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Kscolhcndo para assumpto dc nossa dissertacao — o envenena-
mcnto pelo fumo c pela nicotina —, nao temos a minima preten^o
de apresentar um trabalho completo, pelo contrario, o julgamos
omisso cm muitos pontos, c passive! de muitas objeccoes ; entretanto,
fizemos o que pudemos, para bein desempenhannos o nosso devcr,
correndo as omissoes, ] k por fellta de competencia nossa, jd por ciefi -
ciencia de fontes, onde pudessemos beber conhecimentos mais com-
pletos. Dividireinos a nossa dissertacao em duas panes distinctas :

A primeira, onde trataremos da historia do fumo, da parte bota*

nica, Ja parte chi mica, das preparaedes do fumo usadas e da ac^ao
physiologica da nicotina ;

A segunda, onde trataremos do envenenamento pda nicotina ,
do envenenamento agudo pelo fumo, do envenenamento chronico,

da intoxica^ao professional , da anatomia pathologica e do tratumento.
No Gabineie de Toxicologia da Faculdaie, realisamos algumas ex -

periencias, tendentes a cstudar a accao physiologica da nicotina e do
fumo, a tres das quaes, assistio o illustrado preparador da Cadeira,
o Sr. Dr. Maria Teixeira , sendo eu obsequiosamentc auxiliado pelo
talentoso e applicaJo ajuJante de preparador, o
agrsdeco-llies a extrem i bon taie. que me dispensaram. Deixo, porem.
de fazer constar essas experiences cm minha These, porqtianto, nao
me julgo deviJamcnte habilitado i tirar dahi dados e conclusoes para
tao melindroso assumpto, pois que, nem tuio pude observar e inter-
pretar, faltando-me alctn disso o mais importance e in Hspensavel,

Sr - Carlos Seidl ;
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vcm a set o verdadeiro criterio scicntifico para assumptos desta or-
dem, tanto mais, quanto, conhecemos, e em nossa dtssertacao fazemos
conatar, os resultadosa que chegou YTulpian, em muitas de suas expe-
rieneias, discordando completamentc de todos os outros observado-
res, tambem corao elle^cimi de toda asuspeita ; entretanto, ninguem
ousara negar a maxima competence, que tinhaesse pranteado video
da scieneia experimental, em assumpto dessa ordem.

No excellente diccionario de Dechambre, em um bem elaborado
artigo sobre o assumpto, vem consignadas muitas das experiences dc
Guinier, pelas quaes procuramos nos guiar , nos estudos que fizemos.

Dito isto, que parece justificar nossa conducts aqui, entremos em
materia, comeeando pelo historico, sc bem que rapido, do fumo*
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CAPITULO I

DA HISTOKIA DO fUMO

Tandis que lii civilisation avance '
lemement unc herbe fetide a conquis
le mondc en moins de deux sieclcs* J*

MICHEL LGVY.

A hittorla Jo fumo nao cseapou a tegenda : c assim quo eMe era
considerado um presentc Jos deuses, Os inJios eontam que o fumo
foi dado pclo Sot aos Pawnes, tribus est&belecidas as tnargens do
Missuri. Porem como a litstoria permanece estranha aos factos sobre -
naturaes, nao falla do fumo scnao depots da descoberta da America ;
a sdencia considers o fumo como uma importacao americunu -

Foi na ilha de Cuba, coincidindo com a chegada de tLhristovao
Colombo a essa ilha, que os curopeus conhcceram n fumo. Eis como
um dos melhores historiadores do illustrc Genovez rcfere o facto :

* Em viagem de excursao, os hespan hoes avistaram alguns indios
qtie passeavam cm sens acampamentos, tendo na mao um ticao acceso;
os indios faziam seccar hervas, quc cnrotavam em seguida ; depois
acccndiam Lima das extremidades, punlmm aoutra nabocca , aspiravam
e exbalavam a fumaca. Elies denotninaram esses roles asaim feitos—M

ttibaco . »
Os indios da America do Norte fumavam habituateelite o fumo

em folhas euroladas ou cm cigarros ; porem nas circumatandas so-
»

J
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lenines, dies sc serviam do each inbo (calumet )* lira urn enunne ca-
chimbo, CLI jo reservatario media Je Na i 5 centtmetros de profundi-
dadc c 7 a 8 de diametro ; o tubo, Je q a 8 pcs, era ornado de pennas
de passaros c de cabcllos de mulheres entrclacados, Nos consellios,
transimuia*se o eachimbo de mao cm mao, c era preciso ter aspirado
diversas vezes sua fumaca, antes de emittir qualqucr juizo < Depois Ja
guerra , as tribus troeavam os cachimbos, e fnmavam conjunctamente:
cm a assignatura dos trarados, o pactodcalliaoca* Desgracado daquelle
que viotasse a fe Jo each ini bo 1

Km 1318 , o fumo fez sua primeiru apparicao nil Europu, imro-
duzido, diz-se , por frei Romano Pane, missionary hespanhol, que
enviou folhas e sememes desta planta a Carlos Vt Em Franfa , foi 3 c,
viido a prinieira vnz por Andre Thevet, mongo, cm i 556*

Joao Nicot -j lifhode urn tabeIliaode Nimes, embaixador de Franca
cm Lisboa , tendo conliecimenco das propriciades desta planta , e das
curas a ella attribuidasF[apresetitou-a aoGrao Prior, cm Lisboa , donde
sen nome de — (terva do (irao- Prior* Joao Nicot offercceu lambem a
Catharina de Medicis sememes c mesino o proprio pd da plants, para
eurard'tae a ertxaqueca, pots csta pUina tambem era conhecida com o
nomc de Panacea contra todos os males. Mats turde, o cardcal Santa
Cruz e Nicohio Tornabon, legados do Papa, o primeiro, dm Por-
tugal coscgiibdo, nu Franca , introduziram no na Italia, ondc esta
plamu foi chamada —hervi de Torna- Buona. A Inglaterra seguio o
evemplo das outras nafocs* John Makings, cm i 5o3, e Francis Drake,

cm i 585 , tevaram csta planta a &ri-Bretanha, onde Walter-Raleigh
comecou a vulgarisaLa, pdo que foi condemnado a mortc por James
Smart , rci da Inglaterra , como accusado de ter divulgado o uso de
uma planta que, diverttndo o povo, distrahia-o de suas occupacoes.

Para a Allcimnhj , c o fumo levado da Franea pclo physico da cidadc
de Augsburgo, Adolpho Occo, e para a Hollanda , pelos jovens in-
glezes, estudantes em Leyden. Ejsta planta era conheeida pelos na-
turaes do Brazil com o nome de peintt .

Os autores nao sc acliam de acSrdo sobre a ongem do termo—
tabacq: Uns, querem que ellc se origine de Tabasco, ciilade do Jucatan ,

onde os liespanhoes, commandados por Grijalva, desombarcaram em
i n r 8 . Outros, o fazem derivar Je Tabago, uma das pequenas antilhas.

A opiniao mais provavel, e que o fumo deve seu nome a palavra —
rabaco * que designava entre os antigos habitants do Mexico e
S , Dominica , osbairnbusou cameos cm que elles fum^vam, ou meilior
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ainda , de Tabaco, especie dc cigarrn empregado pclos indjosde Cuba *

Se been que, a descoberta c a yulgarisflcao deuma planta tao nodva , e
que concern um principio eminentememc toxico, qual a nicotina , pa-
recesse ser de geral acettacao, calando mesmo n > espirito de quasi
codos, como um bem para a humanIdade, pots que, como dissemos ,

tamberri era conhecida com o no me Je Panacea contra todos os males ,
todavia, nao deixou de haver quern contra ella se enfurcccsse, e se us
injconvenientes propakisse * Foi assim, quetravaram-se polemicas entre
medicos c sabios, sobre scus perigos c efficacm *

Teve mesmo inimigos entre os monarchal : Assim , Jacques I , rei
da Inglttterra , nao content*cm kincar impostos,e deeretar a prolubtcao
da venda e uso desta planta, confeedonou um tratado minucioso
sobre o fumo, onde mostra a seus subditos a iautifidnde e os grandes
males Je tao nociva planta * K estc o celebre e famoso Misocapnoŝ
( odio ao fumo) .

Schah-Arbbas , rei da Persia, e sen neto ^ Schah-Scphi , man Javam
cortar o naru e o labio superior aos fumantes.

O SultSo Amurat IV , cm MttH , prohibio cm seus csindos o LISO

do fumo, e seus successores, Ibrahim I e Mahomet IV contimiaram
as perseguiieoes, decre tando tambeni penas severas e pesados impos-
tor Em consequencia dc um grande inccnJto, em Moscow, attribuido
;1. imprudencia dc um fmmnte, Michel FeJerowich pro hi be a sens
vassal I os o uso do fumo * sob pena tie receberetu bo bastonaJas a
sola dos pesf c perderem 0 nariz na® reincldencias*

No rcinado, poretu, Je Pedro o Grande, da Russia, o uso do
fumo foi tolerado^ cm 1698, A propria Suissa , tao colerante, pros-
crevcu o uso do fumo com severidade ; ate 1670, nos cantdes Je
Berne e G Ear is, os fu mantes eram multados*

O Papa Urbano VIII lancou uma bulla dc excomnumhao contra
aquelles, que usassem o fumo nos lugarea santos. Acliqu o fumo a
principio defensores entre os jesuitas, que escreverum o
capnos, para refutar o livro dc Jacques I , e depois, par parte do
Papa Clemente IX , um dos successors dc Urbano V I I I , cm que rc-
vogava a bulia dc excommunhao.

Emquamo os monarchas e o clero a sim protegiam on perse-
guiam o fumo, os sabios sobre cite disco tiam . Entre os irvals Celebris
accusadores Jo fumo, citaremos:
medico do rei da Dimunarcn, e autor de um tratado sobre o abuse Jo
fumo, 18b 1 * c Tagon, [Centre os defences, citarernos: Jacques

a nu - imso -

HolTman, Simon Pauli, pnmeiro
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Gohorry, que publicou utn tratado sobre as virtudes e prnpriedade^
do fumo, entao chamado hem da rainha ; Jo&o Neander , Poirson *

Em Franca, o fumo nao toi perscguido, porem scu uso seguio
marcha urn tamo lenta ; na regcneia , porcnv, de Maria de Medicis,
tomou grande incremento, e na propria corte se fumava t se tomava
rape. Nos reinados de Lniz XIII c Luiz XIV, esse uso cominuou ainda
com proporcoes crescentcs. Assim coiuinuou o fumo, ora perseguido ,
ora protegido, ate que, nos tempos hodieruos, cm plcno seculo XIX,
de todos os pontds do mundo civilis&do se ergucm Enimigos iiga-
dnes, verdttdeiros sectaries das doutrinas Je Jacques I, da Inglaterra,
protestando nltameme contra seu uso e inm ainda contra o sen
abuso.

E1 assim , que vemos lundada uma sociedade intitukda Asso-
ciacao fraticeza contra o abuso do tabneo, e que tern sua s£de etu
Park, mantendo uni pequeno jorrt&l bUmensal , e que ja coma avuk
lado numero dc socios, eiltre os quaes inuitos monarches, professores
de Jiversas Faculdades estrangeiras, grande numero de medicos, etc. ,
etc, Entre nos tambem , justica seja feita, muito se tem falia do e es-
cripto contra o fumor

E‘ assim , que vemos o excelso chefe do Estado Braziletro, inimigo
figadal do luma, honnindo sempre com sua augusra presenca todas
as con fere neks, que tfitn por liin fazer propaganda contra o fumo,
nconselhand© e aaimando a mukos illustres iribunos brazileiros, para
que insiscam nessa propaganda com ardor e perseverance ; Jentre al -
guns, citaremos o iilustrado e joven medico, Dr, Feliciano Pinheiro
de Bittencourt, sempre tao apreriado c appkudido na tribuna das
conferencing popukres da Gloria, Jc onde fallou brilhantemente e em
di versas conlerencias contra o fumo, ten do para isso muito concornido
S. M * o Imperador, ja foriiecendodSe grande cabedal scientifico, como
memorias, monographias, livros e jormies sobre a abuao do fumo, ja
honrando com auu augusta presenca a diversas dessas conferencias,
muiias das quaes se acham impressas, e nos foram obsequiosamente
ronfiadas pelo iilustrado autor , a quem seremos eteroamelite grata ,

pelos esckrecimentos e conselhos que sempre nos ministreu, quando
u die recorremos ; citaremos uinda, o iilustrado lentede medieina legal
e toxjcologia da FaculJade do Rio de Janeiro, que do alto de sua ea-
dcira se tem mostrado inimigo irreconciltavel do fumo ; o respeitavel
oculidta Jesta Corte , Sr* Dr. Moura Brazil , a quem igualmeme re-
corremos para a confeccao do nosso modesto traballio, loruecendo-

\

A
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nos com a bondade c profisciencia que o curacterlsam os esclareci-
memos deque necessitavamos ; o illustrado Dr. Constantino Machado
Coelho, hoje fallecido, que brilharuemeute discorreu sabre o uso e
abuso do fumo cm sua These inaugural, de 1875 ; o iliustrado par-
teiro desta Corte, Sr. Dr. Furquim Werneck, que em sua These inau*

gtirat, em ) 86g. tambem discorreu sobre o uso e abuso do fumo ; os
illustrados lentes cathedraticos da Faculdade da Corte, Srs* Drs. Pe-
reira Gtlimantes e Gaetano de Almeida , aos quaes se refere o Dr. Bit-
tcncourt em suas confcrencias. Poderiamos ainda citar muitos outros,
que com maior ou menor perseveranfa se tem occupado Jo assumpto.

Depots de tantos transes por que tem passado esta planta, o que
vemos hoje ?

Um dos productos mais conhecidos e espalhados, e ao qua! quasi
ninguem Jeixa de prestardhe seu tributo ; todos Jelle se utilisam, nao
so o embrutecido africano, como o aristocratico curopeu, o Esquimao,
como 0 habitantc da Patagonia. Parser um proJucro universal , a sua
produccao deve ser espainosa , acarretando assim avultadas sommas
para certos paizes. Para Jisso fazermos uma idea approximada neces-
sitamos aqui transcriber alguns dados e quadros estatisticos que cn -
contramos nos a u tores. Asst in , o consunto geral do fumo e avaliado
em 2 milhoes de toneladas e calcula-se que 2, 2 i 5 t6go hectares de
terras fertcis sao neccssarias para produzirem esSa quantidade. A sua
produccao e dividida da seguinie forma :

America , comprehendendo os Estados Unidos, Cuba c Porto
Rico, 143 milhoes de kilogrammas ; Kuropa, : i 5 milhoes ; que for-
necem a seguinte renda liquida:

1

FIHUCOH
120.000.000

r> 3 . 3o o . 0 0 0

23.600 000

2 3 . M O O . O O O

8.100.000

7.600.000

19.goo.000

1 , 200.000

t . 700.000

Reino Unido
Franca., . . ..
Hespanha - ,.
Austria
Portugal ....
Russia
Italia
Poionia
Belgica

A Hollanda, Dinamarca , Suecia e Noruega apresentam renda
insignificance. O fumo e cultivado em quasi todos, senao em todos

F. 2
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prizes, concorrcndo o Brazil com grande contingente ; as suas
provincial muis productoras suo : Bahia , Minas, S. Paulo, Rio
Grande do Sul e Pari.

Para comprovarmos o que fica dico, aqui transcreveremos os se-
guintes quadros extrahidos do relatorio do ministro da Fazenda,
apreseniado cm 1 S74 ;i Asscmblea Geral : Delies vemos que de
1870 a iSy3 a exporta^ao e renda do fumo tem sido :

De 1870 a 1871 exportaram -se 16.615.229 kilos, no valor de
6* 529:0045000, divididos do seguinte modo :

os

.3o-2 * 333 kilos
24* 739 w

14,891 * 546 »

3g6 , 604 »

1.177 :384̂ 000

16 .- 3S05000
5 , 190:041^000

14S: i 6g$oon

valorRio de Janeiro. .
Pernambuco, . . *

Bahia
Rio Grande do Sul . .

1* * *

6.5 -29 : 004^00016.615* 229 »Somma . . »* » « * *

De 1871 a 1872 deu o seguinte resuliado :

i * 8( ) j . 25'i ki los
2 7 •4 > ' "

2 31 »

valor 1 .660: 5448000
24:0763000

4.923:0423000
197:9145000

6563ooo

Rio Je Janeiro
Pernambuco
Bahia
Rio Grande do Sul , .
Parana

<>77
502.217 »

dm *

. 2041

t 99.341 > 6.806: 2345000Somm 1 2 .

De 1 872 a 1 8;3 :

2 36 kilos valor t .043:9813000
2943000

5.35s:53 igooo
223:O333OOO

4083000
810383000

2725000
2305000

Rio de Janeiro * . . .
Pernambuco . . . . .
Bahia
Rio Grande do Sul
Parana
S. Paulo
(.eara
Santa ( Imharina * . . .

1.724.
1 1 (

14 583 408
570.507 nA

749
2 1 *403 » i>

1 1 1 »
33( i »

6.834:807500016.900.874Somma . - . , »¥ m * d

*
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I)c todas as nossas provincias, vemos dos quadros dcirna * que e
a da Bahia que dgura em primeiro lagar, scguindo-se a de Minas,
pois a cxportacao feita pdo Rio consiste toda Jo fumo mineiro,
cuja cultura c mais saliente em sua parte sul , do Rio Novo ate
Baependy,

Dito isto que julgamos sufficientc para a boa comprehcnsao do
nosso ponto, passemos aiiame. Estttdemos o capitulo segundo, que
comprehende a parte botanica do fumo *
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CAPITULO II

BOTAN1CA DO FUMO

O fumo, (nicotiana tabacum, dc Linneu, herva do Grao-Prior,
herva da rainha, herva Catharinaria, herva nicotiana, tornabonna,
caoba, panacea contra todos us males, etc.T etc.) , e uma planta per-
tcncentc ao genero nicotiana, da grande familia das solanaceas, sobre
a quaI, com grande brilhjntismo e proficicncia discorreu o iMustrado
lente dc botanica c zoologia de nossa Faculdade, o Sr. Dr. Pizarro,
em sua these de coueurso ao lugar de lenic oppositor ; mia poderemos
portamo andar mais accrtados, dn que nos guiando nestc assumpto,
pelo que nos diz o inesmo illustrado professor.

O gencro nicotiana c constituido por vegetacs herbaceos, rara-
mente subarbustivos, cujo caule e na maioria das espedes revestido
de uma camada dc peltos glandulifcros, que tornaui a sua superficie
glutinosa. As folhas sao em geral grandes e inteiras, sendo os cauli'
neas espalhadas c as floraes aIternas. A intloresccncia c uma cymeira
terminal.O calice e tubulo-campanulado, e apresenta no terco superior
do tubo cinco dentes, ou c dividiJo ale o meio em cinco lacinias, nan
bem iguaes em comprimento. A corolla, de cor variavel, branca, cs-
verdeada, amarella e vermelho rosea, c de tubo afuniiado e alongado.

O androccu compoc-ae de cinco estames, longos, inclusos c adhe-
rerites ao mein do tubo da corolla, on abaixo deste punto, c irregula-
res, isto e, de desigua! comprimento; os tiletes saoglabros;as autheras
medii-fixas, sao urn pouco erectas e profundamente bilobadas,de dtias
lojas e de dehLscencia longitudinal *

O gvneceii e formado por uni cstiletc simples, terminado por um

esiigma capitoso c um pouco chanfrado, e um ovario, de forma oval e

bilocular c muttiovular *
( ) frticlo e uma eapsula de dehiseencia septi-

r

•* *
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cicla, bivalvular ; as sementes sao cm grande numero e pcquenas ; o
etribryao urn pouco curvo. O genero nicotiana apresenta um grande
numero de especies, cincoenta e tuntas, porem fallarcmos tao somente
de alguns caracteres da especie tabaccum, que c a que niais directa -
mente interessa o nosso ponto.

K ' herbacca c annual ; o caule e viscoso , tendo um metro appro-
Jtimadamente deahura , udquirindo, porem , pela cultura maiores di -
mensoes, chegando mesmo a attingir dous metros e mats de altura ;
e recto, arredondado, espesso e ramoso na parte superior ; as folhis
sao inteiras, ovacs ou ovo-lanceoladas, pubescences, glutinosas cm
ambas as faces, particularmentc na superior, que e de cor verde mats
carregada do que a inferior ; sao scsseis, semi-amplexicaules e as vezes
decurrcntes ; observa-se esta disposicao mais vexes nas folhas caulinas
inferiocs. A inflorescenda atfecta a forma de lima panicula dc pedun -
culos em forma de cymcira . O cal ice e gomiloso no tubo e dividido no
apice cm cinco dentes, triangulares, agucadus no apicc e desiguacs.

