inhalacoes aneslhesicas convenientemente adminislradas_

r . —] m ' |- I JW ill
_

"T •\ - '-Jf

teem mais de uma vez sido seguitlas de resultados salisfactorios.
Quanto As outras affeceoas espasmodicas, a coqueluche, a

VOSOS,

r

f ) BouiMOn— Obr. dt.
I 8
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asthma nervosa , a chorda , o SOIUQO, nervoso, etc. , as expe-
riencias nan sao ainda bastante numemsns nem os rcsullados

•
_
* . -•tjt-'j'S If 'i - T *> j i i ' rTW%'h , HSUrD*+£j

_
ur‘. . * '

bem defini tiros de Baodo que possamos concluir da vantagem ou
desvautagem dos anesthesicos no traetamento de laes alTec(;des.

Tetanos Os ineios anesthesicos teem sido aconselhados e
posies em praction a fun de debellar esta terrivel molestia ;
mas os resultadds alcancados com tal medicacfio nao sfto ainda
bum positives para levarein a convicean ao espirito do medico
A respeito da ellicacia d'esses meios.— N&o obstante deveruo dies
ser aconselhados em uma molestia de tanta gravidade, e contra
a qua! os meios llierapeutieos mais variados mostram-se as
inais das vezes impotentes.

*

Delirium tremens. — A sciencia tem registrado alguns fac-
tns de cura d’esla molestia pela mediea^ao aneslbesica bem de-
rigida ; isto leva-nos a admiltU-a eiu taes casos, sobretudo qimn-
do a molestia ja tern rcsistido aos opiaceos, aos anlispasmodicos
e a outros meios llierapeutieos.

i

Alienacso mental.— Os meios anesthesicos teem sido in-
teirainenle ineilicazes para debellar ou mesmo minorar esse mal.

Bottissou refere em seu traclado que o Dr.Heningite.
Besseron conseguio, pelas inhalacdes anesthesicas, curar seis indi-
viduos d'enlre dezeseis aifeclados d'esta molestia ; os outros sup-
portaram as inhalacdes sem que o seu estado se aggravasse em
consequencia d’ellas,

0 niesmo Sr. Bouissou eoudue que esses resullados, embora
imperfeitos, devem levar os medicos a ftfzer novas experiencias
a respeito dus inhalacoes anesthesicas em urna molestia que se
da com tanta frequencia fazendo tantas viclimas,

H

L_
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ANESTHESIA LOCAL

Os aocldelites falaes deterntinados algunias vezes pelo chlo-
rofbrmio e pelo ether, principaes agonies da anesthesia gernl ,
calando de certo modo no espiritd de alguns cirurgioes, impres-
sionaram-nos por tal fbrina que dies proairanun substituir au
aeu aaodo eonstante de npplicagao por inhalagbes pulisonares, o
confacto directo do agente anesthesico com a parte do corpo mi

qua! tinham de operar, fundados na esperanga de < jue esses agon-
ies podessem determinar a msensibilidade sem que a Vida do
doenIe cerresse perigo.— Com eflei.lo diversas tentadvas se lizo-
ram a esse respeito, mas os sens resultados forum sempre poueo
satisJaetorios ; a janeslhesia ohtida pela applicagao topica dos aites-
thesicos era sempre incomplete, de carta duracao e Urnifade, as
camadas superfieiaea dos tecidos, de modi) que o seu cmprego se
restringia a urn lumiero « Le cerlo muilo apoucado de opera- .
(joes menos importantes.

li verdade que nem sempre temnos de practicar operagbes
que reelamem a anesthesia geral, e todos os dias lemos muilos
etisos de unha incarnada, de diktacao de panaricios, de absces-
sos, etc., [>ara as quaes a anesthesia local sera de auxiJio muito
valioso , principalmente qaando os doentes focem muito impres-
sionaveis e limoratos.

