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Fnintd ĉo rifllujfto Guimaraes... . fa& .Cfld^ira) Physiologic
Luiz Pionlznaucr. . . . . Li* radolraj Anatomla descriptive.

T c m m

TERCEifiQ ANNO
( [ * ttifldrn ) Phjsiulogia,
', ijQ cudrlra ! Armlmita gcral c pattiologica.

tit - Mimey.cs Dias da Cru?. > cadet ra Putliulugia griaL
i» caddra) Ctiuica externa.

QUARTO ANNO

Francisco Piulu'iro iiuiniarucs,.
C, Antonio Tdxdra da Hoi Ini
FrancisCOVicenl« C. Figueira dc Saboia.

» « §

L

An ton iu Ferreira Franca
Jofio Oainascoiio Pefconha da Silva ( 2a eudeira) Palliotogia interna,

*
, . . i Par Los, molc&lia do mu theres pejadas e pa*. A atietu j ri&ai e daa crlan^as rccem- nascitta.s.

( S ° cadeini ] Clinirtft eileinn,

QCINTO ANNO

ti cadeiivij Patlidogin externa ,• i m m B

Lui* da Cuulia Fciju Junior
VJRENTE ( I, Figueiia de Salima

R * i

* * * +

Joan Damascene Piranha d , i Silva ( 1 " cadeif » J Pallmlogin interna.
FiMflbw l*. do Andrade !‘citenee (2° cedeini ) A'c Tpp;?,!r

'N‘os.'̂ P1“ ic;i ’ med icina °I’eratorIa
ALIJIIIO Rodrigues de AUumtgn. . . |3a raildfa ; Milena Mi - dica c therapeutiem
Joao ViconLii Tones l l u m e n a. „ iu cadoim Ciintca interna*

SEXTO ANNO
Anlouio Correa de Souza CLISLI , . , 0 a ^iid "’ ifa Hygiene e hi &loria da mcdicina.
ConsL'Iheiiu llniAo do nieresopofis 2* cadciru Medirino legal.
Ivrqtrml Correa di »S Santos . . (H* eadefra Phitrnmdu. "

Jotin Vicuulr OUTI ' S Uumem O i adeim Cl mica interna.
srmsTiTUTOs

Agostinlin Jusi'1 rle Suu / n Lima
Petijamim Fiankliu Rami / O .ihAu
Juitn Jcaupiim PFzarro
Juiij Martins ’Imxoiro
Augustu Formifa do* Sm ( n ^4 ,.
Claiilio Vellio da M- jl, ta Maia .... ..
Joss Pereira timni . ir-fii ^
Pedro Alldnsr.i de TAU \allo » Fi o i l - o,

Antonio Caelano de Aluiuidu

+ i

' Sr-rrij . i do sritiLcjyj. iccrsSiirtas.V > m b M a -a a. * 4.. p

l
/
\

( Scc^io dy sciencias idnirgiriid.hi i «• i I • )l l l i t M i l l f

Jose Joaqutm da Silva.
Joao Jose da Silva.. ..... . .

Baptista Kosisutli Vinelli de seieiirias mcdicas.I
X. n. A laculdade niio approva ncm reprovo as opiiuOes emit Lidas nas theses qu^ llio

&ao apresentadas.



M.U W

PRIMEIRO PONTO

1)0 VALOR. 1)0 TRATAMENTO DO TETABO TRAUMATICO

CADEIRA DE CLINICA CIRURGICA

nf+fST

BLSSEitlTACAO
6

3Tirn.il libBfnpeutiijuc- [innr CDDibnlLre I f. IULIIIIM Jivri
liiutn iHri triue-t fmpBrLijUHii CE mllDQcIlin j v»ltii flfoitr. te jiNpblc—
IIIR At n ijUi.Tiiiji'-i HC itm/JUTs i ri15tf uJrv, La l i f t vjTrriJ-.
chacin a lc ilruil, J? hill I din. If devoir 4' jf driCCiuIrt CE ITAJI"
Sprier inr t' n u Lul Jc It icteacie It irihul Jt if a rccliortli-oa e ? d-s
SCI LILI!IELLLESMILL.

DE^EITC — Le iprnifl du li Gliiftirjig fonlrmparamc —im-Pay , 153,

Conhfecido dosdc a mais rernota antiguidade, ainda qnando
a scicneia so achava cm sou bergo, o tetano tom atravessado os
BCculos c as geracutes, arrastaado atrazde si milhares do victimas,
setn quo os esforgos polligados do tantos sabios iljustros, medicos
o cinirgiues, tenham coiiseguido sustCl-o em sua invasSb des-
truidora, ou antcpfir-lhe um paradciro na sua carreira do devas-
tate atravez da humanidado.