4

1
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CAP1TUL0 IIIr

P A R T E C H I M I C A

Tem -se procurado analysar todas as partes do fumo : eassim que
Berthier, tomando a raiz desia planta e insineiranJo-a determine em
loo partes a porcentagem Jos principios ah! comidos, procedendo do
mesmo modo sobre o tronco ; porem aqui nos interessa muito parti-
cularmenic n analyse das folhas, pois que c das folhas que se extrahe
prtncipalmentc a nicotina, e constituent t\ unica parte do fumo ernpre-
gada.

Posse It e Reiman dao*nos a composicao das folhas como sc
segue : em 100 partes :

Nicotina
Materia extractiva
Comma
Resina verde
Album!na
Acido mallico
Malato d'ammofiea * . *

Sulphaio de potassio ..
Chlorureto de potassio
Nitrate e malato de potassio
Phosphato de caldo
Malato de calcio
Silica
fibras lenhosas
Agua

0, 0 7
* > Xn
*- i 17 /

1 - 74
0,2 7

0,31
o, i 2

0 )0?

0,00

0,2 L

o, 17
f\ 7 -
0,Ot .)

*

4*97
80,«4

L

1 4 f 1 « t i * *

r*
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Vaucquelm passapor ter sido o descobridor da nkotina, no anno
de i 8o< h em experieneijs a que p/ocedeu, uUxiEiado por Warden e
Etobiquet , analysando as follias frescas do fumo .

O Bar£o de Yvan nao confere essa gloria ncm a Vaucquelm, nena
a Posseh e Reimann e nem a Barral , como tambem querem alguns
mas sim a Baillard, no anno de 1667 ; conferiremos, porem , essa
gloria , com a inaioria dos autores, a Vaucquelin , cm 1809,

D’ahi em diante licou sendo conhectdu, pofdm, sempre no estado
impuro ; so mats tarde e que Possdt e Reimanii a obuveram no es-
[ado de pureza , tendo depois sido objecto dc cstudo por parte Jos chi -
micos Bautron, Ortigosa, Barral, Melsens, Scihkesing, etc .

Dito isto, estudemos a nlcotina, vejamos qual o seu inodo de
preparacao, quaes as suas proprieJades physicas e chimicas *

Dentre os numerosos processor de preparacuo Jeste alcalpide, apre-
sentamos a seguintc, que encontramos nas licoes de Chimka Orga-

rrica do iliustrado professor Doming is Freire, c que nos parece por
sun vcz uma modificucao Jo processo de Schloesing ;

Esgotâ se o luma pela agiu fervendo, filtra sc : concentra -se pelo
duplo do seu volume de a I cool a 3G graos .

Formam -.se duas cjmadas : uma superior e otnra inferior ; a su-
perior e justamente a que contern a nlcotma # Decanta*sc essa camad : i

c Jistilla-se.
0 cxtracco xaroposo que resta e outra vez tratado pelo aleool,

que precipita aiuda mnterias estraniias ; addfeiona -se a solucao alcoo-
lica filtrada uma solupao concentrada de porassa , que poe a nice*

tina cm liberJade. .Agita-se com ether* que dissolve 0 alealoide ; de -
cania 'Se a solucao etherea e agita-se com aciJo oxalicocm po ; temos
assim formudo oxalate de mcotma que sc reunc no lunlo do vaso.
Agita-se de novo o oxulato com potassa e ether, que rcdissolve a
nicotinu posra cm liberdade . Distilla -se a solucao etherea iVuma cor-
rente de hydrogento c mamem-se o residua em uni ban ho de olco
a i qo* durante tim dia intciro, evitanJo senripre o'accesso do ar *

Finalmente elcva-sc a temperatura ate i b o graos e a nkatina Jistilla.

PKOPRII: L)ADJ;S PHY$ICAS. — Assim obtida, a nicotina c um liqutdo
volatil , incolur, soluvel na a g u i , alcool , ether e essentia de tereben -
thina ; ao contacto do ur torna -sc escura ; sua densidade c dc 1 ,027
segundo Barral c de a i ii grdos segundo Krexeilius c Scluesing,

Distillu entre t 5oa a 180° centfgrndos e aquecida :vum cadinlio
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de platina volatilisa-se a s£>o° ; dissolve a quente o enxofre, porrSm
nao o phosphoro* e congela-se a — r 3* centigrados ( Barral.)

Fossae um saboracre, extremamente eaustico ; seus vapores sao
por tal forma irrirantes que, segundo Barral , com difficuldade
p6de-se respirar cm am aposento em que se tenha derramado uma
so gotta ; desvia para a esquerda o piano de polarisacao da luz.

E" uma base que se combina energi *PltOPRIEDADES CUIMICAS »

camente aos acidos, formando saes, pela maior parte deliquescentes ;
restitue ao papd de tournesol , envermelhecido por um acido, a pri-
rnitiva cor azul. EY como a quinina, diacida, pois que um sea
equivalente exige, para formar saes neutros, dous de um acido mo-
nobasico. Precipita quasi todas as solucoes salinas metalicas ; o
sublimado corrosivo em branco, bem como o acetato de chumbo e
o chlorureto de antimonio ; o chlorureto de platina, em amarello-
oca ; o acetato de cobre em azul gelatmoso, soluvel n'um excesso
de nicotina ; os saea ferrjcos em amarello ; cm branco, o sulfato de
manganez1 pordm o precipitado fica logo escuro ; precipita em verde
os sacs dc chromo. Reduz promptamente o permanganato de po-
tassio.

A nicotina e deslocada de suas combinacoes soluveia pelo am-
nion iaco e pelos oxydos dos metaes alcalinos e alcalino-terrosos ; o
tannino a precipita em branco ; com a tintura de iodo da um pre-
cipitaJo amarello-oca, se a dose for maior temos a cor cscara de
kcrmes (Jullien ) • O acido sulfurico puro e concentrado a frio, a
colore em vermelho-escuro. O acido chlorhydrico produz com
a nicotina fumafas brancas ; aquecendo-se a mistura, ella torna-se
violeta * O acido azotico a quente, da com a nicotina uma cor
amarella-alaranjada e desprende vapores nitrosos,
cotina com o acido stearico forma-se um sabao, que torna-se com-
pacto pelo resfriamento e soluvel no ether,

Vejamos agora qual e a porcentagem dc nicotina nos difteren-
tes fumos, quer nacionacs, quer estrangeiros.

Da Historia Natural e drogas simples do Sr, Guibourt extra-
himos o seguinte quadro dosSrs. Boutron e O. Henry,

* Para quantidades de nicotina retirada de 1.000 grammas de

folhas de differentes qualidades, comparadas & Jo fumo preparado :

Aquecida a ni-

F, a
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Folhas de Cuba . * * ,

dtt Maryland
de Virginie. .

d’ llle-et-Vilaine
da Lot
» Nord
» Lot-et-Garonnc

tabac prepare . - * * *

8,64 grammas,
5t 28m m k

Si ! O

1 1,20
6)48

11,28
8,20

3,86

u

3 »# * 1 i i p- *

)> * *

3 »* * * *

n

Da these de doutoramerUo do iMustrado paneiro desta corte
Sr. Dr. Furquim Werneck, extrahimos a seguinte analyse, feita pelo
habit chiinico Sr. Peckolt :

gr.
Fumo dos Calvados (S. Paulo)

» Para
» Cantagallo . *

» Piclioa
* Pomba

1,06s 4/o de nicotimu
0,850 7. 3>

0,474 % »
0,632 7o *
o,633 7» 34

»
J

to

Apresentamos cm seguida o resumo das analyses que nos fo-
ram obsequiosamente ccdidas pelo illustrado e respettavel oculista
destu corre, Sr. Dr , Moura Brazil, feitas pelo babil Pharmaceu-
tico Mdlo Moraes :

Porcentagem em nicotina Jas differcntes suites commcrciaes de
tubaco. no Rio de Janeiro :s

Caporal (imitacfio) .
Borba (alto Amazonas)
Pomba . . . 4 *

Floresta (fabrica de cigarros dc papel pardo)
Goyano *

Barbacena
Rio Novo ( Daniel )...

6.2 7.
6,8 7.
8 %

. 8,5 7.
7»9

9.3 %
9.S76 7.

Analyse do PichO£S obtido de uma fabrica de cigarros, nesta
corte. (Em 100 grammas) :
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3 ,O5 L

ot5go
5,042
tracos
2/268
0/309
o, 153
0,243
0*075
o,163
0, 270
o, t 3o
T , I 2 h
o,3So

Nicotina
Nicocianina
Materia cxtractiva
Principios voluteis aromaticos
Resina
Albumina
Gomma
Carbonato de calcio
Malato de calcio
Sulfa to de calcio
Chlorureto de calcio *

Phusphato de calcio
Silica
Substancias empireumatieas* *

Acido carbonico livrc
Agua - . - 86, 1 So

[ 00,000

r *
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CAPITULO IV

PREPARACOES DO FUMO

I in-TEHISNTKS U ANEMIAS bE fSAl.-O

As partes do fumo empregadas sao cxclusivamcnte as folhas que
quando comecam a perder a chlorophylls c tornar-se amarelladas,
devem ser colhidas afim dc serem submettidas a diversas operacoes.
Assim colhidas, sao as folhas enfiadas cm varas ou cordas e pendu-
radas sob urn telheiro, dc mode a recebercm uma corrente de ar,
conatantemcnte renovada* evitando-se a accao do sol c da chuva.
Depois de teccas as folhas passam por tres operacoes succcssivas :

A primeira consistc em amarrar uma certa quantidade, consii-
tuindo um pequeno feixe ( manoios) e attrital-o ctitre as maos, afim de
amacial -o c livral-o ao mesmo tempo dc materias extranhas, como
area, terra, etc. Em Franca da-sc a csta opcracao prcliminar o nome
de « epottlardagc* »

A segunda consistc cm humedcccr esses pcquenos feixes com
agua, tendo cm dissotucao chlorureto dc sodio (sal de cosinha).

A terceira consistc em tirar-se a nervura mediana, desde o apice
ate a base, sem lesar o limbo da folha. Assim preparado c depois dc
passar por varias fermentafocs, cm que elle perde grande parte da
nicotina, e o fumo aproveitado para sens variados fins*

Temos em primeiro logar c como preparacao mais gcralmente
apreciada, o charuto, que e constituido pelas proprias folhas seccas
enrotadas, tendo uma forma mais ou menos cylindrica c revestIdas
por uma outra folha dc muito mclhor qualidade, chainada mesmo
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capa ou camisa do charuto, especialmente preparada para esse fim,
sobretudo em ccrtos departamentos da Franfa c na AJsacia, expor-
tando para quasi todos os outros paizes.

Temos cm segundo logar o cigarro, modo este dc usar o fumo o
mais espalhado c conhecido, sobrctuJo entre nos, c para cuja con -
feccao e usado, no Brazil, pelo monos, o fumo cm corda que sc
apresenta no mercado sob a forma do rolos cylindricos onde o fumo
sc acha em longa corda enrolada cm cspiral em torno do um cylindro
dc madeira ; este todo e depois envolvido cm pallia dc milho, para
protegel -o c melhor conservar-lhc o aroma.

Pois bem, este fumo picado c desfiado, cnrolado cm papcl ou
pallia, constitue o cigarro. O fumo pode deixar de scr desfiado c sim
reduzidoa pequenissimos fragmentos por meio dc machtnas cspeciaes
constituindo o scaferlati, que comprehenJc o Caporal, Wcrwicq,
Bird 'seyc, Canaster, Vurinos e outros ; entre nos ultimamente in-
troduzio-sc um systema pouco mais ou menos semelhante ; consistc
cm pcquenas machinas, que cm gcral existem cm todas as charutarias,
tendo quutro on cinco pequenos oriticios cm uma das extremidades,
por ondc sc introduz a pontn do charuto c fazcndo-sc uma ligeira
pressao, desprendc-se uma pequena lamina, que secciona a extremis
dade do charuto, e quando ja existc um grande numero de pontas ,
alguns charuteiros reduzem-nas a mcnorcs fragmentos, envolvem
cm papcl e submettem ao consummo , com o nomc de superiores
cigarros dc havan a; comprehende-se, porem, que essa superior!Jade
so existc, in nomine, visto como o cigarro e constituido por uma
grande variedadc, occupando cm gcral o primeiro logar justamente o
charuto de inferior qua! i dade. O fumo cm corda c tarn bem o mais
procuraJo para o tcrrivcl habito da masca, ou entao a quelle que em
pcquenas tijollos, ondc o fumo sc acha fortemente comprimido, depois
dc competcntcmente adocado com melaco ou xaropc, c consumido e
vendido com o titulo dc Cavendish. Temos linalmentc o rape, que c

i
m

geralmcntc preparado da seguintc maneira :
As fofhas, depois dc regains com agua, tendo cm dissoluefto sal

Je cosinha, sao cortadas e amontoadas cm grandes massas : isto feito,
sao guardadas por cinco ou scis mezes, em cujo Jecurso devc fazer-se
uma fcrmentacao primeira, em que a materia albuminosa contiJa
nas lolhas do fumo tem que separur-se c forma r ammonea , que
reagindo sobre o citrato ou malato dc nicotina , poe o alcatoidc cm
libcrJade, dun Jo logar a formaeao Je outros productos sccundarios ,

i
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Apos essa fermentafao e o fumo submctcido a raspagem e pissa por
Lima peneirafao. O producto assim obtido, sendo moido e secco,
constitue o fumo em p6 ou a cangicu, por muitos usada de preference
ao rape. A differenca que ha cntre uni e outro, entrc o pb c o rape,
consists na ferinentacao por que tem de passar o fumo depois de
moido e peneirado: esta fermetitacao deve conferir - lSie qualidades

taes como o aroma, pelo oleo essencial que desenvolve o
monlant ou propriedade titilante fornedJa pda ammonea . Aldm Jisso
o rapd p6de corner baunilha, benjoin , eic., conforme o capricho do
fabricante ou do tabaquista.

novas

r

L
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CAPITULO V

ACQAO PHYSIOLOGICA DA NICOTINA

A nicotina c o principio active do fumo mais important^ e in -
con testavel men tc de um poder toxicn intensissimo, so bem que alii
encomremos tambem irmitbs ouems principios, porfrU dc combustao
mais adiantada quaes os divLTsos cornponentes da chainaia serie
pyridka, pytfdma, collidina, lutidim, etc., sobre OS quaes o Sr. Le
Bon eraprehendeu expericnciasp que autorisaram-no a chegar ds ijic-
guintes conehisoes ; n Nan t s6 a mcotina que a fumacado fuino deve
suas propriedadcs toxic is, c si in tambem ao acido prussico e a di versos
principles nromaticos, naturaUfteiUe a uni ulcaloiie particular, a
colliding que e um corpo liquido, de cheiro agrtdavd e rmiito peine-
trance, e quo cotitribuc cm grande parte para J ir o cheiro a fnimca*

A collidina e tab roxica quanto a nicotina : A parte de
uma gotta mata rapiJamente uma ra, proJuzin lo a prtneipin
symptomas Je paralysis A nicotina c, pois* como dissemos, e uvemos
occasiao de observar cm experiences fcttas no gabinetc de toxicn*

logia da Faculdade, um vSolento venetio, c quep-rla rapidez do sens
effeitos so pdde ser comparada ao acido prussico, A acouitina e a
atropina. Seja qua l for avia por onde se ad ministre, mjeccSo hypo-
dermica ou intra venosa, instillacao no globo ocular, absnrpcao pe!o
tubo gastro-incestinal, uma ou Juas gottas s>to sufficients para lul-
minar animaes, tacs como cac ^ , gatos ( Blatim ) Este veneiio rtflo
poqpa nenhtima especie ioologica, pirem nuo actua sobre tod.is da
mesma mancira e com a ms!tn:i intenstdais ; asdni. nos nnimaesque
tem uma circukicao activa, como os passaros, mml Peros ere* a marte
e quasi instart tanea, sobretii lo nos passiros, ipiu caheng fulmma losT
se sc depoe uma unicj gotta de lemelhante veneno sobre sui $OQ-

¥ , 4
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junctiva, Pelo contrario, nos aninines de sanguc Trio, naquelles que
tom uma circulacao lentu, os eflcftos deinorattl a manifcstar-se, de
sortc que esses unimacs resistem muito mats que os outros. Em
todos os animues nicotmisados, tem-se observado urn facto particu-
larmeme interessarue na historia physiologica da nicotine e nos
tambem rivemos occasiao de observar : vem a ser a proprieJadc de
tolcrancia gradual de que gosam sens orgaos.

Contranameme no que sc ve produzir
cumulative?;, como a dijiudis, a
nma ccrta dose todos os

com os venenos chamudos
strichnina , que administrados cm

Jius, sens dTeitoa continuam a manlfestar se
ainda mesmo que, sc tenba ccssado de administral -os1 a mcotina e
completamentc fugiu cm suft accuo.

Sens effeUos se prqJuzcm immediatametire apds a administracao
por&n desapparccem tambem mstaotaneamente (G. See)*

Ainda mais: para obter-se corn a uicotjna diversas vexes os
mesmos effeitos, e necessario augmentar-se as Joses progress!va -
mente. Tran be com l/ai de gotta cm injeccao, notou e (leicos para o
lado do coruc&o ; no dui segnime a mesma dose na .ia produzio : fai
necessario Lima gotta ; no fmi de quafro dias cram prectsas cinco
gotlas para clle obter o mesmo que com i/su de gotta .

tumantes, cm gcrtil, apezar Jos cllcitos do co*E assim que os
meco, chcgam a supporter o fumo4 a menus que nao seja pof uma
tdiosyncrasia particular, como a que nos referc a historia sobre
Amunit IV , sultao da Turquia, que estabdeceu os tnais fortes castigos,
no intuito dc impedir a vutgatfsaciio do fumo, ao; porno de mandar
cortar o nafiz aotabaquista ca morte nas remcideiKias ; pois bem,
esse grande 0J10 dc Amurat IV prrovinha, diz a historiaf do atijor

proprio offend i Jo, dependu de nma idiosvncrasia especial , que elle
Amurat accuaava, pois que, os symptomas dc envenenamentu de que
sao victimas os que iniciam o uso do fumOt sendo para estes passa-
ge!ros, de modo a nao reapparecerem parados poucos dias, em
Amuratre appareciam, sempre que die teutava usur do fumo,

Para proceJermoscom methodo no cstudo na acc;lo physiologic*
da nitotins* julgamos andar acenados e com os autores, Jividindn
esse cstudo em sete partes : t ** Accao da nicotina sobre o system*
nervoso central ; a.- Sobre os nervos ;

4+ * Sobre a respirafao ; 3 / Sobre as secretoes ; 6*
s Sobre a circulu-

cao ; 7/ Sobre a temperatura.

4

%J B Sobre os musculoa ;

"1

J
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Acerto <l*i nifiMiiia os rpulros uervesos.-
Sobrc os ccntros de motilidade voluntaria, a nicotina so actiia, quando
dada etn doses muito fortes. Seus effeitos podem ser divididos etn
dous grupos, const ituindo dous periodos, convulsivo c paralytico ;
porem, em gcral, esses dons period os nao sao pcrfeitamente beni d is-
criminados, e por isso, alguns nutores, taes como Claude Bernard c
Jullien, fora in levados a condusocs incompletas ; a forma paralytica
nao e apanagio das doses fortes, e sim po le igualmente manifestar-se
com pequenas doses, porem cominuadus : isto e Je grande impor-
tance, quando se procura aprcciar a accao da nicotina no terano.
I V por nao tcrem bem verificado a dilTerenca entre as doses massicas
e as ddscs fracas, fracci ^nadas, que alguns cxperimentaJores tem
divcrgfdo, quanto a natureza das convulsocs produzidas peta nicotina,
considerando-as uns como tonicas c outros como clonicas. Segnndo
Claude Bernard , quando a nicotina e administrada em dose sufTiciente
para produzir o quo se pode chainar urn excesso Jc accao, cada mus-
culo torna-se a sede de umu contraccao tal, que pode permanecer em
um estado tetanico ; poder - se-hia julgar que a contractilidade mus-
cular tem Jesapparecido, e assim nao ncontcce entretanto ; a nicotina
parece levar os musculos a um es'ta lo de contraccao maxima, alem do
qual ella nao vai mats, chcgando mesmo a nao mats reagir ao galva-
nismo.

Por causa disso, isto e , levados por esses factos, alguns physio-
logists concluiram que a nicotina e uma substaticia tetanisante.
JuEIicn , porem , niostra-se contrario a essa condusao, e diz que: « nao
e isso que se observu no envcneiiamento pela nicotina , e compara
o estado dos musculos ncste caso ms musculos de um desenhista,
dcsenhando com muita rapidez ; e uma especie de alternancia de con-
traccao entre os iiexores c os extensores do antc-bra^o, com intermit-
tcncia de energia para mais ou para me nos para cuda system a mus-
cular , sem que por isso esses orgaos Jeixem dc est ir em contraccao n «

A verdade parece estar do um e Je outro lado. A nicotina podc,
em certos casos, raros e verdade, determitur contraccoes tetanicas, e
cm outros mais comm uns, convulsocs tonicas c clonicas ao mesmo
tempo.