U Sr , Aran que estudou bem a queslao da anesthesia local
diz que esta £ tanto mais pronunciada quanto menos voletil e
o liquido empregado para detenmnal-a. De todos os agentes
elle varificou que o ether cUtlorydriso-chlorado era o mais con-
venienle, por uao irrilar a pelle como o chloroformio, nem ser
tao volatil como o ether sulphurioo.

A anesthesia local lem uma applicagao muilo frequente cm
therapeutica. Todas as vezes que se tem cm vista aplacar uma ddr
violcnta assestada cm urn ponto do corpo acccssivel aos meios locaes.

*

/

i
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podeinos debellal-a pelo omprego topico dos aneslhesicos uma ou
mais vezes repetido. fiastam para isso algumas golas de ether
chlorydrico-chlorado, ou de chloroformio, em maior porcao, der-
ramadas em uma cdmpressa de, linho applicada no ponto dolo-
roso, para muilas vezes supprimil-a inteiramente.

0 Sr. Hardy, parteiro distincto em Dublin , rscommenda p
emprego dos vapores do ehoroforiiio dirigidos sobre o cancer de
utero, por 11m apparelho especial, como de muita vanlagetn para
acalmar as ddres por elle provocailas ; e nos casos de dores de-
pendentes de uma dismenojrrhda, de uma phlegmasia aguda ou
chronica do utero, ou de alguma affeCgSo organica profunda , acon-
selham Trousseau e Pidoux o chloroformio misturado com o oleo
para ser applicado ou por meio de injecgoes, ou de capsular ge-
lalinosas que encerrera essa mistura e para serem levadas ao
collo do utero.

0 emprego lopico dos aneslhesicos tern ainda sido aconse-
lhado como de muilo proveilo para combater as dures rheumu-
licas, musculares e nevralgicas : o lumbago, o lorticolis, as no-. vralgias de certas regioes, as encbaquecas, as dikes deutarias, etc.— Em lodes esses casos os aneslhesicos teem sido empregados
ja isoladamente, ja associados aos oleos, as pomadas e outros
vehiculos.— Tem-se applicado ainda os aneslhesicos em fricgoes
ao longo do columna vertebral , em algumas affeecoes espasmo-
dicas, na chorda, ou para moderar as d6res abdominaes e as
caimbras do primeiro periodo cholera, etc.

0 chloroformio associado ao alcool diz o Or. Chapelle ser
muito vantajoso para o tractamenlo da fusura do anus.

Trousseau e Pidoux referem em sen Iractado de therapeutica
um processo do Dr. Simon para curar as dflres de dentes.—
Consisle elle em collocar-se no canal auditive, do lado doenle,
uma media de algodao emhebida em chloroformio.— Dizem que
liveram occasiao de, por esse modo, applacnr a odontalgia em
um grande numero de sens doentes.

Os anesthesicos appUcados localmente servem ainda para
dissipar o prurido determ made por certas affeccoes cutaneas.
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Na orchitc simples e na blenorrhagica, o professor Bouisson
diz ter conseguido optimos resultados com o emptfego local
do chloroformio.

Julio Lloux, de Toulon, recommenda a applicacuo de
piinjuts embebidas em chloroformio sobrc as g andes feridas resul -
tants das amputagoes, para prevenir os accideuies que podeni
provir do iraumatismo.

es-

AGENTES AN ESTHETICOS LOGAES .

Todos os agenlcs aneslhu-
atieslhesia local ;

Ether chlorydricochlorado.

sicos geraos sao susceptiveis de determiuar a
o Sr. Hr. Aran porAm, por raolivos que ju expendemos A
pag. 59 dA preferencia ao ether chlorydrico-chlorado sobre o ether
sulfurieo e o chloroformio.

Misturas refrigerantes. — 0 frio resuttanti* da applicable
de uma mistura de duas partes de gelo com urna de sal com-
mum, produz a anesthesia local , pela suppressAo da circulacao
capillar da parte. — li ' de ittcdalestavel utilidade aas operaodes
simples e super tlciaes, como a ablacao de certos turnores sit l»cn-

taneos, tystos, dilalacao e desbridamento de abcessos, uuha
incarnada, phymosis, etc.