Com elTeito, quando a dose e grande, sulficientc para matar ra-
pidamente o animal, ve-se-o morrer cm um estado tetanico; sc, pordm ,
a dose c rclativamcntc fraca, o animal, li principio tornado de uma
forte agitacao, salta, dd de encontro aos objectos que o cercam ,
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porem pouco Jura esse estado c ve-se logo sobrevir a rigidez tetanica ,
se bem que inenos acccnttiada, qtic no caso prcccdente, de doses
fortes.

A morre em breve apparece c a rigiJcz tetanica e substituida por
convulsoes c t re mo res. Urn autor com para muito bem , a riosso ver,
estes factos com o que se pussa com eertos individuos por occasiao de
carregarem gran ies pesos ou far Jos pesaios, com o brafo escendido :
Durante os primeiros instances o braco m intern fixo e horisontal,
pordin pouco a pouco clle osctll t, treme, e se affasta de mnis em mais
da liorisontal, posio que se conservan Jo sempre em contraccao.

Na intoxicacao pela nicotina, a contracgao e o tremor poiem exis-
tir conjunct mente, porem o tremor sc observa principalmente no
declinio da phase tonica ,

O tetano c o tremor constituem o primeiro periodo ou phase
comulsiva da intoxicacao pela nicotina* Se o animal snccumbe, os
musculos permanecem em estado de contraccao ainJa por algum
tempo ; porem , o animal resisrc, observam -se ja phenomenos di-
versos. A’s convulsoes succcJe um repouso absoluro, caracteristieo
do segun Jo period ), ou ph ise paralytica. 0 animal Ilea em um estado
scmelhante ao que produz o curare ( Vulpinn *)

Os membros e musculos ficam cm estado de relaxacao completa.
Porem, como disseims o perioJo convuluivo tern L i m a duracao ephe-
mera e traz como consequcncia a diminuiguo do poder reflexo da me *

dulhi * De ha muito que o professor G. See chamou a attencao para
estes factos e para o quet aqui transerevemos as palavra^ dcsse illus-
trado medico da enridade:

« ITne seule convulsion, PaqucIIe epouise le pouioir reficxe dc la
mocllc et est suivie de la paralysie * ., A Pinvers de la strychnine qui
exagerc a Pexces Pexcitabilitd de la rnoellc, la nicotine la diminue
d ' une f . icon considerable et il semble que la convulsion suit suivie
d une veritable paralysie Dans ! empoisonnernent par la strychnine
les excit.itions, les plus Icgeres, Paction de l air suffisent pour rappel-
ler les convulsions ; avec la nicotine une excitation mem: assez forte,
ne proJuit rien ; la substance toxique agit stir le bulbe et produit
convulsion qui reste isolde et n est suivie que d'un affaiblisscment
plus ou moins prolong^ »

Isto nos leva a indagar em que ponto do organismo a nicotina
cxcrce sua acciio. Gracas a Vulpian chegamos hoje ao conhecimento
disso.

une
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Rile noUui quc o tremor que constituc o phenomeno convulsive
o mate salieme nao tinha logar cm um membro , cujo nerve principal
tinha sido seccionado,

O veneno nao actua, portanto, ncm sobre as extremidades ner-
vosas, nem sobre os musculos.

Vulpian dcmonstrmi, alein dissu. quc depois da seCf &o transversal
da medulla, os tremores niiu unham lugar nas partes, cujos nervos
nascem no segmcnto inferior ou posterior da medulla,

Nao c, portaoto, cm virtude de uma irrttacao da medulla e^ pi -
nhal quc a nicotina produz os clfeitos em questao [ Vulpian ) , O
facto c confirmado ainda pclo Ur, Rebcr , quc , tendo separado em uma
rS o bulbo, nao pode em seguida determiner convulctfes pela ad mi*
nistrnfSo de fortes doses de nicotina * E\ portan to, evident tc quc esse
alcLiloide nao po le produzir convulsoes, scnSo influenciando as partes
superiorcs dosceiltros nervosos. Porem , actuara sobre o cerebro, pro-
tuberancia annular ou bulbo rachidiuno ; Devemos tambem ao pratt-
lerdo Vulpian a elucidacffo dessa qUestao : Et'le fez ablacao succes-
sivamente dos lobos cerebraes, das cam a.las opticas, dos tuberculos
quadrigetneos, do cere be]lo, antes de injectar a nicotina* e vio ainda
produzirem-se os tremores; porem esses eessaram, quando elle fez
abtafuoda parte do fethino do cneephalo, quc corresponds a protu-
berancia annular dos mamiferos, PdJe-sc, portanto, inferir . segnndo
WiIpianT quc esses trem&res ou movimentos convulsivos tern por
causa uma irritacuo de certos pontos da protuberancia,

O distincto medico allemao Rcber e o professor Germain Sec
sustemam opiniao um tanro diversa da de Vulpian.

SegunJo estes tllustres observaiorcs, o ponto de parti da das
comraccoes fibrillares esta no bulbo; uma seccao da medulla os a bole
com pieta memo, cnriqumto quc sc conservant , sc a accao sc asscstar
acima do bulbo, Ambits as opmioes nos pareccm lunJudas, porque se
por turn ladoas ejcperiencias de Vulpian provam quc a nicotina actua
sobre a protuberance annular, por outro laio a super-exciiubilidade
dos nervos quc emergent do bulbo demonstra a influencia do al -
caloide sobre a medulla utlongaJa. Sendo asalm nos mdinamos a
procurer expitear a accuo da nicotina, uctiian .lo sub re esses dous pon-
tos simulianeameiuc. * Os tremores quc ella determina nao differem
das convulsoes em gerul 3 cujo centre principal pbie ser collocado
no bulbo ou 11a protuberancia, dlz G < See. w A nicotina super-
excita, depois paralyse as partes, cujas moiificacoes funccionaes se
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propagam pouco a potico ao rcsto Jo systema nervoso. \ '0 m-^c as
negiocs visinhas Jo bulbo ser attittgidas antes e mats vivamcntc Jo
que as qtie estao mais afaStadas Quaindo, cm uma ra, diz Vulpian,
injectii-sc uma gotta de nicotina pura, ve sc no tim da alguns ins-
tan res, menus de um miiuito, sobrevir tremores tonvtiHivos de
toJos os musculos, sobretudo Jos da regiao hyoiJea , do braco e Jo
tronccu

Os musculos Jos membros posteriory sobretuJo os da coxa,
apresctitam tremores museulareS, porem menos intensos. Tern se
pretend ido q LI c a ni cotin a exerce sua accao por in ter medio Jos vaso.^ .
Ufna experiencia Je Vulpian, pmemT nito nos permitte semelhame
maneira de ver : <t Qunndo so prepara uma Pa, de moJo a impedir a
circulacao Jos membros posteriory se se colloca uma gotta de mco*

tin a sob a pclle de um dos membros anrcriorcs, os phenomenon sao
os mesmos, perfeitamente iJcmicos aos quo se passam nas ras in -
ractas, posto que os membros posteriores nao commuiiiquem main
com o tronco, sc nao por inter medio dos nervos. v

O conhecimento denies factos, alias de data recente, veto moJi-
ficar o niodo de pensar daqucllcs que attributam o tremor nestes
casos a uma perturba$5o vas -motora , Pensou-se que sob a influen-
cia da nicotina os vasos se contrahiam a ponto de deiermin.ir uma
parada da circulacao nos mtisculos e que se produzia nestes ultimos
um phenomeno ana logo ao que sc pdie observer depots da I i gad ura
das artcrias, isto e > o tremor. Com elleito, se sc ii^ci ^ cm um eao, a
artena de um membro, esse membra c logo agirado por fremitos
convulsivos, porem por esse facto nSo pojfcmos explicar a accao da
nicotina , pots que Vulpian e Reber pfovaram que sua causa residia
no bulbo e na protuberantk c n &o nos musculos. A propria olyghe-
mia nao e scnao o resultado d. i excitacao do butbo, cm cuja visi -
nbancfl , como se sabc , se acha o centro Je inner vacao Jos vaso-mo-jr I M

tores, Em suninu , a experiencia de Vulpian, cm que elle pratica a
ligadura do — trein — posterior da ra , prova bein que a olvghemia
nao basta para detenninar aeddentes convulsivos cm uim musculo,

Exami nemos a accao da nicotina sobre os nervos:
Nt RVOS SKNUT! vos. — Rstes nao parccem sotTrer senao a accao de

contaeto da nicotina ; cm dose fraca a sensibilidade se conserva os
ultimos momeinos ; cm dose forte , porem , cl la se mostra dtminuida*

4

(CJ. S(Sc) ,

NERVOS aioionES* —Claude Bernard diz que a excitabilidude dus
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nervos motored sc conserve parem isto so e verdadeiro ate urn certo
panto . Assim como para os centres nervosos, devemos admittir dous
peripJos, um de exeitaefio c outre dc paralyse ; no primeiro periodo,
o =; nervo ^ motores conservarh sun excitabilidade ; no segundo periodo*
porem , dies nao reagemt muito cm bora sc provoqoc ou sc desalic a
contractSo. ( ( >* See e Martin DamouicttejA’ lauJc Bernard sdobservou
o primeiro perioJo e Jullien principalmentc o segundo*

NiiRVOs MIX E OS* — O quo acabamos de dizer apptica~se aos clTeiios
da nicotian sobre os nervos mixros. So actua sobre os elememos nio-
torcs Jesses nervos, Jeixando relative mente intactos os sensitives.
E1 assim que ella parece actuar sobre os pncumo -gastricos* Sabe-se
que estc nervo e sensitivo cm sua origemt tomando-se logo mixto
pda reuniao de filetes motores, vindo Jos ramos cervicucs aateriores
e Jos cinco ou seU primeitos ramos dorsaes anteriores, filetes estes
que atravessum os ganglios 1 ymphuticus correspondences. Ora, no eu -
venenamento pcla nicotirm, depots que o periodo de excitnciio Jos
fileies motores, que sc traduz pcla parada do coracao, cessou , e que a
paralysis desses mesm.os ( iletes sobrevdtn, vc -se que os filetes sensi-
tives do vago liea in imaetos , A couservacuo da sen sihili .lade e ac-
cusada pelo acto relicxo do vomito c a paralysi L Jos filetes motores
o e pelo augmento das puls.igoes do conicio, que deixou de ser inilu-
endado pcla atcao rnoderadora dos pnetrnio-gastricbs.

Pusseiilos cmierAw <lu uhrotimi NOIM'C ON IIIII writ ION ,

revista successi vamente musculo* I isos c estriado*. Quanto aos
museulos estriados, estes nao parece in solfrcr di recta men te a aceao da
nicotin a ; os phenomenon que dies n presentam parece m ser urna
conscquencia da accao directa exerciJa sobre o systema nervosa .
Vu'lpian > com dfeito, demonstrou que a scccao dos nervos impede as
convulsoes c Martin Damourctte cstibdeccu poi sua vez que Jurantc

a clectrisacao do proprio musculo e efiicaz.o periodo do collapso,
nadu produ£. Algucnas expe-

i musculos lisos levariam emrccunto a crcr que estes
emqnanto que u do nervo que o puna

ricnaas sobre os
e Oser * Jepois de umadirectamente iuduenciados. Assim Busch

jugular, observaram dopois de 7 a 8 segundos
s:lo
injectSo de nicouna mi

unia cotitractura retanica do intestine ; um repouso absolute de 7 a *
m^vimentos peristal 1 icos, ou Jeminutos succeJcii , dtpnfo vieram

contraccocs cion teast antes que tomcas*

A ligadura da arteria mcsentcrica de um Je seus ramoson
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impedia o phenomeno dc sc proiuzir no dominio intestinal corres-
pondente, Fste ultimo facto parecia faltar cm favor de uma accao
directa., mas em outras e&pericndas dos mesmos illustres experi-
mcntadores, a ligadura da aorta nada impcdiu,

Parece, portanto, provavel quo aqtit o phcnomeno ainJacorre
por eonta da ac:ao da nteorina sobre os filetes nervosos, notartl-
mente por intcrmeJio dos gangUos, <jue se acham disseminaJos no
meio das ftbras lisas do intestino. A. mesma explicafao deve sem
duvida applicar-se as contracfSes qne determinant o vomito^ a re-

traced da papilla , a contraccao da bexiga qtie algumns vexes se
procura utilisar cm thcrapeuiica,

Accfto da nitmiiiiii wahro a I'L^pirar ft ti, — Km dose pe-
quena a nicotina augmerxta o numero de respirucoes. Isto cainJu
uma confsequencia da accao da nicotina sobre o bulbo c ji vimos que
csta accao se opera por intermedio dos pneumotgastricqs ; a expe-
riencia seguime o demotistra e prova ain la quo o systema nenroso
central c affeciaio cm prtmeiro Itigar : sc sc secciona eni um cao os
nervos vagos, antes de aJninistrar a nicotina, est .i nao pro lux mils
acceleracao, (Claude Bernard .) Quan Jo, porein

mesmo em cnmeco, a respiraf to diminue, torn i-se spasmodica e pira ,

Aqui o paeumo-gastrko nao co unico a fleet ado ; to Jos os nervos
motores Susceptiveis de intervir na funtcao respirator^ eotieorfeifl
para esta periurbafao* Eiles solTcv . n , co no sens similars, o > effeito*
da nicotina c eaeon tramos n >s musciiiloa do thorax por cites inner -
va .los^ cotivulsoes c paralyses ; d'ahi results a aboiialo do rvthmo
resptratorio e por conseguinte a asphyxia, convulsive ou paralytica.

ASPHYXIA. UONVULSIVA*—Apparcce durante 0 prirndro perioJo* O
jogo regular do diaphragms e substituido por contraccfies violentas
e convulsivas, As corJas vucucs e a glotte contrahiais oppoem uni

obstaculo a passagetn Jo ar\ que proJuz, penetrartJo n .is vias re^ pi-
ratonas* um rtiido particular, um sibilo. Os museulos peitoraas tarn-
bem sc contra hem com bast a me violencia e nao concorrem ma is
regufaentente p.ira esta funceuo, Fajeret accrescenta que a contraccao
dos vasos pulmanures e a retraccao d is ultimas ram Elicacdes broa-
ch icas tambem eoncorrem para a avphyxia convulsiva. Ora , assim
semlo, o ar exterior, elemento indispensavel para a vivlficacao Jo
sangue, nao po dc- chegar senao com didicuIdade ao confacto directo
das paredesdas vesiculas pulmonares*

dose e toxica.

4
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Ahi die se acha ainda separado do sangue, quc deve regenerar,
por uma barreira mais forte, quellie oppoe uma resistencia insoiita c
contraria a endosmose, emquanto quc o sangue recalcado por scus
proprios vasos chega ao contacto do ar em quamidade minima , de
sorte a nao supprir mais as perdas do organismo. A* reaccao organica
vem juntar-se entao as excitacoes proprias do vcneuo, para levar a
seu maximo os phenomenos convulsivos e a dyspnea.

ASPHYXIA PARALYTICA * — Quando o animal escapa aos accidentcs
do primeiro periodo nao csta fora de perigo : entao comeca o
eegundo periodo, paralytico, que muitas vezes tjmbem traz a asphy-
xia, porem por um mechanismo opposto e mais IentoT a paratysia
dos musculos respiratorios. Esse facto foi bem observado pelo Dr.
Amazat, que depoisdc ter descripto os phenomenos da paralysia quc
observou , assim termina : « J'ojouterai que la mort survient par pa*

ralysie des membres : beaucoups. d'am'maux out sunken vingt qua-
Ire hears el plus apres Cextinction toiale des nouvements dans les
membres anterieurs et poslerieurs,» Antes, porem de Amazat , Martin
Damourette tinha reconhecido por experiencias numerosas quc a
morte no envenenamento pela nicotina, era o resultaJo da asphyxia,
quer convulsiva, quer paralytica. Ellc via scinprc o coracao con-
tinuar a bater pelo menos alguns instances depois da panda da res-
pirafao e quando a dose nao tinha sido muito forte, ellc pode cham lr

o animal a vida praticando a respiracao artificial .
lectio «ln nicotimi §ol>i'e u** 4

A muior parte
dos experimentadores reconheccu que a nicotina augmenta a secrecao
salivar, porem nem todos estao de accordo sobre a interpretacao desse
phenomeno. Uns consideram-n ’o como o resultado de moddicacoes
circulotorias determinadas pela nicotina , ao passo qtie outros, pelo
contrario, o atiribuem principalniente a uma irritacao das libras ncr -
vosas exito —secretorias ; esta ultima opiniao parece- nos a preferida.

P6de-se admittir em these geral quc a contraccfio ou a dilatacao
dos vasos glandularcs so tern influencia auxiltar na quamidade das
sccrecoes, o papel principal cabendo aos nervos sccrctorcs. Tcm-se
observado que a contraccao dos vazos de uma glandula podc coinctdir
ora com o augmento, ora com a diminui; io do producto secretado.
Por outro lado tem -se verificado que nas congestoes a secrecao pode
apresentar-se ora augmentada, ora diminm.la ou mesmo supprimida.

E' portanto, dilficil, senao impossivcl referir unicamentc o
M . &
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ptyalismo nicotintco, as perturbacoes da circulacao, correndo grande
parte por coma da irritacao dos nervos sccretores, A cxperiencia vem
confirmar esta opiuiao; Hcidenhain estudando os eiTeitos da nicotina
sobre aglandula sub-maxillar, notoa que a salivacao produzida pelo
alcaloidc era mcnos abunJantc quando sc seccionava o nervo corda
do tympano. Ora, sabendo-se que estc nervo fornece ti glandula sub-
maxillar libras vasculares c libras secretorias c que as libras vascula res
tem pcqueno effeito sobre as secrecoes, parece que esses eiTeitos
devem correr por conta das libras secretorias : tal e, pelo menos, a
opiniao de Heidenhain e Vulpian.

Toda via, devemos notar, segundo Hcidenhain , que a nicotina
nao produz sobre os nervos secretorcsos mesmos eflcitos em todos os
periodos Jesua accao ; a principio clla os excita e depois paralysa- os,

Tambem a dose faz variar ainda esses mesmos eiTeitos : assim, quando
a ddsc e toxica, da-se a paralvsia desses nervos, e a seccura das mu-
cosas tem lugar. As outras secrecoes do tubo digestive soffrem
tambem as mesmas variafoes, seja que a nicotina actue directamente
sobre seus orgaos formadores, seja que por phenomeno reflexo a
super-actividade das glandulas salivares provoque a d o s appendices
glandulares Jo intestine. As altcracoes de uma encadeiam as da outra,
conformc dc ha muito o indicou Claud Bernard.

SECRE^AO SUDORAL.—A exageracao da secrecao sudoral raramente
se fez sentirnas experiences sobre os animacs, porque a nicotina pro-
vavelmente tem sido administrada em doses muito fortes, porem em
compensacao ella apparece quasi sempre nos cases ligeiros de intoxi-
cacao, como se ptjde observar no homcm. Ella tambem parece devida
a uma irritacao rellexa dos nervos sccretores, que vao ter as glan-
dulas sudoriparas e ahi se passa um phenomeno analogo ao que se
observa nas glandulas salivares.

URINA.—Sejamos licito aqui, por um abuso dc linguagem, tratar
das altcracoes na excrecao urinaria, considerada como uma sccreciio.* * *

A nicotina em doses pequenas produz diuresc ; em dose forte produz
anuria ; isso edc facil explicacao: sabemosque os Iiquidos atravessam
tanto mais vclozmente os llltros, quanto maior e a pressao que sup-
portam e vice-versa : pois bem , em pequena dose, a nicotina produz
coutraccao dos vasos, e por conscguinte augment# a tensao sanguinea ,
donde a diuresc; cm dose toxica produzindo a paralysia, como vimos,
diminue a tensao, donde a anuria.

”1

*

i
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Uma outra qucstao surge, a proposito, e vcm a ser as modifies-
cdes qualitative das secretes ; digamos, porein, desdc ja que c esta
uma parte do cstudo da nicotina, que deixa ainda muito a desejar>
pois que ado se tern feito ainda pesquizas serias sobre isso ; entretanto
sabe-se que esse aleatoidc pdde appareccr cm certas secrecoes. Assim,
Stoltz, de Strasburgo, vio cm uma operaria de manufactura de fumos
o liquido amniotico inapregnado pclo eheiro da nicotina , Em Vienna
diversos autorcs encomraratn esta substancia no kite de mulheres
empregadas nas mesmas fabricas. Tcm-se ainda perguntado sc, a
cxempto de outras substaucias, convulsivantes, clla pode produzir dia-
betis artificial c sc os animacs submettidos d pequenas doses e reitei-
radas, podem ser victimas de glycosuria ?

XvcHi* sobro *» circultietlo— Examinemos a accao sobre o
i i

coracao, sobre os vasos e tensao arterial,

COKACAO . —Aqui temos ainda que attender a questao Je doses ;
assim, administraJa cm doses fracas e moderadas, a nicotina accelera
as contrac^oes cardiacas: c o que rcsulta das experiences de Claude
Bernard, Blatin e JulUcn.

Claude Bernard administra a uma cadella adulta, forte, de ta-
manho regular, tres gottas de nicotina pura, em uma ferula sub-
cutanea, feita na parte interna da coxa ; antes da applicacao, o animal
tinhu 118 pulsucoes c 2^ respiracoes por minuto. Urn a dous minutos
depois, o animal titubeava , tinha as orclhas cahidas, as respiracoes
pcnivcis, cram abdomiaaes c di iphrgmaticas ; haviam respiracoes
e 2'i 2 pulsacoes por minuto, Depois de 8 minutos appareceram vo-
mitos de materias brancas; quando 0 animal andava, est iva como que
cego ; o globo ocular parecia voltaJo ; depois de 19 minutos o animal
parccia mcllior ; no fim dc 2 5 minutos o pulso tin ha ca hido a r> y c
os inovimemos respiratorios a 3i>. No lim de meia hora todos os sym -
ptomas desappareceram, A respiracao e a circulacao seachavam mais
acceleradas do que no escado normal , Convem notar que esta accc-
Ieracao nao sc produz logo apos a administracao do atcaloide; e prece-
dida de um cstado mais ou menos curto, durante o qual o coracao
continua a bater com o rhythmo normal , ou mesmo um pouco mais
lento (Traube, Heidcnhain) , Em dose forte e toxica, a lentidao iniciai
falha muitas vezes e observa se logo um augmento e cnergra no nu-
mero das inipulsoes cardiacas. Aqui Jous casos sc podem apresentar;

ou o animal succmribe em pletio periodo convulsive, eentao a accc-
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leracao ou o rhythmo normal persistem ate o fim; ou a morte e lenta,
c entao as pulsacoes cardiacas diminuem, tornam-se intermittentes e
vao mesmo ate tornarcm-sc imperceptiveis.

Dentro em pouco procuraremos interpretar estes phenomenos.
E' notavcl nestc envenenamcnto que a morte por syncope e excep-
cional. Quando o animal succumbe bruscamente* o coracao con-
tinua a pulsar por algum tempo ainda ; assim Jullien vio em um
coelho morto rapidamente com sete gottus de nicotina pura, os ven-
triculos coiuinuaratn a barer durante mats de uma hora. Do mesmo
modo, quindo se submcttc um animal a accao progressiva da nicotina,
isto c, si se admimstram pequenas doses e repetidas, o corafao posto
que perdendo pouco a pouco sua excitabilidade, c o ultimo orgao
cjuc contimia a funccionar. A morte parecc pro Juzida por asphyxia *

Em pequenas doses a nicotinaAccito mtibre o* vanoi,
nao parecc produzir effeitos apreciavcis (Claude Bernard). Sob a in-
llucncia lie doses fortes, ha a principio contraccoes tetanicas, depois
relaxacao vascular * A contraccao de ha inuito fora assignatada por
Claude Bernard ; assim, quando se colloca sob o campo do microsco-
piotdiz o illustrc physiologista,a membrana interdigital de uma ra viva,
vc-sc a circulacao se fazer na rede capillar dessa membrana, assiste-
sc ft chegudu do sanguc pclos canaliculos arteriacs e sua volta pelos
ramos de origem das vcias ; se durante esta observacao se envene-
nar o animal pcla nicotina, v£-se immediatamentc produzir uma
deplecao do sysLema arterial, cujos vasos se contrahem de muneira a
se esvasiarem completamente ; nao obstante o coracao continua a
pulsar, parece que so o systema capillar soffreu a accao do veneno.

Esta different de symptomas oiTerecidos pelas partes differemes
dc um mesmo systema, pode explicar-se pela diffcrenca de contracti-
lidade das grossis arterias, que gosam de uma elasticidade muito pro-
nunciada, emquanto que a medida que se approxima do systema
capillar, a elasticidade diminue e a fibra contractil alii apparecc em
proporcocs mais consideraveis* (Cl. Bernard). Para Vulpian essa
contracffio nao seria senao apparent*!, e talvcz fosse o resultado da pre-
paracao anterior porque sc fuz passar o animal * Traube e um grande
numero de outros expcrinicntadores igualmente observaram uma
contraccao dos vasos, sob a influencia da nicotina ; todavia essa con*

traccao tem uma duracao muito ephemera e pode faltar muitas vezes*

Se o animal nao morre no primeiro periodo, a contraccao e sub-
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stituida pela dilatacao (G* Sec); ao mcsmo tempo, como a pressao ar-terial sofTre cuma queda mais ou meuos profunda, vem-se sobrevir
stases ; a principio nas veins c sccundariamcntc nas artcrias ; muitas
veacs, quando a dose e muito forte, toJo cste correjo deixa de se
manifestar, e ve-se desde o comeco a retaxacao vascular.

Etn uUitna analyse a accao da nicotina sobre os vasos pode assim
se exprimir: coruraccao a principio, segutda logo de dilatacao para-
lytica.

TENSAO INTRA ARTERIAL , Em Jdsc moderada a nicotina augments
a pressiio arterial ; cm dose toxica ella pddc produzir duas cspecies
de effeiros : ou a tensao se cleva a principio e soffre cm seguida uma
queda profunda, ou o abaixamento da tensao parece ser o facto ini-
cial ; pclo menos e isto que rcsulta das experienctas de Claude Ber -
nard, Traubc, Jullien, Blatin , etc*

Feitasestas considcrafocs a l gum ranto analyticas, procuremos
synthetisal-as. Diversos experimentadores, entre outros Bezold , Lu-
dwig, Thyri, Cvon, etc,, dembnstraram que as mudancas na fre-
quenda do coracao podem provir da reaccao deste orgao contra o
augmento ou adiminuiclo das resistencias solTridas pela circulacao do
sanguc. Elies mostraram que um augmento da pressao do sangue nos
vasos produz accelerando do coracao c vice-versa,

Estes factos experimentaes nos exp!team ate certo ponto o que se
passa no envenenameruo pela uicotiua ; todavia por maior e mats pro -
nunciadaque seja esta accao, ella nao nos sacisfaz* Indepen Jentemcnte
da acfao que a nicotina exerce sobre o coracao por in ter medio Jos
vasos, ella possue uma accao directa sobre cste orgao, porque a fre-
quence do pulso pode existir mesmo depois da queda da tensao
intra -arterial, c vc-se tambem que o coracao continua a pulsar, quando
separado dos vasos, arrancado do peito dos animaes e submctttdo d
accao da nicotina. Pois bem, 6 porque o orgao central da circulacao
tem na intimidade de seu tccido focos de cxcitacao, centres reliexos ,
dos quaes 3 principaes, o de Ludwig, phrenador, e os de Bidder e
Remack acceleradores, e a nicotina tambem actua sobre elles ; estes
glanglios sao, como se sabc, forneddos pelo nervo grande syinpa-
thico ; porem alem do grande sympathico, o coracao tambem e inner-
vado pdo vago ou pneumo-gastrico, sobre o qua! tambem actiia a ni-
cotina ; ella os exetta c depois puralysa-os ; daqui \d temos a expli-
cacao porque a accderacao do coracao muitas vezes Jiao segue de

l
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pcrto a administracao da nicotina ; lia a principio cxcitacao dos dous
ramos que sao antagonistas ; donde neutralisacao dos elfcitos de uin

pelo do outro, donde ainda a persistcncia Ja rcguluridadc das con -
traccoes cardiacas, ou alguinas vczes mesmo Lima ligeira lentidao, se
a excitacao do vago c muito forte *

Essa cxcitacao * pordm * do pneumo-gastrico c de muito curta du-
racao, esgota-se dcntro dc pouco tempo e toma-sc insufficiente para
contrabalancar a accao do sympathico, dondc acccleracao do coraeao,
contracfao das arteriolas c augmento da tensao intra -arterial; emfim,
tado o quc se proJaz, excitando o sympathico*

Depois cm um segundo periodo, isto e, quauJo sobrevem a pa-
ralvsia , observam-se os phenomenos oppostos, como rclaxacao vas-
cular, diminuicaoda pressao, fraquezadas impulsoes cardiacas; emfim ,
stases e a parada da circulacao capillar, continuando, porcm, o coracao
a pulsar aitida por alguni tempo* Verdade e que Vulpian contesta a
accao Ja nicotina sobre o systema vascular e sobre o augmento siinul-
tanco da tensao intra-arterial ,

De um ladot poist tcnios a autoridade de Vulpian contestando, de
outro lado temos experimentaJores e physiologistas nao menos abali-
sados, quaes CL Bernard , G. See, Oser, Basch, Traube, Rosenthal ,
Truhart, etc,, quc aflirmam essu accao vaso-constrictora da nicotina,
podendo, por consegulnte, augmentar a tensao intra-arterial.

Parece-nos entretanto que as experiences Je Vulpian foram em-
preliendidas de modo Jivcrso, con Juzin .lo-o por conscguinte a rcsul-
tados tarn be m diversos ; c assim que a tres causas principaes se tern
attribuido as variacoes dosresultados por ellc obtidos: Is, a dilFerenca
de Joses empregadas ; i :\ a falta de uniformidade nos tempos Ja
obscrvacao, isto e, a uma confusao nos periodos do envenenamento ;
3\ ao curarisnio u quc Vulpian submettia os animacs antes de Hies
administrar a nicotina.

Eis aqui, por cxcmplo, a experience por onde Vulpian pretende
concluir que nao ha augmento de pressao . Elle injecta por uma pi-
cada sub-cLitanea 233 milligrammas de nicotina cm um cao, anterior-
mente curarisado e submettido a respiracao artificial , Elle nota a
pressao intra -carotidiana, que antes da experienda marcava om,od 3
no liemodynamometro a mercurio, desccr e novamente vir occupar
a cifra normal *

Dalii conclue elle quc a nicotina nao augmenta a pressao e que
as experiencias emprchenJidas para demonstraro contrario sXo pouco *

!
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concludcntes ; estas foram feitas, d!z etle, ctn aniinaes nao curarisa-
dos c nos quaes a agitafao corivulsiva, produzida pelo veneno, podia
por si mesiao determinar um augmcnto de pressao. Isto parece & pri-
mcira vista em contrad iccao com o que ja deixamos dito , da accao da
nicotina sobre a prcssao ; porem deixdmoS tambein dito que, quando
a dose era rmiito forte, ao envez de augmentar, notava-se desde o
comcco umaqueda brusca c rapida da prcssao, parccendo indicar quc
o poder de rcaccao dos vasos se esgotou promptamente, ou pelo menos
foi tio rapido que passou despercebido, Ora, como vjrnos, Vulpian
come^ava justamcnte com doses eonsideraveis de nicotina e n .lo adimra
portanto que cite notasse desde o eomeco um abaixamento da pressao,

Blatin para obter um grande augmento de pressao injcctava somente

4 niilligr. em um cao forte ; Vulpian injcctava 255 mlllign cm
um animal semelhame ; nao admira, portanto, que Vulpian chegasse
a rcsultados t;To diffc rentes ; a16m disso elle notou o abaixamento da
pressao to minutes depois da injeccao da nicotina ; ora, como dis-
semos, o perioio de excitacao, durante o qua! da-se o augmento Ja
pressao, u de curta Juracao, c Vulpian observou a qu6da TO minutos
depois. Pode muito bem ser que ja tive&se apparecido o segundo pe-
riodo, paralyuco, e tarn bem o curare que Vulpian administrava aos
animaes antes da experience nao devia ser mdifferente.

Accito wolire » temperature—A temperature se eleva sob
a inHucficta de pequenas doses e baixa sob a influencia de doses to-
xicas, sobretudo no segundo periodo. As osciliacoes variam entre mcio,
um e dons graos centigrados ( Men riot , Henocque, Jullien ). Estas
differencas correm por conta da acciio da nicotina sobre a circulacfto
e a respiracno, que cm doses fracas as augmenta e pelo contrario di-
minue em doses toxicas, ET provave! tstmbem que a nicotina acme
sobre a temperature, solicitanJo dircctamcnte os cemros thermicos ;
porem estudos series e cone ludentes nao tftm sido feltos sobre isso,
dc sorce quc a ultima palavra ainda nao foi dita . A elevacao da tem-
pera turaT abstrahirdo-sc do periodo convulsive, pdde ser determinada
pela contraccao muscular, que,
d£ lugur a um desprendimento de calor (Beclord, Bouchard ),
se observe no tetano, epilepsia, etc.
da contraccao muscular pode ex pHcar, em parte, pelo menos, o abai-
xamento da temperamra.

v

nao produzindo trabalho mecanico,

como
No periodo paralytieo, a cessacao

i
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CAP1TUL0 I

ENVENENAMENTO PELA NICOTINA

O envcnenamento pela nicotina & imiito raro ; a toxicologia so re-
fcrc tres ou quatro casos, Jos quaes o mais celebree provavelmente
o ultimo tevc lugar no castcllo Jc Bitremont, perto de liry, no Jia i 5
de Junho de i $5 i « V m Bclga, Hypo! I to Yrisartt conde dc Bocarme,
envenenou com a nicotina seu cunhado Gustavo Fougnies, cuja for -
uma desejava possuir.

A victima convidada i sua casa e apezar da rcsistencia offerecida >
ingerio uma certn porcao Jo ulotoidc, vinJo a succuinbir dentro de
alguns instantes, Quanto uo assassino, elle julgou, scrvindo-se da
nicotina, entao muito pouco conhecida, que a causa da morte nao
ihe podia ser imputada ; elle nao concavu por certo com o poder da
sciencia * A justica descobrio o crime e encarregou a Stas da pesquiza
medico-legal. Estc acreditou d principio cm urn envcnenamento pelo
acjdo acctico, mas nao tardou cm mudar dc opiniao e reconhecer quc
a morte fora produzida pela nicotina * Era necessario fornecer provas
cm apoio de sua opiniao, cousa dillicit , porque era a primeira vez que
a nicotina apparecia cm medteina legal; entretanto Stas conseguio, a
principio chi mica men re, com o auxilio de um methodo novo e excel-
lentc, demonstrar quc o envcnenamento fora produsido pela nicotina

^
c depois pliysiologtcamentc pn > vou por experiencias feitas cm ani-
maes comas matcrias extrahidas dos orgaos da victims, que o alcaloide
era o do fumo*

O tribunal de Mons, na Belgica , adoptou as conclusoes de Stas e
pronunciou contra o conde a perra capital *

Por cssa epoca a nicotina licou conhecida e bem classificada
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cntre os mais fortes venenos, bastando duas ou tres gottas para matar
instantaneamente urn homem.

A nicotina pode penctrar no organismo por todas as vias, in-
jeccao hypodcrmica, instillacao no globo ocular e absorpcao peio
tubo gastrointestinal, etcM porem segunJo Wlcmincky, a mucosa
ocular d de todas as superficies onde se a possa depor, a que absorve
mais promptamente. Nao senJo revestida netn de um cpithelio,
nem de uma camada de mucus, como as vias digestivas, a conjuntiva
ocular deixa facilmente chegar aos vasos a substancia que se instil la.
Em todo o caso e em Jose massica, por qualquer via que se admi-
nistre, el la produz a morte de qualquer animal.

No homem os elTcitos consecuiivos a absorpgao do veneno devem
ser identicos aos que se observam nos animaes, porem so julgamos
por analogia de certos caracteres necropsicos e pela rapidez da morte,
porque nao se tein podido assistir a scena symptomatica. Quando
cste drama tao curto tevc testemunhas, como no crime de Bocarme,
os espectadorcs cram criminosos interessados em guardar completo
silencio e que nao contaram o que viram,

A experimenta^ao, porem. veio supprir esta falta c nos etisina de
que modo as doses elevadas de nicotina determinant a morte c por
conseguinte como succumbem os individuos envenenados por esta
substancia. No homem, com elfcito, a intoxicacao, quer se(a suicida ,
quer seja o resultado de um crime, rcsulta sempre da administrafao
de doses massicas ; os assassinos nao podem fraccionar a dose mdr-
mente de uma substancia como a nicotina ; os individuos succumbem
segundo toda a probabilidade com couvulsoes tetanicas, de uma in-
tensidadc aterraJora* O quese nota fazendo a autopsia immediata -
mente depois da morte, conlirma estaopiniao : os membros acharo-se
rigidos, os pequenos vasos completamcnte vasios, porque suas con-
traccoes expel!iram o sangue para os grandes vasos ; as vcias acham-
se JistenJidas, porque seu conteudo nao rccebendo mais a impulsao
da onda sanguinea > detida ao nivet das arieriolas, cessou de progredir;
os cccidos se apresentam extremamente pallidos ; os pulmoes apre-
sentam ao corte um tccido mais resistente ; tudo prova , emfim, que
houve uma comracturn geral das fibras musculares* Estas perturba -
coes tetanicas encadeiam a morte por asphyxia convulsiva, assim
como se vfi dos outros caracteres necropsicos. O sangue 6 negro, po~
rem nao perdeu suas propriedades, torna-sc ainda ruttlante ao con-
tucto do ar. Os centros nervosos, o cerebro c sobretudo os scus
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cuvolucros, apresentam-se injectados em uma extensao variavel ; os
orgaos exhalam am cheiro pronunciado de fumo ;
nicotina sendo caustics, observa-se nas partes que com ella estiveram
em coniacto os effeitos das substancias cnusticas c teremos o quadro
dos signaes cadavericos,

phyxia e c
numero tie casos de intoxicacao pels nicotina. Dito isto, vcjamos
como se procede para pesquizar a nicotina.

PF.SQUIZA DA NICOTINA . — Na maioria dos casos, procedendo-se
com cuidado, encontra-se no estomago e nos outros orgaos da
victims uma parte do veneno nao modificada (Tardieu).

Reconhcce-se-a pelo sea cheiro de fumo, que e muito caracte-
ristico, e por meio de diversos'reactivos.

Se, porem, o estomago ja ufiocontcm nicotina, poder-se ha lancar
mao do methodo scguinte, imaginado e preconisa Jo por Stas, que
nao e peculiar a nicotina c sim cominum a toJos os alealoides na*

turaes. Reunem-sc em um grande balao os vomitos, as dejeccoes e
os orgaos divididos em pequenos pedncos ; juma -se alcool concen -
trado e duas ou tres grammas de acido tartrico ; em seguida Jcixa-se
macerar por algumas horas, O liquido que apresenta depois Jcste
tempo uma rcacfaoacida muito pronunciada c aquccido a 70 grios,
durante uma hora ao banho maria. Deix t -sc resfriar e lancu-seem

m

um liltro, ou por lavagens repetidas com alcool concentrado, descm-
baraca-se o liquido Jos ultinios tracos de alcaloide que por ventura
possa corner, depots abanJona -se o liquido filtrado d evaporacao
expontanea.

Se, por acaso, como o indica Stas, se depuzcrem productos crys*

tallisados, sera preciso filtrar uma segunda vez, depois evaporar o
liquido sob a campanula de uma machina pncumatica, ou melhor sob
uma campanula com uma capsula contcndo uma substancia muito
avida d'agua, chlorureto de calcio ou acido sulfurico concentrado ; Je-
pois Je uma nova dissolu^ao no alcool , para obter-se um producto
sullicientcmeme puro, recolhc-se um residue acido que nao e mais
do que uma combinacdo do alcaloide com o acido tartrico. Dizemos
Jo alcaloide e nao da nicotina , porque ate aqui este processo e appli-
esvel d pesquiza de todos os alcaloides naturaes.

O residue acido e dissolvido em uma pcquena quantidade d'agua
c collocado em uma alonga, fechada a esmeril ; addiciona-se pouco a
pouco a sulufao bicarbonato dc sodio puro c em po ; cstc neutralisa o

accrcscente-se que a

Estes signaes sao, como vemos, os de as-
evidente que esta ultima seja a causa da morte no maior

1
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acido tartricoe poc em liberJade o alcaloide . Ajunta-se entao ether,
agita- ^e vivamcntc c por diversas vczcs ; quando a caroada de ether
sobrenada, Jepois de repousar o liquido, decantu-se essa camada ;
o liquido fica com o alcaloide em solucao ; se se abandons d evapora-
cao expontanea em tuna capsula de vidro, ve-se ao longo desta strias
de uni liquido oleoso, de cheiro forte, picante, indictos de urn al-
caloide volatil Resta isoial-o c rcconlieccr sua natureza ; a isto sc
chega do seguinte modo: No frasco feehado a esmeril, de que jd fal-
Uimos, ajunta-se um;i solucao concentrada de potassa ou de soda ,
de modo a por em liberJade to Jo o alcaloide, depots lava-se di versus
vezes com ether. Os productos ethercos sao em seguida rcunidos em
uma capsula * nil qual se addiciona uni ou dous centimetros cubicos dc
agua acidulada com acido sulfurico.