N’esses easos Lasta quo a mistura Cefrigerante liqite por
dous ou Ires minutos em contaclo com a parte. E’ prcciso todavia
nao abusar-se d'essw meio fazendo-se demorar muilo a sua
accAo, puis d’ahi podeni resultar alguns iocunveincsr.es series,
lues como a congela<;uo, reacjoes inilaminulorias violenlos, mgio-
leucitcs, etc.

Estes gazes teemAcido carbonico : oxydo de carbono .
sido empregados em therapeutica como agentes sedatives da idr ;

A assim que elles sao aconstdhados em duelists, nos casos de af-
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fecgdes uterinas caracierisadas por dores vehemenles, nas tievral-
gias, nas ddrcs rheumaticas, etc.

*

Esses agentes pre-
conisados por alguns praticos como eapazes de delermiuar a
anesthesia local, sao tie todos talvez os que su mostram menus
eilicazes, ( jiiando com dies procuranios sup'primir a dor nos
casos de operates.

Tal 6 o resumo do que ha de mais iiiiporlaiile a respeito da
anesthesia local ; possa mn dia a huraanidade softYedorn collier
os beneficios quo ellu Hie oirerecc ; possa essa medica$ao para o
foturo subslituir os agentes interims que, a par de propriedades
scdatiYUs tao inaravilltosas, intoxicant profuridamenie a economia
e Irazem oceulto em seu seio o germen da deslruicao e da
morte.

Narcotismo voltaico : ulectricidade

i
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k (OADEIRA DE OPICRACJOES).

r

%PROPOSICOES.
f

I

I.I

i

Reseccfio 6 a opera<;ao pela qual su separa do esquelelo nma
on mais partes sas ou alteradas, conservando-se os tecidos mol-
les e poupando-se os envoi torios osseos e articulares.k

*
I

11 .

* Esla operaeao 6 pralicada na continuidade ou na con
dadc dos ossos ; no primeiro oaso a reseccAo e ossrn, no segundo
articular. Uma e outra p6dc ser total on partial.

k *

.

III.

A reseccao deVe ser sub-periostica ou sub-capsulo-periosLica.

IV.

0 tempo mais imporlaule da operaeao 6 o do descollamento
d6 periosteo. Este devera ser feito com todo o cuidado, |torque
pelo periosteo 6 que o osso se regenera.

h

i
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V.

Para o desempenho d’esta operacao basta, na maioria dos
cazos, uma uniea incizao recta ou sinuusa. Esta deveri ser feita
do lado opposlo aqiellc eiu que existcm grossos vasos e nervos,
e corrosponder, sempre qua Kr possivel , a urn intersticio mus-
cular.

H

VI.

Cumpre que a secerio do osso seja feita sobre tecido sao,
depots de se ter separado o periosleo e prolegido as partes
molles.

vu
Uma boa reganeragao e principalmente a regularidade do osso

reproduzido dependent muilo da iminobitidade da parte ; por isso
lorua-se de rigorosa necessidade a applicaoao de apparelhos que
a mantenham immovel na posi$So natural.

VII l.
Duas sao as indicates muis geraes da resecouo : fazer desap-

parecer paries alteradas do esqueliHo ; ohviar ezoes de orgaos
importantes.

i

IX.

Em urn e outro cazo, tres generos do lezoes podem reclainar
a operacao : as phyideas, as vilaes e as organicas.

X.

Eutro as lezoes physicas, terernos cm eonta as Tracturas recenles
complicadas, as antigas nau consol idados (pseud’arthroses); as mal-
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consolidadas (callo vicioso); os ferimentos por arma de Togo ; as luxa-
coes receates com saliida das extremidmles osseas; antigas com adlio
rencias que as toinem irreducliveis . u corpus exIran11os impliin-
lados nos ossos.