O alcaloide, transTormado cm sulfato, fica cm solucao na agua, o
ether sobrenada c decanta-se-o* Depois de diversus lavagens corn ether,
decompfie-se o liquido por Lima solucao concentrada de potassa c
irata -se ainda pclo ether, que dissolve o alcaloide e depoe o sulfato
de potassio. A evaporacao Jo ether Jeixa livre o alcaloide, E' prcciso
agora reconheccr se esse alcaloide e de facto a nicotina. No caso dc
sc obter uma boa porcao do producto, poder-se-ha ensaiar com os di-
versos reactivos da nieotina, Jos quaes jd fit I lam os em capitulo com -
petente ; porem como em geral se obt6m uma pequena quantidade de
products , lanca-se mao da cxperimentacao physiologica, como fez
Stas, c verifica -sc que apenas uma pequena gotta do liquido assim
obtido, deposta no bico dc uni pequeno pnssaro, c suflicientc para de-
terminar-llie a morte dentro dc alguns instanteS*

\

i



CAPITULO II

ENVENENAMENTO AGUDO PELO FUMO

Com o fumo em natureza ou sob a forma dc seus diversos prepa-
rados, e que a sciencia registra grande numero de ensos de envene-
namento, muitos dos quaes foram fatacs* E’ por isso que aqul nos
estenderemos mais. Distinguiremos duas formas do envenenamento,
uma aguda, outra chronica : a forma aguda , grande numero de vezes
mortal , resulta quer du ingestao da planta ou de uma dc suas prepa-
racues, quer do uso imprudente ou excessivo que se faz destu solanea
cm fumigacoes, clysteres ou como topico ; a forma chronica, cara"

cterisada por pcrturbacoes funccionaes, sobrevindo lenta e insidiosa-
mentc nos individuos empregados nas manufacturas de fumos, ou
naquelles que fumam, mascam ou tomam rape.

Estudarcmos separadnmente cida uma destas formas, comccando
pda fiSrma aguda c aqui , a excmplo do L) r. Lepervanche, em sua
These sobre o envenenamento pelo fumo — Paris, ittiiq ,— Jistingui -
remos o envenenamento agudo grave e o envenenamento agudo
benigno.

ENVENENAMENTO AGUDO GRAVE

A principio o individuo intoxicado parecc anciosoSYMPTOMAS.
inquicto, nao se couservando no mesmo lugar, e victima de uma viva

agitacilo ; depois experiment i mal cstar geral , acompanhado de nau-
seas, vertigens e sensacfio de calor no cpigastro e abdomen. Em uni

tempo muito curto, alguns minutos a pen as, sc a dose foi iorte
estado se aggrava, sobrev ^m syncopes, adynamia mais ou menus pro-

, este

i
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funda, apparecem vomitos e colicas violcntas ; cm scguida a pellc em-
pallidcce e cobre-sc cie urn suor gelado; a fronte torna-se a sede de uma
cephalalgia aguda e persistente ; a pupilla se contrahe ; as vertigens
se aggravam eas ideas perturbam-se.

O iudividuo parece mergulhado em uma especie de estupor ;
desperta com pequenos intervallos para dar gritos e apresentur
acccssos convulsivos tetaniformcs on tremores, porein cedo *1 tornado
pela paralysia e pelo collapso ; entao a pupilla sc dilata e o olhar
torna-sc fixo ; a seiisibilidadc acha se bastante entorpecida ; a respi-
racao que era facil e accelerada a principio, embaraca-se de mais em
mais; as pulsacoe* cardiacas, primitivamente energicas, cnfraquecenvse
por tal forma, que com difticuldade se as pdde perceber e assim
mesmo so com o valioso auxilio do stethoscopio ; o pulso que se
sentia pequeno, contrahido e frequenre, torna-sc intermittente e quasi
insensivel ao dedo que o toca ; as extremidades se resfriam, e o do-
ente morre, quer durante o accesso convulsivo. quer durante o coma
que se segue as convulsoes.

Nesta intoxicucao pode, alcm dos vomitos, sobrevir ptyalismo,
evacuafoes alvinns, negras e fetidas, c muitas vezes taiyibem um
augmento da secrecao urinaria.

Estes symptomas, porem, nem sempre apparecem ; ora as de-
jeccoes {alham, ora porem mais rarameutc os vomitos, ora emfim o
ptyalismo ou as miccoes. Emfim a marcha deste envenenamento e
muito variavel; assim tetn-se visto a forma paralytica apparecer so; isto
se observa principalmeme nos casos em que o envcnenametitotem sido
produzido pda via pulmonar ou cutanea ; e erttao a nicotina e absor-
vida pouco A pouco c determina effeitos analogos aosque se produzem
quando se administram doses fraccionadas deste alcaloide;
e o collapso apparecem desubito, sem serem prccedidos de um periodo
convuisivo. Habiiualmente o doente nao tem delirio

a paralysia

comprehende
bem as questoes que I he sao dirigidas.

Quanto ao prognostico e durafao, sao relatives a dose
gada e d tolerancia do organismo, que em consequencia do habito
poss.t ter adquirido. Muitos individuos succumbem em um quarto de
hora, outros em meia hora , outros
emfim sc restabelecem, grafas ao emprego de um tratameato energico
ou entao, gracas a evacuacfies espontaneas que levem para o exterior
a substancia toxica.

empre-

em i 2, 24 horas, etc., outros

Em geral. quando a terrainacao deve ser favoravel, o doente
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dome um somno mais ou menos cal mo, c ao despcrtar nada mats
apresenta a nuo ser a cephalalgia, entorpcrimento c uma grande re-
pugnancta para o fumo ; em tres on quatro Jias tudo tem dcsappare-
cido *

Quando a morte sobrevem, e Jevida a uma das formas de asphy-
xia e excepcionalmcnte a uma syncope. Pela autopsia , encomram se
os caracteres proprios a estes gcncros dc morte, e de que ja fulltimes
d proposito do envenenamento pela nicotina , Demais> quando o fumo
for administrado, qucr pela bocca , quer em clyster, os cadaveres ex-
halam um cheiro de fumo muito prorumciaJo, e encontram-se nas
mucosas da bocca e apparelho digestive, suffusoes, manchas cchymo-
ticas.

ENVENENAMENTO AGUDO BENIGNO

O envenenamento agudo benigno , que succedc em gcra! a um
primeiro cachimbo oil cigarro, offerecc a imagem enlraquccida do
preccdente ^ dc que die naoc senaoo primeirogrdo, assim : ptyalismo
abundance , vertigens, suores frios, nauseas ; as vczes vomitos. mais
rarumente dcjeccocs negras, acabrunhamento, fraquezn dos membros,
tremor ligeiro e incertezn nos movimentns, lentidao do pulsot dilata-
cao sensivcl da pupilla , cephalalgia, ordinariamente gravativa, as
urinas augmentam de quantidadc. Nuo ha1 poretn , pcrturbacoes nos
sentidos, nein convulsoes, nem cotlapso. Se estes dous symptomas
se manifestarem, teremos entao o envenenamento agudo grave de
Lepervanche.

«t Nada mais sensivcl, diz Lepervanche, do que estes primeiros
effdtos do nicotismo, c se a patavra i Jiosyncrasia c betn applicavet.
e certamente para qualificar as aptiJScs variaveis dos diifcrentes in-
dividuos para estes phenomenon. Em uns, a tolerancia se estabelece,
por assim Jizer, desdc o comcco, sem pcriurba^ao apreciaveh Ein
outros, pelo coutrario, desdc as primeiras quantidades dc fumaca
aspiradas, os phenomenos Je intolerancia se manifestam rerriveis,
discordando por sua desproporcao corn a causa que os provocou,
e isto nao somentc uma vez, porem Jez, quinze . vinte, e assim repe-
tindo-se sempre, d cada tentativa nova do individuo, que se ve em-
fim constrangi do a renundar o cerrivel vicio > ; aqui tern perfeito
bimento o lembrarmos o que deixamos dito no historico do nosso

ca-
V* t
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ponto sobre Amurat IV, Sultao da Turquia, que votou sempre
odio implacavel a sous subditos, decretando penas severas dquelles
quc usassem do fumo.

Lepervanchc diz ainda cm sen trabalho ^ que teve oecasiao dc
observar uma modalidade curiosa do etivenenamento agudo benigno
pelo fumo ; diz ellc : « A accao do fumo parece sc cortccntrar toda no
cercbro, d par de alguns tremores ligeiros nos membros e um pouco dc
incerteza nos movimentos, nenhunm pcrturbacao para o lado do tubo
digestivo, nem nauseas, nem o mcnor mal estar. Porem , cm compen-
sacao uma excitacao psychica tal sc produz, que dahi podc rcsultar
um violcnto abalo moral ; a imaginapao e levada de repente ao seu
auge e mais fccunda Jo quc nunca, muitas vezes as ideas, as ima-
gens, succedem-se mais promptamente c muitas vezes a pnlavra
nao os pode exprimir ; ha uma verdadcira embriaguez, porem nao
congestiva, conio a do alcool , pcio contrario, a face e pallida, a pa-
pilla um pouco dilatada, a cabec.i ca sede dc um bem estar scnsivel
e torna*sc conio que levc.»

i
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CAPITULO III

ENVENENAMENTO CHRONICO PELO FUMO

Dcpois de havermos estudado a accSo physiologies da nicotina e
o enveneimnento agudo pelo fumo, passuremos a cstudar o envene-
namento chronico, isto 6 } as affoccoes a que d & lugar o uso habitual
do fumo, c rcscrvaremos para capitulo especial a intoxicacao profes-
sional. Este e^ tuJo do envenenamento c por demais interessante, n;To
so pelo grande numero de pessoas que sc Jao ao uso habitual do
fumo, como ainda pelo grande e variado numero de affeefoes obser-
vadas, quer locaes, quer geracs ; nao trataremos aqui de cada uma
destas molestias cm particular c nem o poderiamos fazer, porque o
uosso ponto nao o permitte ; limitar- nos-hemos a insistir sobre as
mais frequentes e communs, principalmente entre nos. DiviJirctnos
os symptomas do nicotismo chronico cm effeitos locaes e elfeitos
geracs ; locaes, apparecendo sobre a parte que esta cm contacto im-
mediato com o fumo, e gcraes, result ando da absorpcao lenta e
continua do prinetpio toxico.

Os effeitos locaes sc manifestam tanto nos
tabaquistas, como nos fumantes e mascaJorcs* O rape, pda irriuicao
que cxcrcc sobre a pituituria mascara o olfuto, produz hyperemia,
catharro, intlammncao, espessamemo da mucosa, e algumas vezes
determina a apparicao etn sua superfieje de ulceracoes rebeldes, in-
crustafoes, darthros e polypus ( Bouissons) , Pessoa de nossa familta
que dc ha muito usa o rape, e victima Jessas ulceracoes rebeldes, que
muito a incommodam,

A inflammacao com a continuacao do uso do fumo pode propa-
gar-se, por continuidtdc dc tccido : assim, pode ir aos seios frontaes

EFFEITOS I .OCAES .
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e produzir cephalalgia ; a trompa occasionando a surdez, etc. Pode
sc propagar a pelle. onde produz seja o erytema do labio inferior,
Jas azas do nartz edo nariz, sejaestn desgracioaa nffeceuo conhecida
com o nomc de acne rosaceo. Algumas vczcs mestno coincide
com uma pfiaryiigite, dyspepsia e exceptionalmente com ulccras e
cancros do cstomago, principalmelite naquclks tabaquistas que nao
se assoam freque[Hemente1 porque entao o muco nasal cahc rui bocca
posterior e no estomago, para unde encadeiu sempre uma certa quan -
tldade dc fumo, Porem nao sao so os tabaquistas que sc acham
expostos a estes accidentes, porque os fumantes e cnascadores, que
deglutem a saliva , carregada de nicotina ou Je principles acres, podem
contrahir as mesmas molestias* Fsses idtimos se acham mais expostos
que os tabaquistas a contruhir muitas outras enfermidaJes ; assim e
comrmnn nelles a destruifSo do systema den curio ; ora e o sarro do
fumo, que, penetraudo aas fendas gengivaes, torna as gengivas jfun-
gosas e occasional!!a queda dos dentes, ora c a fumaca que depois dc
ter atacado o esmalte pelo calor c pelos addos resultantes da com-
bustao do fumo, determina a carie; outras vezes o propria cubo do
Cadiimbo ou a propria piteira gasum directatncnte o dentc, com que
de ordinario estam eni contacto, sempre que o individuo fuma. Aldcn
dissOj p6dc-se v6r sobrevir nesses indiviJuos urn ptyalismo bastante
abundance, para tornarse a causa de esgotamento, enfraquecimento;
emfim, podem manifestar-sc gingivitis, Stomatitis, simples ou aphtosas
glossltts, etc.

Nos indiviJuos syphiliticos, a fumaca Jo fumo favorece natural*
mente as manifcstacoes buccacs e as perpetua quando ta exUcam.
A accao irritante se estende mais longc ainda. Frequememente os fu-
mantes apresentam uma pharyngite chronica, e muitas vczes uma va-
riedade rebdde, a pharyngite granulosa. Concumittuntementi com
cstas granuhicoes do pharyngc, pode-se tambem observer uma la-
ryngite chronica, frequence sobretudo nos fumantes Jc cigarros, que
migam a fumava *

Aqui transcrcvemos uma observafSo que nos parece interessante
e que vem confirmur ate certo ponto o que disscmos:

* O caso relcre-sed clinlca de Fauvd , c a observafao foi tomada
pelo seu interno c chefe de clinica Poyet. Granula^oeS pharyngcanas
c laryngice chronica, entretidas pelo abuso do fumo. \VM de 3o annos
de idade, consultou ao Dr. Fauvel, em i8u8, queixando-se de uma
rouquidao muito pronuneiada da voz, datando de 3 annos. A saude

i
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geral do doente e boa ; c um individuo forte , robtisto e nao accusa
nenhuxn anieccdente especifico. Elle proprio attribue sua molestia ao
abuso do cigarro ; aleni da dysplionia, elle experiment *! no larynge
lima sensacao desagradavel dc coccgas, sente a cada insunte necessi*

dade de espirrar , e quando Jeglute a saliva, experiment a no pharynge
uma ligeira dor. Nao apresenta ncm tossc, nem hetnoptyses. A per*

cussfio c auscultafSo nao revelam nenhum symptom a morbido ; o
doente queixa-se de zuinbidos nos ouvidos.

Exam? do pkarynge e larynge.—Achamos toJaa mucosa buccal
fortememe liypcremiada. Os dentes, cm sua superlick interna, co-
bertos dc uni deposito negro muito abundante c adherent^ que sc en-
contra tfm quasi todos os fumantel invecterados. O veo do pakdur
se apresenta muito rubro, a uvula Hgeiramente edemaeiaJa . 0 fundo
do pharynge apresenta -se coberto de granulapocs do volume Jc uma
pequena ervilha , muito mais numerosos sobre os !adosf do que sobre
a 1i n h a mediana, Atras Jo pilar esquerdo enoontram-se duas granu-

\ acoes mais volumosas do que as oiitras, e que nos parecem explicar
a perturboL\;o experimcntiuiu durante a dcgluricao. A applicafao do
laryngoscopio tornou-se difficil pda sensibilidade do doente,

Entretan to, depois de iel -o felto garga rejar com uma solucao
concentrada de bromurcto dc potassio c depois de ter-lhe feito dis-
solver algtins pequenos fragmentos degelo na boecu , chcgamos a fazer
urn exa me compleio. Eneon tram os ahi uma hyperemia analogs & en-
contrada no pharynge* O rubor, que 6 uniformed eoiretaiuo acccn -
tuaJo ao nivel da ponta das cartilagcns de Santorini c cpiglottc*

O que nos chamou mats a attendee, sobretudo, foi a eolorac&o
das corJas vocaes inferiores. Brancas e nacaradus no cstado normal ,

nos as encontramos de um vermdho mteaso ; poder-sc bia acreditar
que tinha-se passado uma cilmada dc carmiul sobre sua superficie. De
mais, apresentaiTbse espessadas, e sens bordos saa arredondados, o

iTidependentemente do rubor, ex plica muito bem a disphonia doque,
doente* Cauterisacocs das maiorcs granutacoes pharyngeanaS corn um
lapis de nitrate de prata, gargarejos dc malva e bromurcto dc potassio,
pul verisacues com uma solucao dc acido phenfeo a » — LOOO ; banhos
de sudacao secca ; prohibicao Je fumar.

Atguns dias depois Je insti'tuir este tratamentp, a perturbafao
da Jegluticao e a cocega no larynge ftaviam desapparecido, pordm so
no fun de tres mezesfoi que a voz rccuperbu seu timbre normal . A
fumaca do fumo parece tambeni favoreccr algntnas vezes o descnvol-
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vimctito de cancros primitives da Uryngfc (Fauvel) * Em todo o caso
poJc provocar broflchites e oppor-sc d cur a das que jd existanm Isso,
sc bem que grave, nao e nadn com para lo com o cancro dos labios.

Segundo Roux , Lalletmnd, Leroy d’Etiollcs, Rigol de GatIIect
Lcbert . Bouissoti, o habit© de fumar cacbithbo de tubocurto * vul-
gafmente chamado b? ule-gueuL\ bastaria par si so parapro duzir o
epithelioma dos labiosc da lingua.

NaO e denossoa dias qnc se tem procurado atiribuir ao uso do
cancerosa do la bio, pais jd cm iptp Socmmc-

causa principal do caneroldc do la bio era o fumar e
comu causa determinant*: a pressao qnc o tubo do cachimbo

cxcrcc sobre a mucosa, em que se apoia*

Rcclmitz diz que em parte nen huma do mundo acha -se riio es-
palbado o cancroids como na Hungria e isto devido, affirma-nos ellc,
d maSca muito forte que consomem os hungarbs e ao cachimbo de
madeira dc tubo extroinamentc curto, Em sua these de Paris ( jH5S)
sobre o* cantroide & diz Dupuy. " Eit autre} ou est generakntent
d'accord , qitc Fttsaje dc la pipe peut soliciter h moment delcrminatif
dtt canervide aux tivres* »

O Dr- Constantino Coelho cm sua these referc ires cases de can-
croide Jo labia inferior, sede predUecta Jesse terrivel mal, uai dos
quaes foi por
mente mostrados pclos ilil ustrades cirurgiocs desta C&rtc, Drs. Pedro
Affonso c Bustamante Sa *

Quanto a lingua , esta nao cseapa tarn bem aos ellcitos pcrmcioeos
do uso do funio, e assim que o'&scrvan Jo a lingua de mn fumista apai-
xouado encontramol-a, tnuitas vezes, escura e suja, de bordos averme-
Ihados, como que inli unmaJos ; a lingua assiin p.ireee, na phrase dc
Bouisson, ter soUndo a appltcacao de mn vesicatorio* As ulccracoes,
aphtas, nao sao raras na lingua do fumista ; o Dr* Constantino
Coclho Jiz em sua these, que rem uni parents, grande apreciador do
lumo, quo c viaima de pequenas utceras na lingua e cavtdadc buccal ,

e que so cedem quando elle abandons por algurn tempo 0 fum©}

reapparecendo, qmituio die continua a fumar*

A glossite e por sat turno uma das m&lcstias que acabran ham o
fumista ou o mascador.

Jaccopd diz ter observado a glassitc paptliar de Rcquin em dous
individuos que abusaram em excess© d6 charuto*

O cancro du lingua d tambem uma moJcstia que sepode mani-

fumo a msnifestac&o
ring dizia que a
Java

i

ellc observado e os outrosdous foramdhe obsequiesa-

(



\A Y}/01̂ 5

55
festar nos individuos que abusam do fumo ; dcpois do labio c esse seu
ponto de prcdileccao ,

O professor Bouisson, de Montpellier, cm 12 casos dccancro,
obscrvou na lingua 9 vezes essa molestia * E' o cancer da lingua
devido tiunbem a irritacao pela fumaca qucnte do bruit* ffueulet a
accao contundentc do pipo do cachimbo, ao deposito do sarro caus-
tico e a pressao que sobre a lingua pnde excrccr urn dcntc ja estra-
gado pclo fumar.

Sao dc Boyer osseguintes linhas:
* Du cancer de la langite : Je vapclle noLimmcnt deux maludesy

anciens employes dans une administration ^ et ires intelligent#* qui
rinrent redamer les secours de la chiritrgie pour tnt cancer dc la
languey dont chacun etatt affecte* ct quits attribuaient eux JU ernes d
1'action de finner incessamment. »

De uma das cxcellemcs conferences feiias na tribuna Ja Gloria
pnr tim Jos mais denoJados prupagmJistas contra o abuso Jo fumo,
o illustradoe prestimoso Sr. Dr. Feliciano Bittcncourr, extrahimos os
seguintes factos:

« Passarci agora, Sen hones, aos cancros da lingua , deixando de
parte observucocs estrangeirus, que sao mu ins, para apontur-vos
alguus casos por nos observados, e Jos quaes, muitos dos que me
onvem tern conhecimento perfeit ). I'

M11 ciJadao muito conheci fo nesta
Cone c cm to.io o Imperio pelo seu illibaJo caracter c pdas posicoes
elevadas e honrosas que occupou sempre com britho e applauses do
todos, n fallecido dcsembargador Vcnancio Lisboa , succumbio victima
dc urn c.incro na lingua, devido no gran le abuso que fazia do fumo,
do qual era devoto fervoroso, E ' urn facto digno de mencao e que nuo
posso Jeixar Je lembrar, pois dcsejo d .< r a estas prcleccoes o maior
cunho pratico possivcL Facto arulogo a esre foi-me bondosamente
refertdo pelo illustrado senador* representante do M tranliao, < > Sr .
Nunes Goncalves. Trata-scdo juiz de Jircito da comarca de Imbauba,
em Pernambuco, Dr. B.ilbino de Moraes Pinlieiro, que acaba de suc-
cumbir ao terrivel epithelioma da lingua * dercrtnirmdo pelo fumo, do
qua I abusava cm larga eseala. n

E na memoria dc toios deve cstar o facto do sempre chorado
hoje confer!ias to.las as glorias daestadista , a quern talvez seriam

a urea lei de 13 de Maio. o Sr. VisconJe Jo Rio Branco, que suc-
cuni bio a uni cancro devido ao charuto que nttnea a ban Jon lira.

L
I
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Muito teriumos ainda que dizer, porque a isso se presta o assum*

pio, porem seja nos licito aqui fazer ponto quanto aos phenomenos
locaes e passemos aos effettos geruc% que constitueni talvez a parte
mais importante e delicada destc cstudo clinico do fumo, isto <$, os
eflVitos da intoxicacao lcnta e prolong,ula por estc agentc. E * fora de
duvida que nos fu mantes inveterados, a economia inteira sotfre mo-
dificacoes profundus, assesrando-se sobre a major parte dos grandcs
systemas e das grandcs funccoes.

Aqui ainda , para maior ctareza e bom methodo de exposicao,
precisamos Jissociar o assumpto c passur em revista as perturbacoes
imputavcis ao LISO immodcrado do fumo ; assim , examinaremos sua
accao : i .° Sobre as funccoes digestivas; 2.0 Sobre o apparelho circula-
torio; 3.* Sobre o apparelho respiratorio ; 4*

0 Sobre os orgaos dos
sentidos ; Sobre 0 apparelho genital ; fh ° Sobre as funccoes intel-
lectuaes e sobre os centros nervosos*

1 A C C A 0 souRt: os ORGAOS DIGEST:vos.—Estudando os efTcitos phy-
slologicos da nicotina, vinios: i °, queem pequena ddsc ella augmenta
as secrecoes c a contraccao das fibras lisas; que em dose forte, ou
em pequenas doses, porem continuadas, ella determina anesthesia
local , diminuicao das secrecoes e produz depois a contraccao, relaxa-
mento e a atonia dos musculos vegetativos ; cstes dados vao achar
aqui sua appiicacuo. Quando o estado dc saude c bom c por conse*

guinte todas as funccoes se acham perfeiramente bem regularisados c
que sc fuma com moderacao, depois das refeieoes, mio so 0 fmno nao
tern ncniium effeito nocivo sobre os orgaos digestives, porem ate
concorre de idgum modo para o bom desempenho dessa funccao - A
nicotina, por irritacao local c por accao diffusa, provoca as secrecoes,
reforca os movimentos peristaJticos, favorece a digestao e as evacua-
edes ; emfim, pode-se com para r a um eupeptico.

O mesmo nao succcdcra mais sc o individuo soffrer dc uma
dyspepsia acida ou irritantc, diarrhea, colicas, etc.; o fumo augmen-
ts ra a acidcz das secrecoes, a hyperesthesia, o iluxo intestinal e deter-
minant , sobretudo em doses elevadas, contraccoes muito energicas ,
que oppor-sc-hao ao peristaltismo.

( ) abusn ordinario, quotidiano, do fumo e ainda mais nocivo,
porque aos phenomenos primitives de irritagao succedem os de
depressao c de paralysia : 0 appetite desapparece, as secrecoes se
fazem mal, porque as libras nervosas secretorias, tendo perdido uma

1
1
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parte dc sua irritabilidade, a produccao dos liquidos necessarios aos
phenomenos chimicos da digestao se aprescnta diminuida ; os mus-
culos do intestino perdem o seu tonus proprio ; nestas condicoes, o
fumante queixa-se de anorexia, dyspepsia, gastralgias, vomitos, colicas,
alternativas de diarrhea c constipacao; p6dc,emfim, cahir cm marasmo,
se nao renunciar ao funesto habito ou pclo menos se nao o moderar.

O fumo por si so pode, como vemos, occasionar todas cstas
desordens, porem infelizmcnte grande numcro de vczes clle vein

juntar-se com outras substancias, nao menos perniciosas, o alcool—por exemplo.— Convcm mesmo notar, como o fa/em vcr muitos
autorcs que se tem occupado do assumpto, que o abuso do alcool
se encontra tambem em grande itumero de fumantes, porquc o fumo,
produzindo a seccura das mucosas, irritanJo-as pelos seus principios
acres, excitu a seJc, E’ por isso que muitos fumantes extremados sao
tambem grandcs bebedores, ( abyssus abyssuut invocat .)

ACCAO SOBRF o CORACAO. A nicotina tern uma accao elcctiva
sobre o toracac ; as menores doses, que nao determinum effeitos
apreciaveis sobre os outrosa pparelhos, influenciam de um modo
notavel o orgao central da circulafao . (Exp, de Cl. Bernard) ,

Para sc convencer dcsta accao, em fa Ita dc experiencias, basta
nlgumas vezes fumar um cigarro, um charuto ou eachimbo ; ver-se -ha
o pulso se nccelerar e baler com mais forca.

Comprehende-se, pois, que nos fumantes inveterados, o coracao
sendo submettido a perturbacoes incessantes, deve frequentemente
apresentar akeracoes, senao anatomicas, pelo menos funccionaes. Nao
nos pezaria, por conseguinte, na consciencia, dizer a muitos fumantes
inveterados que suas palpitates c que as intermittencias dc seu
comcao sc acham sob a depen .iencia directa do excessivo abuso que
elles fazem do fumo ; assim, Decaisne em uma interessantissima me-
moria sobre as intermittencias Jo coracao e do pulso em consequencia
do abuso do fumo, encontrou intermittenciu em 28sobre 88 fumantes,
que clle observou, eram independentes de toda e qualquer lesao
organica, e desappareceram logo que esses individuos cessaram de
fumar *

Decaisne suppoe que essas intermittencias suo o resultaJo dc uma
especie de narcotismo, que o coracao softYcria , sob a influencia Ja
nicotina, Blatin da, porem, uma explicacao muito mais satisfactory
e que esta mais de accordo com a physiologia.r

r . y!
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A nicotina, diz Blatin, actua sobre a nriedulla allongada e sobre
o pncumogastrico. onde produz a principio, (sobretudo sobre os
ramos cardiacos) uma excitacao e depots paralvsia mats ou menos
completa, segundo as doses. Ora. as intermittencius do nicoiismo,
nos fazem assistir a esses phenomenos in versos e successivos.

O nervo vago excitado para os movimentos Jo coracao ; eis-nhi
as intermittencius, depots sobrevem a paralysia, ou mais geralrncnte
o simples emboiamento da excitabilidade nervosa, doixando a funccao
cardiaca sob a unica dependencia Jos ganglios automotores. D’ahi os
bad memos desoiJenados que cessnm pouco a pouco, a medida que
a forca nervosa, podendo Jc nov > se propagar altavez dos pneumo-
gastricos, venha lentamente mo Icral-os e f'egularisal-os . Porem nao
param ainda nhi esses eU’elros : cm um grao mais adiantado pude sc
ver a mestna causa determinar nevralgtas, caraacrisadas por uma dor
mais ou menos viva na regia » precordial , uma scnsacao de constriccao
transversal na parte superior do peito, com irradiacoes Jolorosas
para o pescoco, espaJuas, etc. ; ttlvez mcstno, segundo Beau e Peter,
o abuso do fumo proJusa verdadeiros accessos de augin t de pcito.

Em geral. porem, todas estas aftechoes sao independences de toda
e qualquer lezao do coracao, e des ippareccm quin lo o doente deixa
de fumar ; porem , segundo Peter, ell is poicria n , cm ccrtos cases
ser ligadas a modificacoes anatomicas, taes com y a senilidade prema-
tura Jo cpithelio e sua degcneresccncia atheroma COSH OU calcanea

O sabio medico Jo hospital de Santo Antonio foi tevado a essa
supposicao por uma autopsia, que die teve occ.isia > > le lazer.

Um homem que fumava muito, mas que nao bebia, apresentou
todos os caractores uecropsicos, que acabamos de indicar.

Tatnbem Peter pergunta sc o fumo nao modifkaria os elementos
hiscologicos, comoo fazem os cstimulantcs dillusivds, cm genii , e o
alcool em particular. Seja como for, Peter vio sempre o fumo exercer
uma influencia noeiva sobre os doentes ail'ectad ns de lezoes
cardiacas.

AcgAo SOBRE AS ms RBSPIRATORIAS. —Tem-se muito incriminado
o fumo na etiologia das a (Teenies das vias respiratorias ; porem
pondo de parte a irritacfio local que ellc determinn e l e q u c j a f a l -
lamos, seu pa pel n a pro luce n Jessas moksiias a i n l i carecc dc
estudos.

i

Tem-se pretendiJo que, paralysundo os pneumo- gastricos, elk

I
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podia occasional', qucr o emphysema, pda relaxafiio do3 musculos
bronchicos, quer asphixias parches por cessacao de respiracSo em
ceria zuna, porcirn julgamos quo isto c mats iheorico que real. Em
compcnsacao, In urn accidente que o uso do fiimo determina muito
freqtientemencc, c uma dyspnea muito pcnivet e mcsmo algumas
vezes angustiosa, posto que passagetra , sem mator graviJadc, Ella
apparece ordinarhimcntc a tarda, nos dias em queseiem futnado
muito ; de repente o mJmdup experiment:! urn# sensaf &o analoga &
que produz a privacao do ar, pareee-lhe que sua respiracfto para e
que die csta arneacado Je asphyxia : o mdividuo faz grandcs esforfos
para rcspiraf e no fim de cerco tempo tern tudo desapparecido.

Se fie auscukar o ftumnte ne&sc momento, verificar-se-ha que
durante u accesso de dyspnea o ar nao ccssa uin so instance de pc-
nctrar em toda s. area putmonar e que durante esse tempo tumbem
o coracao bate normalmcnte, ou aprcsenta apcnas ligeiras inter-
friitteneias*

Tem-se explicado dtversaoiente este accidente:asstm( unso attri-
bucm ii accao puralySante que o fumo exeree sobre os pneumo-
gastrtcos ; os pequenos musen I os bronchicos n.To sc contrahcm mats,
de soi te que torna-se dillicil a substituicao do ar interno peloar novo,
oxygenado ; senJo o addo carbonico se accumula no sangue ,
dondc a dyspnea e scnsucilo de asphyxia (Parent.)

QutroS o (ilium a anesthesia da mucosa bronchica* Esta mucosa
nao sendo mais Impressiotiiada pdo ar* d'ahl resultaria para o
sensorto uma impressiio analoga a que produz a falta de art isto e, a
sensacao de asphysia (Peren )

Tcni-se-o tambem refetido a perturbacoes circulator!as, taes
como intermitteheias muito iongas do coracao, ou a urn spasmo, uma
com raceJo dos t'asos que forram a mucosa pul manar. Tem-se dito,
cm fim , que este accidents era urna forma attenuada de angina de
peito* Seju como for, o que e certo e que a dyspnea dos fumnmesd
um signal Je snturacao pela nicoiina, e que se deve fazer o individuo
cessar de furaar, quando cl la appareecr.

h
1

i

!

Tacto .—O uso do fumo
um modo apreciaveL

AopAO SODEE OS OtifiAOS DOS SLiNTJDOS.
nao parccc influenciar estc semido dc

Olfato e gustafao* —Mais ou mcnos fa dissemos alguma cousa
tratanJo das molestias do nat iz c da bocciu

I
I
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Andipao*—Triquet cm i863 em suas Iicftes de clinica descrcve

umaotitc peculiar aos fumantes e bebedores. Ella seria earacterisada
nao so por granulates que do larynge sc estenderiam a trompa de
Eustachio, porem ainda por modificafoes do uervo acustico. Nesta
otite, Triquet distingue :

1.° Um periodo Je excita?ao caractcrisado pelos symptomas se-
guintes : erethismo, intolerance para os ruidos, zumbiJos dc on-
vidos, etc., etc*

2 ,° Um periodo de depressao, durante o qual os diversos ruidos
desapparecem , ou sao muito enfraquecidos.

Emfim, um periodo paralytico.
Em geral csta otite esta ligada ao alcoolismo e a modificafoes

cncephalicas*

j

Dentre os clTeitos do fumo, um dos mais ititeressantes
e certamente a percurbacao que elle produz em alguns casos para o
ludo da vista e que se tern designado com o nomc de amblyopia
nicotica * Esta curiosa alTeccao lora ja assignalada no comeco deste
scculo por Mackenzie, a principio, depois por Crichett, Hutckinson,
porem foi sobretudo em consequencia de um artigo publicado por
Sikul, pait nos annaes de oculistica, que ella, entrou definitivamente
no quadro nosologico como alTeccao distincta. Em seguida muitos tra-
balhos, monographias, theses, etc*, apparecerum, por^m nem todos se
acham deaccordo sobrea frequencia desta molestia \ assim Massdon ,
urn sua these, (1872 ) sobre amblyopia nicotica, declara que em 3g
doentes, na clinica de Wccker, elle so observou um unico caso de
amblyopia nicotica ; isto, porem, nao prova raridade desta molestia ,
se bem que nao seja clla muito frequente.

Vcjamos como se manifesta esta lezao, quaes os seus symptomas
capitaes :

O symptoms capital vem a ser o enfraquedmento da vista ; este
enfraquecimcnto apparecc maisou menos rapidamente ; ora apparece
bruscamente, assim como o observou Masselon em dous doentes ;
ora, pelo comrario, vem gradualmente.

Os doentes se queixam que tern constantemente diante da vista
uma nevoa que Hies impede a percepcao nitida das imagens* Estas
perturbafoes, semelhantes as que estao ligadas a alteracao da re-
fraccao, dcllas se distinguem entretanto, por nao serem, cm geral,
modificadas por ncnlmm vidro, sendo sua intensidade muito variavel.

Vista.
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Muitas vezes a intensidade do mal 6 fcal quc o doente fica como quc
um ou dous dias depois, o doente distinguecomplctamente cego ;

com certa nitidez as imagens Jos objectos quo o rodeiam ,

Teni-se tambem observado que essas variacoes sc acham sob a
dcpendencia do regimen segui Jo pelo doente.

A aggravagao dos symptomas coincide geralmente com o abuse
do fumo ; as melhoras cram consecuttvas a abstencao relativa.

Um outro symptoma importante que o$ autores descrevem e a
percepcao falsa das cores* que pode se manifesur de duas maneiras
Jifferentes : ora e o vermelho principalmente que parecc ter uma cor

o atnareilo c o vermelho, outras vezes sao duasintermediaria entre
cores vistas simultaneamente ou cm pequenos intervallos. que duo a
sensacao que resulta habitualmcnte dc sua mistura. E1 assim que o
azul pcrcebido pouco tempo depots de ter fixa Jo uma cor amarella
parece verde, etc.

A extensao do campo visual, cm geral, nao soft're dimtnuifno,
porem observa-se frequentemente um scotoma , que poJe apparecer
cm um so Lido, porem que cm gcral e duplo.

A sede do scotoma 6 variavel ; cm geral c a parte superior do
campo visual , que c escura , ds vezes, porem, c a parte central ; o
scotoma c o symptoma quc mais tempo gasta para desapparecer,
quando o doente tern resolviJo abandon jr o victo. As alteracoes para
n Lido Jo olho sao insignificances ; a pupilla se acha moderadamente
dilatada ; a cornea , o crystallino, o humor vitreo, se acliam perfeita -
mentc transparentes ; nao ha nem duresa , nem saliencia Jo globo
ocular.

i
i

O prognostico desta atTec^ao nao e tao grave como se rein pre -
tendido ; nao ha exemplo de cegueira produzida por esta affeefao >

cm geral, o individuo, abandonanJo o vicio, recupera mais ou menos
sua visao anterior.

Conhecemos diversos casos de amblyopia nicotica c na these do
Dr. Constantino Coelho v6m narradas duas minuciosas observacoes

*

desta atfccfao ; uma da clinica do professor Hilario deGouvea , e outra
d.t clinica do Dr. Gama Lobo ; esta ultima nos merece particular
aticnfuo nao so porque vem plenamente confirmar o que deixamos
diio, como ainda por se referir ao desembargaJor Castro Menezes,
pai do meu particular amigo c collega Alberto de Castro Menezes,
um dos mais distinctos e cstimavcis alumnos da sexta serie : Eis a
observaefio :
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Desembargador Castro Mene/es, tempera mcnto sanguineo, cons-
tiruic &o lorte, Je 58 a 60 annos dc id .ide* SolVrcu dc catarata dupla,
da qual foi operado do olho csquerdo cm Pari / , pdo professor l )es-
marres cm » 86 r , extracciiu superior, segun lo o processo do mesmo
professor, poJia lcr depois da opcracao com o numcro 2 1 , 2 bicon-
cavo a escola 2 do professor J tiger e assim sc conscrvou ate iS- },

entregue a seus trabalhos litierarios, Em Abril dc 187 { solTrcu por
Lima catastrophe a perda da mi tea fillia quo passu ia ,
cm Junto entregou sc ao abuse do ciuruio, fumando Je 20 a 3o por
dia. Em Dezetnbro Jesse anno princij i it a accuser enfra juccimcnto
na vista, nuo podendo mats lcr ncm escrcvcr, porque tin ha diantc Jos
olhos, di /.ia clle, uma nuvem brunca , que the occultava, ou melhor
tirava a cor dos objectos, tornando-os esbranquicados.

Exam in a da a forca da visao, po i ia a pen as lcr os caractercs n. 20

da escola dc Jflgen A illuminacuo obliqua mosirava que 0 catnpo
pupillar tinha uma branJj nuvem, como sc a membrana bvaloidc
que form a cuvidudc occupaJa pelu apparelho crystnl I in iano se achasse
opacificada. Eutretantoo humor vitreu era perfeitamente transparent;
a pupil la, porcm , npresentava to .I a a sua mecade interna com pieta-
meute branca (imagem invertiJu ), c sabre sua supcriicie vium -se
pequeninos pontos pretos, que caractcrisam as atrophias li pupil la .

A parte extern . 1. pclo contririo, achuvn-se no cstado normal ;
arterias tinhorn incnor calibre ainla que us veias conservasscm o

mesmo. Nenhuma outra alteracuo foi encomuJa nos olhos, nem
ctn ouiro qualquer orguo. Attribuindo algum.is pessous a lulta de
vista a nevoa que sc observava no vampo papillar, lizemos it disetsao
da mesmn , o que cm nada modifivou O grdo do vista ; entao aconsdha-
trios 0 suspensao complcta do charuto, o extrncto Je noz-vomica , a
strychnina , o ferro e os banhos s.ilgados, e dentro Je pouco tempo
o doentc voI tou is suas occupacoes inteiramente cum lo.

I esse tempo

as

Em dos clTeitos do fumoAegilo SQItRG OS ORGAOS UUNTl A K S t

alias ignorado ate certo panto, vem a ser a accao Lpressiva que
clle cxerce sobre o apparelho genital. Antlgamente c mesmo atn .la
hoje em algumas provincial Se Portugal o fumo rem o nome dc
herva sania, herva divitia ; acreJiLavam que o fumo tinha a propne-
JaJe dc tornar os indivi .luos santos e castas, moJenmJo os ardorcs
da concupiscencia . Esta proprieJaJe era outr'ora tnuito conlieeida
mi Italia , ondc nos nutnerosus convcutos d’esse paiz cmpregava -sc o

\
i
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fumo como nnnphrodisiaco. Tambcm o Dr * Demeaux em pro-
puz a introduccao nos Ivceus, do fumot como uni Jos ineios para
combatcr o onanismo ; certamente isso seri i disparatado, porque
para sc curar um mnl propunha-sc um oucro meio nuo menos no-
civo a saude das crianeas. A imaphrodisia nicotica e um facto que sc
acha Jcmonsrrado experimentalmcnte c pela clinica.

Wright JanJo a comer a cSes lumo de mistura com os nlimcn.
tos, obscrvou nesses aniinacs a perdu apparente das faculdades ge-
nitaes c uma repi.ilsao para os actos sexuaes, Os testiculos dresses
anjrnaes sc apresemavam amolleddos. Quanto aos fumantes, cncon -
tramos no curso dc Thcrapeutica Jo Dr. Martin Damourrettc diversus
observances ; assuu : Um moco, que consumia a maior parte do
tempo cm um club ondc, respirando um ar saturado dc vapores dc
fumo. devorava mats de vince charutos por dia . Snas funccocs diges-
tives alteraram-sc, a memoria e a intclligcncia enfraqueceram-se c as
forcas muscutarcs abatcranvse a pmio Jc scr naitna dc mna im-
potencia absoluta.