L M

Ka ordem das lezoes vitaes, lernos: ( dos. ossos ) osteite, osleo-
perioslite, osleo myelite, carie, necrdse; (das articulates ) sup-
puraoao, ankylosis ; ( nos orgaos profundos ) I'dcos de pui, derra-
mamen to sanguineo, collcceao d« Urjuidos.

MI.

Temos finalmeate, entre as lezoes organicas, os lumores be*

nignos ou malignos. — No primeiro easo os aecidentes < ] ue alias
determii 1am, no segundo, sua natuieza, impdem ao practice a
operacao ; (nos ossos) as exostoses, os kystos, os tumores sangnioeos,
os luberculos, e os canceres; (nas articulates] os ( umores tinmens ;

( nos organs profundos ) os polypus naso-phaiyngeanos, fungus da
duramuler, etc.

XIII.

A operacao 6 contra-; ndicada por circumslancias dependen-
tes da molestia, ou alheias a ella.

XIV.

Das primeiras sao as principaes: a alterable profunda de lodosos
tecidos que compoem a parte offendida ; a desiruicao dos vasos
e nervos principaes: a altera<jSo complete t; exiensa do perios-
leo ; a multiplicidade e a extensao da lezao.

XV.

As segundas,oxislem no individuo enfermu. ou fora d’elle,
> a
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sao da priineira especie : a dialbase escrophulosa, tuberculosa,
escorbutica, rbeumalica, syphilitica, etc.; pertencem a segunda:
uma epidemia reinanle, a agglomerugao de oiuitos individuos, e
a Unpossibilidade de immobilisar a parte.

XVI. •A

S6 o facto da regenerajfio dos ossos crea para o melhodo
sub-periostico umn vanlagem MUE por si $6 bastaria para eslabe-
lecer sua superioridade sobre os mUros methodos de reseccao.

xvu.

Na reseccao sub-perioslieu o mal p6de scr rnais eomplela-
mente exlirpado, visto a conserva^ao do periosteo permitlir rescc-
car maiores porcoes osseas seui comprometter o fuuccioiialisino
(lOS UlUsL'LlloS.

XVIII.

As vanlagens do methodo sub-periostico fazem da reseccao
uma das operates mais brilhantes da cirurgia moderna.

4

k.



(CADEIRA J>E PHYSIOLOGIA|.

PROPOSICOES.

i.

A temperatura physio I ogica do corpo humano 6 de 37,5 graos
cent, [tenno medio).

n.

Essa temperatura e propria e indispensavel ao corpo vivo ;
6 o calor animal.

IIL

N9o 6 a mesma em iodas as regioes do corpo; mais ele-
vada nos orgSos centraes, menus elevada na peripheria < j partes
afastadas do centro circulalorio. n

/ t

rv.' i

A temperatura do corpo uao experiment nolavel dififerenoa
lanto no verao como no invemo, no clima quenle como no frin ,
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V.

0 color animal c tim pouco menus elevado na yelhice do
que nas oulras edades.

VI . ar

0 sangue 6, de lodas as partes constituintes do corpo. aquella
cuja temperatura 6 mais elevada.

Vli. IT

0 calor animal tem por principal origem a oxydacao dos
materiaes do sangue sob a influencia do oxigeno absorvido.

VIII.
Quando, por qualquer circumstancia, o cal6r animal s6be a

45* cent, on desce a 15" cent, o individuo esta irremediavelmente
votado a raorte.

IX.

1'odas as cauzas que tazem variar as proporcoes do acido
carbonico exhalado e do oxigeno absorvido, fazem variar lambem
a produccSo do calor animal .

#

X.

A quanlidade e a nalureza dos alimentos, fornecendo male-
riaes as combustoes que se, operam no mo do organismo, exer-
cem egualmenle puderosa influencia na producc&o do calor animal .

*

*
/

X I .

#4

A privacio parcial ou absoluta de alimentos iraz iim abai-
xamento da temperatura do corpo liumano.

-

*
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xn.

Durante o smnno, o calor animal e menos elevado do que
no estado de vigilia.