Tinha ten ^oes dc casar-sc c, preoccupado com esse impedimemo
imprevisto, foi consultar ao Dr . Se&olas, que limiiou -se aaconselhar-
lhe como tratamento: mudar de modo dc vida c regimen, abandonar
o charuto eevitar os lugarcs empestados pelos vapores dc tumo. Os
conselhos do medico forum lie!men te execu tad os e algumas semanas
depois o paciente recuperava a saude, mostrando-se apto para o casa-
mento. Como act LI uni a ntcotina para pro luzir esses elfeitos ?

Alguns an tores pensavum que era devido a perturbucoes circulu-
torias que Jcterminavam a contraccao das arterias helicinas. ou mo-
dilicacoes do testiculo, Outros tern Jito que a nicotina apparecendo
no sperma matava os apenaatozoides c por conseguinte destruia a
inliucncin que dies poderiam let ; di/em nutros, ernfim, que isso corre
por coma do enfraquccimcnto geral do orgamsmo* As perdas semi-
nues podem * como a atiapliroJisia e a impotcncia, scr o resultado do
a b uso do fumo. Assim Lcpcrvanchc Jiz ter con heelJo um joven estu -
dantc que, cad a vez que lumava, tinli i infaflivelmcnte uma po Macao
nocturna.

Accivo bo FLMO souru: os CLMROS MKVOSOS, INIEIJ.HU n MU-
wr ~

MORIA . Vejamos agora qual a uccao do fumo sobre os centros ncr-
vosos, quaes as molestias que
die pode ter na produccao e no

r Ihe siio atiribuidas , qual o pa pel que
desenvolvitnento de outros esiados
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morbidos, qual emfim sua accao sobrc a inteliigencia e memoria.
Antes, porem, de comefar, cumpre-nos declarar que pelo muito que
lemos nos diversos autores que so tem occupado do assumpto, pen -
samos que muito $e tem criminado o fumot muito estado morbido
tem sido considerado como dependentc do uso e abuso do fumo, c
ondc elle talvcz concorra coni pequeno contmgente ; todavia nao nos
julgamos Uabilitado a negar esse embora pequeno contingente, por-
quanto conhecemos e piamente acreditamos, tendo para isso inictado
algumas experiencias, no gabinete de toxicologia, em coelhos e caes,
na accao altamentc nociva que esse terrivel vegetal exerce sobre uossa
economia inteira.

Os primetros phenomcnos dc ordem nervosa suo : cephalalgia,
vomito , vertigem e o coma. Estes symptomas, porem, ccdem no fim
dc pouco tempo, e no fuinante inveterado o fumo apenas produz uma
excitacao cerebral passageira, consequencia da congestao que se faz
para o encephalo ; essa excitacao e logo scguiJa dc abatimento da in -
telligence e para o fumante torna-sc mister urn novo agente exci -
tants. Naquelles individuos, porianto, em que o uso desta planta
toxica constituir-se um excesso, naquelles para os quaes o fumo for
parte Integra me de seu ser, o systema nervoso deve, no fim de ccrto
tempo, curvar se a essa accao excitante por tanto tempo exercida c
tantas vezes repet ida.

Todosos autores sao accordes em affinnar isso e nos mostram ,
como consequencia dessa influencia sobre os ccntrosnervosos, as diver-
sas paralysias myositicas, a alineafao mental, a angina pectores, etc,;
alteracGes estas que so poderao ser explicadas pelas modificacoes pro-
fundas dos eentros nervosos e perversao de seu funccionaltsmo. A
acfao deprimente do fumo, diz Mercier, e um facto muito pouco co-
nUecido, que no diagnostico nem sempre merece a devida conside-
rafao.

'

Paralysias.— Muitos autores dao como causa dessa affeccao o
fumo, consumido de um modo abusivo. Turck diz que o fumo abrevia
muito a vida, acarreta apos si a paralysia das extremidades inferiores
e muitos accidentes cerebraes : « Trouseau citait, di\ Lif&bure^ this-
toired'un dc scs amis, grand fumeur dans sa jeunesse et qni mainte-
nant lorsquil reut ftoner nc fitt<e qti'ttn cigarre sent ses fambes se
derober sous lui, »

Bornay, em sua these, cita o caso de hemiplegia em um professor
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da Faculdade, que tinh .i o costume de fumar cinco a sets charutos d
nofce em um aposenco muito flstreito ; pois bcm , Uesde que esse pro-
fessor deixou de fumar, toJos esses accidentes deaappareceratn * porem
logo que die tentou readquirir o viclo, de novo manifestaram-se os
mesniGs phenomenos .

Temos alem disso o tremor dos membros, trazendo a incertcza
dos mod menips, dando lugar por lirn a ataxia locomoiora , Seiwyn
Morris conta-nos que, uma occasiao, praticando a amputacao de um
dedo n’um pacientc, fora accommettiJo de um tremor t no i menso
que o bisturi ) he cahio das maos ; tremor esse que Morris nao auri -
buio a outra causa alem do fumar excessivo.

Aliiwzfao mental .—As alfcccoes mentaes, que sao atom pan hadas
de parlaysia geral e progressiva, paralysia nicotica, segundo Jolly,
dizem Guislain , Hugou e Mdsem serem em grande parte devidas
abuso do fumo.

O Dr , Jolly insiste tanto nestas qucstocs , que chcgu a apresentaf ,
para corroborar suas id^is, a segumte estatistica, pondo cm parallelo
o augmento no numero dos alienfiJos com o augmemo no consume do
fumo*

t\o

De 182S a t 83o o producto do fumo era de :

28,000.000

3o.000,000

80,000,000
1 20,000.000
180.000.000

240.000.000

e o numero de alien ados dc .. . 8.000
] 0.000

i 5.000
22,000

44,000
W . . , 96,000

Em J 83S
J> 1 8 4 2 . . .
» i 832 , . .
a 1862
»1 1873 ,

» » 1) 15I I » * fi>

ft ,> » * m

* * . .a >1 n
ft*- * * * a

* *

Emfim, o Dr. Depicrris eni seu importantissuno iivro — Physio-
logic sociale — Le tabac ( 1876) — Le tabac cause de la falie, —
pags. 348 a 366 ;—muito insiste sobre isso, apresents mesmo diversas
estatisticas, comparanJo oaugmetuo no numero dos alienados com o
augmento do consunio do fumo. Quanto <i influence do fumo na
produccao da paralysia geral dos alienados nada podemos dizer de
positivo, mesmo porque, cut re nos pelo menjjft, e esta uma afTeCfao
muito raro,

Na segunJa sessao Jo primeiro congresso Brazileiro de Medi-
ctn a e Cirurgia, inaugurado nesta Cone no die it de Sctembro do

1+r*r
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corrente anno, o illustrado lente dc Clinica Psychiatrica apresentou
um;i comtnunicacao, cm que sc referia a raridade da parulysia geral
das alicnados entrc nos ; foram da mesma opiniao, occupando succes-
sivamente a tribuna, os Drs. Eiras Junior , Felicio Jos Santos e I'ei-
xeira de Souza.

Muitos autores tern ainda attribuido ao fumo em demasiado
abuse, o apparecimento da epilepsia.

Claud Benard, nas experiencias que fez, mostroumos que o
fumo excrce sobremdo sua acaTo sabre a fibra nervosa motora ;
a mesma conclusao chegou tambem Decaisnc. Nao sera, pois, a
vista d’essa aecao especial, dizem ulguns autores, dc estranhar que
um caso ou outro da nevrose possa ser o effeito da masca ou do
fumar, quando levados a excesso,

No Journal de Chimie de 1861 vem mencionado o caso de uma
erianca dc 12 an nos, victima de epilepsia por fumar excessivamente *

Os accidentcs que tinham resisliJo a to Jo o tracamento cessaram
coraplctamente desdc que se descobrio o scu habito pernicioso.

A accao do fumo sobre a intelligen-INTELtrio EXCIA E MEMORIA .
cia e de todos os que fumam muito conhecida c 03 proprios fuman -
tes, com aquelle ar indilferentc coin que ficam, depois de um ex-
cesso de fumar, com aquella ausencia peculiar de ideas, molivo
porque fum tin para esqueccr as paixoes, com 11 somnolencia , ce-
phalalgia , etc . , virao provar que o fumo, tantas e tan repetidas vezes
actfiando sobre a intelligence, nao podera Jeixar de ser-lhcs por fim
CIQ extreme funcsto.

Os grandes fumm tes sao em geral uiciturnos ; nao tern certa
vivucidade caracteristica dos quo cstao com o cercbro em seu func-
cionalismo perfeito,

A attenfao, diz Stugocki essa faculdade que represen ta pa pel
tao importante nos trabalhos da intelligcncia, dcsapparece dtante
da accao do fumo. O fumante torna-se distralndo, passa sem nexo
dc uma idea ri outra ,

O grande fumante tern commumcmc o espirito languido ; sc o
fumar inode rado produz, couio sabemos, nos que a isso estao habi-
tuiulos, um i ligeira hyperemia cerebral e por conseguime maior
activiJnde em suas funecoes e lucidcz da intelligcncia, no fumar
excessive o opposto tera lugard depress&o nervosa , trazendo a inJo-
lencia c languidez do espirito. A memoria «i a faculdade intellectual

1
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qtie mais promptameme soO’rc a accao pcrniciosa do lumo ;
quecem-sc as datas dos aconteditientos, ora as plivsionomias, etc,

O Dr , Le Bon obscrvou , per cxcmplo, na manufectura Je futrios
Jc Strasburgq, individuos que olfereciam a particular abolicao da
memoria Je nao poderem leinbrar-se dos nomes das mas e Jos das
pessoas conhecidas,

Foosagrivcs e Jo mfcsmo moJo dc pcosar, quando Sit que
o uso proldngaJo do fumo e cm excesso, deprime principalmente
a memoria ; e Magne, director da Escola JAlfort , rccommenda £
scus discipulos a abstenfao do cigarro, cachimbo, etc,

A perda da memoria nou-se cm grdo mais consideravel no
furruntc do que no bebado ; o fumo aettia com mais energia S ) brc
o cerebro do que o alcool -

Tissot Jiz: * DCS observations recentes ne laisscnt pas douter
de let verity du reproche qu'on fait att ( abat d'ajfaibtir la memoire
el de mire & la rue, ce qui fail uit puissant motif pout* porter les
gens da tetires a en abandonner Vusages

O Dr, Montain cita o caso de um negociante que, tendo con-
trail ido dc repen ce e com grande paixuo o habiro de fumar, nao
podia mais sdmmir duas columnar, por pouco extensos que fossem
os numerns* Tin ha antes Jisso gran Jc facilidade cm ealcular c era
apaixonado pela sciencia dos numeros !

ora es-
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CAPITULO IV

INTOX1CAQAO PROFISSIONAL

A fiibdcacao do fuino, seus cffeitos sobrc a saude dos opera t ins,
tem sida da parte dos hygicnisras objeao'de cstudos nttmerosos. As

ccnclusoes desses dtflerentes estudos muito tem variado.
Ramazzmi, Foucroy, Cadet-Gassicourt , Patissier, accussam essa

fabricacao dc produzir nos operarios nauseas, vomitos, diarrhea ,
colicas, continuas estcrnutacocs, affeccoes agudas e chronitas do
peito* o cancer, vertigens* syncopes e iremorcs musculares. Por
outro lado* Poirne, medico da manufacture de Lyon , dirigm em 1829
a Academia de Medicina um relatorio, onde elie concluet depois de
uma observacao de 7 annos, que os operarios da fabrica nao tttiham
aprcscmaJo nenhuma molestia especial, dc que se pudesse accusar o
fumo* No mesmo anno Parcnt-Duchiitelet et d'Arcet publicaram os
resultados das pesquizas que tinham feito eru r.pi8 operarios, e con*

cluiram que, depois de ter experimeotado durante um certo tempo
vertigens, um pouco de diarrhea com cephalalgia e perda dc appetite,
os operarios acabavam por acclimatise c que viviarn vida normal e
scus dias nao cram abreviados.

bm 1842, o Visconde dc Simeon , director da administrnyao, con -
fcccionou um relatorio tendeote a estabelecer que, longe de ser peri-
gosa a demoru nas oflicinas, era salutary que em Lyon os operarios
da fabrics de fumo tinham si do preservedos da febre typhoide, Em
Mori Btx, por occasiao de nma epidemia de dysenthcriat tin turn
gozado de uma Un munida do complete c que sc tinha observado igual
immunidadc em uma epidemia de [sueltc) em Tonne!ns-. 0 relatorio
accrescenta que nunca sc vio tvsicos entre os operarios. Com part ilha
esta opiniao o Sr + Dr , Jose Vjctorino da Costa , medico da fabrica de

r
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fumo c cigarros de Souza Novaes io Comp. , cm Niciheroy, tendo
manifestado sua opiniao & pcdjdo do Dr* Constantino Coelho
que por sua vcz a trunscreve cm sua these- Eis as conclusOes
do Dr* Vic tori no da Costa : it Nas enfermarias da imperial fabrica de
cigarros dc S- Joaq Baptist Je Ntctheroy tem sido tratados por mim,
desde o mez de Julho de t 8;o ate o fim do mez de Julho de —1798 doentes ; pois bem, destes 1798 doerues,, o Dr. Victorino da
Costa so OBSERVEJ 3 tuberculosos, dos quaes urn entnira ja para o
estabelectmento escrophuloso. a

0 Dr, Constantino Coelho, fazenio umas ligeiras consi Jeracoes
sobre as condusfiesdo Dr- Victorino da Costa, diz u que 5.S* parecc nao
ligar a importancia merecida a tysica pulmonar COITIO um dos effeitos
nocivos da accao prolongadn do fumo sobre o apparel ho respiratorio , na
atfiftosphera dessas fabricas. As pmicutas de prf do fumo, depositadas
nos pulmoes* produzem urn trabajlho phlegmasico e que pdie acar-
retar a tysica pulmonar* Assim petisi 0 nosso professor de dinica
interna , o Dr. Torres Homem, que jutga ser a profissao dc cigarreiro
ou charuteiro uma das causas predisponentes da molesiia que
consideramos.

« Esse professor, pedtndo-lhe no& SUEL autorisada opiniao deerca
da tysica pulmonar entre os operarios da fabrica dc fumes, fez -nos o
honroso favor de referir o seguinte :

a O Sr* Lelte, um Jos proprietaries da fabrica de cigarros dc S*

Domingos, comprdra quairo escravos sadios c nada accusando para o
lado do apparelho respiratorio, segundo o examc a que procedeu o
distincto professor. IJm anno depois, ires daquelles escravos cram
vfetimas da tysica pulmonar, A proSssao de cigarreiro tern , diz o
Dr* Torres Homem * contra si a athmosphera corrupts cm que vivein
esses individuos e :i

para comprovar a predilec^ao da tysica para
rciros, o Dr, Constantino transcreve para sua these as cstatisticas de
clinicada Santa Casa da Misericord^* durante os an nos dc 1860 a
i$S66. Assim , neste periodo de 6 annas figuram coma fallecidos de
tuberculos pulmonares ;

1

posicao curva que imprlmem ao thorax . » Ainda
os charuteiros e cigar -

1

3oaCharuteiros* . ,

Sapateiros. * - *

Cozinheiros. , >

Aifaiatcs*

35m m * » +* * * 1 4 r e
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Ruef, de Strasburgo, tambem. companilha a opiniao daquelles

que dizeni que o trab.i Iho nas fabriens de fumo nao icm grande in-
Sucnda na produc^ao da tysica pulmonary

Em face dc opinion tao divergentes, como as que acubamos dc
in Jicar, a Academia de Medieina dc Paris encarregou & Melier de re-
riflear os lactos, e no mez Je Abril de if^qS estc npresentou urn rcla-
torio muito notavel . eujas conchisoes foram :

< Os tratalhos mais perigosos e prejudidaes sao aquelles que
obrigam os indiviJuos a permanecer nos lucres onde $e fazem a fer-
ments cao, a demoitfao das massas de fumo, sua mudanca Je um
ponto para outro, etc.

A visinhanfa das manufactures sc denota por seu cheiro, porem
nao produz, como o queria Ramazzini , estas estemutafoes continuas
que attingem ate aos proprios cavallos que trabalham cm mover os
moinhos. Os operarios experimental]] nos primeiros tempos ce -
phalalgias, nauseas, diarrhea, que attingia principalmemc as mu -
Ihcres ; porem, cm geralt uo dm de algum tempo cstes accidcntes des-
apparccem, e o operai io cstsl acclimado ; algum catretan to sSo obri-
gados a abandonar as oflLinas. No fim de ccrto tempo , Jous an nos na
media , passam*se modifleafoes paruculares para o lado do habita ex-
terno dos operarios c que cODSistem cm uimi coloracao amarcllo- pal-
lida Ja peile ; o operario cahe cm um eslaJo cachetico especial , que
prova eviJentemenic uma intoxicacao lenta, poi$ quese encontra cm
cstado amilogo nos grandes I'umamcs. Entreiatito Bonder que fez fro
quentemeote a analyse do sanguc e das urines dcstesoperarios nunca
podc ahi descobrir a mcotina,

A tysiea , longc Je ser perturbada era sua marcha, if peln con -
trario aggravada pel a demora nas fabricas* Metier chegou a esse re-
sultado na manufactura de Gros-Gaillau . A vida nao parece abre -
vindu nos operarios* Em t z'$ obreiroa , Ruef vio cinco vefhoa que
tinham 7-J annos, dos quaes quatro tinhatn frabalhado rods a sua vida

Melier diz nunca ter vis to des belles tneux.na fabrica* porem
Por nossa parte julgamos que todas cssas opiniocs tinham sua

foi emitiidn cm suarazao dc scr, porque por bem Ji/cr cada una
epocaf quaildo por consegumte a hygiene
cm ccrtas questoes e quaudo sobretudo os progressos
commercio nao preservavam os iudividuos como em nossos dins ; de

facto, com os aperfei^oamentos por que tfim pussado os diversos ma-
chinismos c utensilios empregados

a inda sc achav a atrazada
ntste ramo de

itianufaCtUfas de fumoS,nas
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sobretudo corn os aperfeicoamentos modernos da hygiene das habita-
coes collcctivas, estamos certo quc os operarios soffrerao muito menos
os elTeitos perniciosos inherences a sua profissao.

Dentre algumas fabricas dc fumos que visitamos nesta Cone,
nos mercccu particular attencao adosSrs , Moreira Barbosa & Si-
queira , estabclecidos a rua do Visconde do Rio Branco n. 16, onde
fomos por obsequioso convite do illustrado medico Dr. Alberto
Siqucira, filho de um dos proprietaries do cstabelecimento ; ahi en-
contramos boas condicocs hygicnicas, asseio, ventilacao sufficiente
em todo o cstabelecimento, pequeno numero de empregados em cada
compartimento, salas espacosas, etc. , e dirigindo-nos a cada um dos
operarios de per si, os interrogamos sobre as condic^oes actuaes de
saude em que se achavam, sobre o que haviam soffrido anterior-
mente, se tinhatn algum mal de que se queixassem , ao que tudo me
respondcram de modo satisfactory ; dentre todos nos requereu mais
atceiicao um menor. revclando ter 10 ou t 2 annos de idade, cachetico >

9

cor pallt Ja sensivel , porem que trabalhava com ccrta agilidade ; re-
ferio-nos die que comia bem , dorrnia regularmentc e quc de nada
tinha quc se queixar eque apresentava aquella cor pallida c uma certa
magresa, desde mais tenra idade, antes mesmo de se empregar na
fabrica.

Quanto aos proprietaries, quc residem tambem no estabeleci-
mento, me referiram quc tem gozado boa saude e que la residem
com suas familtas, n &o tendo por emquanto nada a lastimar.

Quanto a tao debatida questao da tuberculose e cujas opinioes d
respeito ja enumeramos, nao sabemos ate onde possa ser verdadeira ,
e acreditamos mesmo que nao sera frequente, porquanto sendo, como
e, devida a um germen, bacillus tuberculin e sendo a nicotina tao
toxica , quc torna-se incompatirel com a vida desses mesmos germens,
peto menos d rasoavel que dies ahi nao pullulem como se tem
pretendido.

Ja que tocamos ncste assumpto, isto d , no poder anti-zimotico
da nicotina, incorreriamos em censuravd falta se nao nos referis-
simos neste momento ao relatorio do professor Souza Lima sobre a
enfermaria de febre timarella, em 1876, 3 sen cargo, onde diz o mesmo
illustrado professor :

« Estiveram cm tratamento 11a enfermaria d meu cargo 2 ^7
doentes, e destes nao liouve um s6 siquer etnpregado em fabricas de
fumos. Dous factores, porem , que nao cscaparam a minha observacao,
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e sao dignos de nota c observacao, dizcm respeito : o i ° d immuni-
dade de que parecem gozar os charuteiros c cigarrciros contra a febre
amarella ; o 20 a benignidade com que ella accommette os individuos
que trabalham ao calor do fogo, taes como, cosinheiros* ferreiros c
fabricantes (certas inJustrias. ) Com eifeito, haven Jo entre nos, nas
grandes como nas pequenas fabncas de cigarros e charutos, tantos
individuos occupados na m tnipulacao do fumo , c cujas circumstancias
deveriam obrigal -os a procurar as enfertnarias gratuiras, para serem
tratados, e para sorprehcnder o facto de nao ter entrado um so delies
para a enfermariadc Santa Rita , tanto mais quanto se sabe que esses
individuos vivem em geral em mis condiccocs liygienicjs. Saria isso
uma simples coinctdencia t Ou de facto cxercera o hum algumi
tnfluencia, que julgo desconhectda, sobrc o miasma amarello ?