*
f

XJ1I. f

Ir"

0 homem pdde resistir por mats tempo a uma temperature
baixa do que a uma lemperalura elevada.

V

XIV.

0 liomem supports mais facilmente o calor secco do que o
calor humido, ainda que, no primeiro cazo, a temperature seja
mais elevada,

i

a

*

i
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( CADEIUA D£! PHTSICA )

PROPOSiCOES.
I

i.

Athinosphera 6 a massade ar que eireumda o nosso planeta.

11.

A atbmosphera tern , seguudo os caleulos, quulorze a route
leguas de altura ; a!6m d'ella acha-se o vacuo.

111.

Ella leude para a superficie da terra em virlude da lei
geral de gravilagao.

I V .

A allimosphera oumpoe-se da mislura de di versus gazes, em
proporcoes diflerentes.

V-.
«

Esses gazes situ azuio, exigent' e pet]ueaissima quanlidade de



V

v>

acido carbonico ; ai6m d’elles existern na athmosphera vapores
d’agua e particulas materiaes em suspensao.

VE

As proposes de oxigeno e de azolo conservam-se as mesinas,
pouco mars ou menos, em todos os ponlos do giobo, variam
por6m, as de acido carbonico e os vapores d’agua. i

vn.

A athmosphera e constiluida por eamadas cuja densidade
varia conforms a elevagfto ; mais densas as interiores, menos
densas as superiores.

VIII .

Em virlude d’essa disposioao, os corpos leves terao n’ella
movimento ascensional.

IX.

A athmosphera exerce sobre todos os corpos urn* pressfto
consideravel a qual se faz com egual inlensidade em todos os
senlidos.

X.
Essa pressao decresce, ;i medida que nos elevamos as ca-

madas superiores da athmosphera.j

XI.

Ha n'ella regioes em que a vida e impossivel.

XII .

0 desequilibrio de Lemperalura em certos puntos da alhmos-
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pliera , e a rotacao conslante da lerra e que principalmente nos
explicam as correntes de ai\ dando am resultado as brizas,
ventos e os furacoes.

*

OS
Hi

XIII.
A athmosphera resfriando-se da em resultado a condensaeao

dos vapores d’agua n’olla conlidos ;

voeiros, orvalho, neblinas e chuvas.

4 *

d’ahi a produccuo dos ne-

XIV.
*

0 estudu da athmosphera sob todos os pontos de vista im-
porla grandemenle ao medico, no exercicio de sua profissSo.

fr
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miMiira APHORISM.
i.

Vila breoix, an longa , occimo celer , experiment nut periculoxum ,
judinum difficile. Oportet autem non modd se ipsum exhthere, quw
decent , facieiitem, xed etiam tegrum el prcesenles el ( fine exteriora sunt.

[Sect . I. Aphor. 1),

II .

Quieimqne ahqua eorpom parte dolenles, dolorem jerk non sen-
timl. bin mem trgroh‘1.

[Sect . II. Aphor. < > ) .

I I I .

Tumores aulem in articulis. el More absque ulcere , el podu-
grieos, el conrtill,tones , magna ex parte , frigida multtt a f f tm, et local ,
d exlenuat , et dolorem solvit. Torpor enim modicus dolorn solvendt
rim babel.

(Seel V Aphor. 25).
IV.

Dolores in laterthus , et in perAorihus, et in uliis parIt hits , si
tnultnm diferant , eonsidemndum.

Sect . VI . Aplior. 5).
V .

Quat medieammta non sunant ea ferrum sanal , gum ferrum non
sanal ea. ignis sanat ; quw vert) ignis non sanat , immwbUin exis-
limare opportet

ISect. V I I I Aphor. fi).
VI

libi sumttns delirium svdttl , bonnm.
(Sect. II . Aplior . 2}.
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Esta these esii conforme os estalutos.
Rio de Janeiro, 1.* de outubro de 1870
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f>» . PlENTZENAUElt .
PR. MATIIEUS A. OF. AWIRAUE.
DR . CAMINHOA .
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