E’ o que cumpre estudar e resolver. *

r . 10

[
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CAP1TUL0 V

ANATOMIA PATHOLOGICA

Como disscmos tratando da symptomatology no envenenamento
polo fumo e pcla nicotina, raros tern sido os casos de envenenamcnto
dc forma aguda , que acarrctem instantancamcnte a morte, e por isso
as lesocs cadavcricas sao deficientcs ; tainbem nao faremos mais do
que repetir o que nos disse o illustrado professor de Medicina Legal e
Texicologia, quando, dissertando sobre isso, assim se exprimio :

«. Tratando dos signaes cadavericos, vos diremos que nada apre-
sentam de particular ou peculiar a esta especie de envenenamcnto, e
aqui nos achamos nos mesmos casos de quasi todos os envenena-
mentos : assim encontramos a mucosa do tubo gastro-intestinal mais
ou menos byperemtada, quando o veneno tern sido administrado pela
bocca, e tratando-se de uma substancia caustica, como a nicotina,
tanto que na classificafao de Tardieu e um narcotico-acrc, essa
mesma mucosa apresenta-se mais ou menos cauterisada, friavel, des-
tacando-se com mais ou menos facilidade. »

Scguindo o Dr. Rabuteau, distinguiremos tres casos, conforme o
envenenamento for produzido pelo fumo em natureza , pela fumaca
do fumo e pela nicotina. Quando o envenenamento foi produzido pela
nicotina pura, os signaes cadavericos sao quasi nullos, pois que neste
estado el la nao produz verdadeiramente envenenamento, e sim fuL
mina, d exemplo do acido prussico e da aconitina, entre os quaes ella
se acha collocada, quanto d suaenergia toxica; porem suffleientemente
diluida, ella produz, como dissemos, hyperemia mais ou menos in-
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ensa para a lado do tubo gastro-intestinal , com irritafao da mucosa,
principalmcme a da bocca, com a qual tcm stdo posta cm contacto
em priraciro lugar, admieemdo-sc que o veneno ten ha sido admin is*

trado pela bocca , cuso o mais frequeme para todos os envenena-
memos, 0 sutigue apresenta-se negro e duido. Emfim , apresenta todos
os signaes das substancias corrosives.

QuadJo o cn veile n a memo for produzido peb fumo em natureza *
o smgue apresenta-se igualmente fliiido e negro, as meningeas se
most ram hyperemiadas, bem coma o figado e os rins, c alem disso,
abrindo-seo cadaver percebe-se o cheiro caracteristico do fumo, e esse
signal sendo bem verificado nao detxa me ccrto ponto dc auxilbr por
occasiib da autopsia, indicando a causa da morte ; abm disso, se o
fumo tern sido administrado pela boccaT vemos as mucosas da boccn ,
pharynge, esopftago, estomago, etc,, mais ou menos hyperemiadas,
a presentando suffuaoes, manchas echymoticas mais ou menos consi-
deraveis ; c pclo contrario se tem siJo administrada em clyster, essa
hyperemia existird tambem, se bem quecom caractercs menos accen -
tuados.

Quando o envcncimmcnto f6r produzido pela fiotmaca do fumo,
um Jos signaes que se observ im c que parecem a prime!ra vista em
con trad iccao„ e o aspecto do sangue, pois que este se apresenta ruti-
lentcT comrariamente a os outros casos,

Segundo Grehant , isso 6 devtdo tao somente ao oxydo de car-
bono, que a ftimaja do fumo contem cm grande quantidadc ; isto t
moavel, porque nos envenenamentos por este gaz, cminentemente
toxieo, tSrn-se sempre encontrado o sangue rutilunte.

Para esse lado inclineu-se a opiniao do illustrado professor da
caderra i porem ncm todos assirn pensam c para nao citar muko, basta
o seguinte:

No ichitorio a present ado a FuculdaJc de Medicina Je Paris pcia
commissao composta por Lagneaux, relator, Vulphm, Peter, Villcmin
e Leon Collin, bmos a seguinte conclusao:

* Se e verdaJe que os Srs. Krausse, Le Don e Kicharson no-
tara m na fumnea do fumo proporfoes constderaveis dc oxydo dc car-
bonoe de acido carbonico; se nas experiences de imbert GoubejTe,
Grdhant e Lucicri Perigord , os animaesimpregnados de fumaca Jefumo
succumbiram rapidamente, apresentando os symptomas do envenena-
mento pelo oxydo do carbono ; a acfno toxica da fumaca Jo fumo
sobre o homem nao pode ser attribuida a esse oxydo, porque nenhum
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homcm pennanecera voluntariamente c por urn tempo indeterminado
em uma athmosphera fortemente cnfumacada , »

O Dr. Rabuteau cm sen livro tambem se mostra adepco do oxydo
de carbtmo, se bem que falle no cyanureto de ammonip, que tam bein

tem a propriedade dc tornar o saague rutilantc ; porem a quarttidade
desse gaz e tap diminuta, que nao julgamos poder attribuirdhe a causa
da morte.
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CAP1TUL0 VI

T R A T A M E N T O

Aqui nos achamos quasi nas mesmas condicoes e difficuldades,
como quando tratamos das lesocs cadavericas ; resumida 6 a nossa
missao junto a urn individuo que bate ds portas da morte, influen-
dado pela nicotina ; feli/mente, porem, para ellc, quando tem a des-
graca de ser visitado por tao terrivel inimigo dc seus dias, de duas
uma : Ou o veneno da -lhe a mortc instantaneamente, de sorte a nao
permittir intervenfao de qualidade alguma , ou entao poupa sua
victima, produz-lhe grander avarias e climina-se muito prompta-
mente, de sorte a permittir- nos uma in tervtncao mais ou menos
rapida c cfficaz.

Aqui tambem tem inteira applica^ao os meios geracs que se mi -
nistram geralmente a todo o envenenado, tendo, o devido cuidado,
por6m, com a administracao dos diversos vomitivos, sobretudo o
tartaro emetico, porque a nicotina alem dc determinar em geral o
vomito pcia grande irritac&o que determina na mucosa gastrica,
pois que e uma substancia nimiomente irritante c mesmo caus-
tica em alto grao , produz tambem a hyposthenia, perda
menos consideravel das formas, resolucao muscular, etc. ,
assim iriamos augtnentar a aftlkfao do afflteto ; em todo o caso,
e com as devidas cautelas, desde que suspeitemos que ainda possa
existir qualquer porcao do veneno no cstomago, procuraremos ex -
peliil -a , ja pelos ineios mechanicos, tiiila^ao da uvula com as barbas
de uma penna, etcM ja lanc.mdo mao dos vomitivos, de prefcrencia

mats ou
e nos
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da poaya, do sulfato de cobre ou de zinco, por possuirem uma
accao deprimente menos accentuada, isso, porem, repetimos, s6
faremos debaixo de muita circunspeccao, nttendenJo acada caso em
particular.

O Dr. Rabutcau aconsellia a applicacao da bomba gastrica para
operar a prompta eliminacao do veneno ; nds, ponSm, nao a empre-
garemos, porquanto, como dissemos, a nicotina e uma substancia
altamcnte irritante c corrosiva mesmo, de sorte que a menor pressao
ou traccao podera determinar maiores accidentes e atd mesmo a per-
furacao doorgao. Feito isto, retirado o veneno do estomago, con -
formc o caso que figuramos, prescreveriamos, em seguida, paraneu-
tralisal -o o todureto de potassio iodurado, o tannino, ou as substancias
que obrarem pelo tannino, como uma infusao de cascas de quina ,
uma iufusao forte de cha, etc., etc., cabendo aqui particular mencao
as infusocs bem fortes dc cafe, indo muitos mesmo atd acon-
selliar, nao sabemos porquc, o cafe scm assucar.

Porem Berrutti c Vella sao de opiniao que o tannino seria inef-
fieaz, porquanto o tannato de nicotina formado se dissolveria faciU
mente no acido chlorhydrico diluido c por conseguinte no do succo-
gastrico ; isto, porem, nao e razao de maior monta , porquanto temos
por esse modo retardado ja a absorpcao do veneno.

Tem-se aconselhado ainda o uso de acidos—como acido acetico,
os succos c fructas acidas, succo de limao, que iriam transformar a
nicotina, principio eminentemente diffusive! em acetato, citrato, etc.,
de nicotina, menos difFusiveis.

Tem -se tambem aconselhado a applicacao dc clystcres acidos c
alTusoes frias sobre a cabeca e praticar-se-hia a respiracao artificial,
sc houvesse necessidade. Para expellir do organismo qualquer porcao
de veneno que tivesse penetrado pelosangue, administrariamos os
diureticos e notavelmente o alcool, que al£m de obrar como diuretico
teria a grande vantagem de levantar as forcas de nosso doente.

() Dr. Rabuteau diz que nas experiences emprehendidas por
Van Praag, os animaes envenenados pela nicotina nao morriam ,
quando urinavam muito.

Km fun, Thompson aconsellia a essencia de sassafraz contra o
envenenamento pelo fumo e nicotina.
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L PROPOSICOES

CADEIRA DE PHYSICA MEDICAi

Dii tliormometria inedicti

I

A thermometria medica consiste nos processes tendenies a dc-
monsirar a clevacao de ternperatUfa, local ou geral, por meio dc ins-
trumentos denominados ihermomctros, c nas dcduccoes d’ahi ti-
radas.

4

II

Os rhermometros mais usados em medicina sao os dc mercurio,
e destes os dc maxima, coni eseala centesimal (Celsius.)

Ill

Em muitos casos, somente pelamarcha da temperatura, podemos
diagnosticar a molestia e prever o prognostico*

EJADEIEA DE CHJMICA MINERAL E M1NEBALOOIA

no nrsenico e seus compostos

1

Sob duas formas sc p6de apresentar o ucido arsenioso (As? O3)
a crystallina c a amorpha ; a prime!ra apre$enta-se sob a forma dc
massas opacas dc urn branco de 1 cite com aspecto de porccllana ; a se-
gunda aprescntj'Sc em forma dc massas c ransparentes, de aspecto
vitreo, constituindo unia substancia amorpha *

i
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II

Os compostos dc arsenico mais usados sao: o arsenito de potassio ,
s.il branco muito soluvel e deliquescence, crystallisando-se difificil-
mcnte ; o arseniato de sodio soluvel n’agua e crystallisando etn pris-
ma^ hexagonaes e regulares.

TIT

Outros compostos dc arsenico, taes conio, arseniato de ferro* de
quinina, de strychnina, de ainmoneo, dc antimonio, etc. , sao pouco
empregados, vistos sua pouca solubilidade e facil altera^ao.

CAI) Tift A DE CH1MICA ORGANICA £ BIOLOGICA

Piluoarpiiia e scus usos

1

*A pilocarpina c uin alcatoide extrahido do pytocarpus pinnatus,
plants brazilcira conhecida com o nome de Jaborandy verdadeiro,
da familia das Rutaceas.

II

Os saesde pilocarpina mais usaJos sao: o chlorhydrato c o ni-
trato,

III
Osseus usos therapeuticos visam tres fins principaes: comoagente

sudorifico, sialagogo e anti-mydriatico.
*

CADEfRA DE DOTA NICA I- ZOOUOGIA MEDICA

Estmlo (Icscriptivo (la twnla solium

l

A taenia solium pertence ao genero dos Vermes, ordem dos Ces-
toides, familia das Teniadas e ao grupo das Echinotenias, da classifi-
ca^ao de BeneJen.

il

Seu corpo ii achatado, branco, urn tamo molle, gcralmente apre-
sentando 0 a 8 metros dc comprimento, composto de diversos anneis,
proglouis* quc cahem isoladamente na occasiao damaturidade.

4
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III

Suu cabeca e geralmcnte tenue, tuberculosa, provida de quatro
ventosas, entre as quaes faz saliencia uma pequcna trompa retractil ,
rosteilum, guarnecida por uma dupla coroa de colchctes, superiores
e infcriores.

t-
CADEIRA DE ANATOMIA DESCRIPTIVA

Anatomla do cerebro

1

O cerebro constitue a porcao superior do eixo encephalo-rachi-
diano.

II

A forma do cerebro 6 a de um segmcnto de ovoide, cuja porcao
mats volumosa acha-se voltada para traz.

III
A scisura mediana do cerebro divide-o cm dous segmentos deno-

minados—hemispherios cerebraes.

CADE1RA DE HISTOLOG1A

H l s t o l o g r l a d a p e l l e

I

A pelle e constituida por duas camadas, urna profunda—derma
ou chorion ; outra superficial —epiderma.

II
O substractum do derma c constituido por feixes de tecido cou-

junctivo e de tccido elastico.
I l l

A epiderma apresenta duas camadas : uma superficial—-camada
cornea ; outra profunda—camada mucosa de Malpighi.

i
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CAHEIRA 15 ft PHTSlQLOr.iA TMEORJCA E EXPERIMENTAL

Important*!;* do methodo ^rnplii^o cm pliyMoIo^lti

1

Ciibc a Marey n gloria Ju ter introduzido o methodo graph ico em
physiologia.

L i
A principal vantagem Jestc incthodo e surprehender a manifesta-

cao dos phenomenon physiologicos* quo sao tmmedlatamente gravados.
H E

On apparel hos gtaphicos mats em progadOs nos laboratories de
physiologia experimental sao : o Itimographo, o pneumographo, o
sphygmographo e o cardiographo.

*CAM IRA DE AN'ATOMIA I PHYSIOLOGIA PATHOLOGICAL

Vimtomia patliolo^kM da t'ehro amarella

I

As akeracoes mnis importances desta pyrexia se encontram no
apparelho digestivo.

I I
O estomago apresenta alteracoes as mais variav&is* r

I I I
Na forma hemorrhagica d frequentlysi mo encomrar-se no esto-

mjgo urn liquido negro , an a logo ao que e expel lido pclo vomlto,

CADEIRA DE PATH0LOG1A GERAf,

Das epidemics

I
A epidemm e o uppa red men to de uma determinada molest ia ,

que aecommcttcndo ao mesmo tempo muitos individuos cm uma
mesma local idado, com tudo nao tende a fixur*se permanentemetite
nessu local idade.

4



VA1/aVS

87
II

Na march# de uma epidetnia dtstinguem-se tres periodos : o
de augmented o de cstadio e o de declinio.

Ill

Geralmente no decurso dc Lima epidcmia, ourras molestias re-
vest em carac teres da epidemia reinante-

CAMERA DE PATHOI. OGIA MEDICA

Crnim <lo esloma â
t .' O canero do cstomago e uma molestia de prognostico fatal *
2 ta As partes do cstomago escolhidas de prcferencia por esta

lesao sao: o pyloro e o cardia.
3,* O tratamento do cancro do cstomago 6 puramente sympto-

matic
i

GADSIBA DE LJ ATI IQLOtil A CIKURGICA

Das fravt liras tin t'fixii

1
As fracturas da coxa sao algumas vezes detenninadas por sim-

ples contracfao muscular nos mdividuos affcctados de certas dia-
theses*

II

As fracturas expostas da coxa sao multo graves.
[ II

EH raro que peia consolidapao destas fracturas nao sc d£ encur-
tamerno mats ou menos sensivet do membro inferior.

CADE IE .Y DE MATERiA MEDICA E THERAPEUTICA ESPECtALMENTE BRA2XEEIRA

Itledleafao reinlsivn

I
cm provocar uma perda de

a ac-
A medicacao revulsiva consiste«i

forca em uma parte sa , alim de diminuir em uma parte doente
cumulacao ou exugcracuo de$sa mesma forffi (Gubler) .

*
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II

Os agentes desta medicacao sao pela major parte irritantes.
III

Uma condicao essencial A mcdicafao revulsiva & a seguinte: a
irritacao artificial deve ser mais intensa, que aquella que existe ex-
pontaneamente no org&o imflamniado* j

CADEIRA HE PHARMA COLOG tA E ARTE DE FORMULAE

Estudo cliimieo-ptiarmacolo^ieo das convolvulaceas
metUcinaes

I

A famitia das convolvulaceas e rica em purgativos.
iII

Enire estes notam-se : a jalapa (exogonium jalapa ) , a scammo-
nda (convolvulos scammonda), o turbitlio vegetal (ipomea turpe-
thum), a batata de purga (convolvulus operculatus) .

Ill

A jalapa fornece uni principio activo,
no ether e no alcool.

a jalapina, que e soluvel

r

CADEIRA bE HYGIENE E HISTORTA bk MEDIGINA

Das causus mais treiiuentes de mortalldade Infantll oa eldude
do Rio de Janeiro

l

A fraqueza congenita 6 uma causa importante de mortalidade das
crianpas no Rio de Janeiro,

II

A md qualidade da alimemacao concorre para a mortalidade das
criancas no Rio de Janeiro.

*

'i

4
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1

HI
As bruscas mudancas de temperatum, produzindo affecfoes do

apparelho respiratorio, muito concorrcm tambem para a mortalidadc
das criancas do Rio de Janeiro,

CADEIRA DE AXATOMIA C1RURGICA , MEDICINA OFERATQRIA E APPARELHOS

Da trepana^ao» stias inclicavoes e contra-iiirtleagues nos easos
de fmetlira da aboboda craneana

I
A trepanacao nas fracturas da aboboda craneana tem por fim

supprimir a inttucncia que esta lezao, por si on por suas complica-
coes, determina na massa cerebral *

If

A reac^ao quccertas especies de fracturas d:i aboboda craneana
provocatn por parte do cerebro, p6dc manilestar-sc por symptomas
de irritafao on de depressao.

*

III
A trepanacao p<3Jc prevenir ou combatcr estcs symptom JS>

CADEIRA DE OBSTETRIC1A

Vleios de coiiforiua^no da bueia

i

A defficiencia de exercicios infamis muito concorre
vicios de conformacao da bacia.

para os

\ II
Nas baeias victadas pelo rachitismo, o diametro conjugado quasi

sempre acha-se viciado.
Ill

As operacoes reclamaJas pelos vicios de conformacao de bacia ,
bem como o prognostico em relacao ao producto da concepcao* de-
pendem do grdo de viciacao e do volume fetal.

r it;

i
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CADETRA DE MFD1CINA LEGAL E TOXICOLOGIA

Do eiivencoaiuento jielo fumo c pelft nieotinn

1
O envenenamento peiu nicotina 0* fulminante -

I I
Pbde ser agudo oil chronica, aquelle poJe ser subdividido em

agudo benigno c agudo grave.
I l l

No envenenamento agudo o emprego dos vomitivos devc ser
evitado tanto quanto for possivel , recorrendo-se de prefcrencia aos
meios mechanicos.

PRIME1KA CADEiRA DE CLINICA MEDICA

Do dio^nostieo e tratamento (la syphilis cerebral

I
P

O diagnostico da syphilis cerebral apresenta-se revestido de
muitas diifieuldades ; a heranca nos fornece ensinamente valioso*

I I
Muitas vezes pela existencia de uina cicatriz da mucosa buccal

somos levados a indflgar do doente sobre seus amecedentes sy-
philiticos.

Ill

O tratamento sc resume no mercurioe iodurcto de potassio.
PR1MEIU A CADEIRA DE CLINICA CJRUHGUCA DE ADULTOS

Do tratamento das fraeturns expostas

iI
O tratamento das fracturas cxpostas tem por fim tornal-as sub-

cutaneas.
II

A antysepsia no tratamento das fracturas expostas deve ser rigo-
rosissima. m

Os curativos destas fracturas devem ser raros, salvo se houver
fcbrc ou falta de asseio no curativo cxistcnte.
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H1PP0CRATIS APHORISM!

i

Duobus doloribus simul obortis, non codem tamen in parte, ve-
hementior obscurat minorem.

(Sect, 2* aph. XLV1).
II

In omni morbo mente, constare et bene se habere ad ea quae
ofteruntur, bonum : contrarium vero, malum.t

(Sect. 2- aph. XXXIII ],

III
Acutorum morborum non omnino sunt certce salutis aut mortis

prredictiones.
(Sect. 2‘ aph. XIX).

IVr
Ungues nigri, ct digiti mannum ac pedum frigidi , contracti vel

remissi, mortem proximam esse significant.
(Sect. 8* aph. XII ).

V

Labra livida * aut etiam rcsoluta et inversa, et frigida mortifera.
(Sect. 8* aph. XIII).

VI

Aures frigid# pellucid# contract# lethales sunt.
(Sect. 8* aph. XIV).
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Este these esta conforme os estatutos*

Rio, 27 de Setembro de 1888-
DR . ERICQ COELHO.
DR . CAMPOS DA PAZ.
DR * JACY MONTEIRO JUNIOR *

r

\
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