Dosdc Hypoeratos ate os nossos dias, esta tao terrivel* quSo
traigoeira molestia, torn OOcupado a attougao do todos as medicos
c cirurgiOes c entretanto, si despeito dos numerosos cstudos do
quo tem sido objecto c apesar dos udmiraveis progresses das
scicncias mcdicas c principalmcnto da an&tomia e physiologia
pafchologicas nestos nltimos tempos, a sua natureza ainda nao foi
positivamente explicada, suas lesucs nao estao especificadas e a
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therapeutic mill jiouoO tem avaneado. E gue as altera§3es pior-
bidaa do systeraa mv^oso, essa pagina ainda negra do grande
livro da mediciC moderna, eacnpam por emguauto ao gsfialpe it)
c aos instnunentos invcstig&dores dos anatomo-pathologistas, os

tui maioria ws cases, na ausencia dc ICSSCB defbaddus cq uaos
sempre constantos, faltos do dados positives, entregarn-se a ccgas

meras hypotheses, doade essa multipliGidade da
monos imaginarias o mesmo absurdas, emcttidai

conjectures o
iliemias mais o\\

para darem a raz&o de certos phenomenos insolitos, vfcrdadeim
pervarsSes sobreviadas no funcciouali &mo desse systems ovgamco,
ao glial todos os outros so Bcham subordfftldos,

Todavia, no gne diz rospeito no tetano, somos fprnado &
COnfessar, a I m vai so fazendo potico a potlCO, a sua pathogenia
vai jii emorgindo das troves quo ontr’ora a onvolviam o so suaS
lesocs materiaes ainda nuo foram determinadas com precisao, a
seicueia ontrotauto ja possuo um eerto uumgro de factOs jmcon-
testaveis, do gue a therapeutica torn sabido aprovoitar-se.

Clinicamaitv , o tetauo pddc aprescutar~se debaixo de duns
formas differentes, uma aguda on ^ohpantof era gue a mortc
sobreveal rapidamente por asphyxia, muitas vczes sem dar tempo
d tim intervencao rasoavel, outra lenta on chronkat cm gue a
itivasuo da molostia vai-se fazendo gradual e progressiva monte o
na qual, seudo poupados os musculos respiradorcs, a vida pdde
mailter-sc e o individuo curar-sc em uni espano de tempo va-
riaveL

Na primeira forma todos os meios therapcuticos falham
ordinariaTTieiite, quaesguer gue elles sejam , ainda mesmo aguolles
quo justameute sito repn tados cornu os mais ouergiros.

Na segunda, cura pode ser esperada com major ou menor
probabilidude, gucr median tn uina tncdicacSo apropriada c variavtd,
quer pelos simples csforges do organismo, esse grande medico
por excellencia.

Toduviu , aprossemo-nos era deelarar, nao soinos tan pessimist a
a ponto do negar a uf Unhide e cm alguns cases mesmo a eflfeacia
de uma therapeutica radomil dianto do tao terrivel mcdcstia,
Apenas protendemos. pensaudo aasiui / explicar

4
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revezcs da therapcutica, bom como mostrar quo o pratico mmca
dove confiar cogamente no sen methodo de tratamento, nem tao
pouco dnscror complotamentc do todos, eomo Girald &s.

duvida alguma o tetano francamente agudoe tuna dessas
molestias cm quo a tlierapeutica as nvnis das vezos mostra-sc im-
potent? ; mas nao c isso motive para o medico abundonar o
misiH'o doentc aos unicos recursos da natureza, E se e exaclo
que a moloatia tendc sempre, quando acompanhada do cortejo
atterrador dos symptomas asphyxicos, u terminar-so fatalment \
nao 6 monos exacto que cm certos cases tem-se ohservado c nds
mosmo ja tivemos occasiSo do presonciar uma vcz, o mal como
quo pavav repeutiuamente a sua marcha progressiva, sympto-
mas, einbora revest idos do urn caractnr grave, conservarom-se
estacionarios depois do uma medieaefto cnergica, como so dou
com um doentc da cliuiea medica da Paculdadc, cm 1875. Ora,
nesto caso, quo era inoontestavclmentc urn tetano agtulo o cm
outros identicos, suster-se por algutn fr > mpo a marclia ascendent?
da molestia nao e uma probabilidado para a efficacia do trata-
mento ?

O tetano cJuwnit'o , ja dissemos, pude curar-sc expontaneamento,
mas tambrin algumas vezes tormina*SC pda morto : ora, sc outras
ra/.fles nao hoiivessmn , esta por si so e mais quo stifliciento para
fnzer acreditar na util idado do tratamento, quando 0 certo que
cllo pfdo monos abrevia a cura.

Analysar todos os rrmdicamentos que tOm sido propostos
para cimir o tetano , seria mida memos quo passar cm revista a
maioria dos agontes thorapeutlncos, corn o que endicriamos
iniililmonte tun grosso volume. Que nos baste dizer que poucos
remedies ha que nuo tenliam side recommendados e pr'conisados
para debdlar o tetano, desde aquelles que ate hoje gosam do
in. recidn reputaeao. at '* os mais empiricos, oxtravagantes e irrn-
eboiae*. Porqiie o r \sfnamento pdde ser apozitndu como tiinu

das caiisas apparent do tetano e porque, quaudo a mol 'stia
to ide a t ' U'minar-sc favoravelmentc, apparecem snores eopinsos
cm to lo o corpo do doentc, muitos praiicos ncou*clli ;nn ns
sndmdfnos diversos* Os quo u considcnim como a ex press;!o do
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inflammagao da medulla, ou do seus envoltorios, cm pregam
anthiphlogisticos lartja manu, sangram desapicdadamento o

doente, cobrem-no de sanguesugas e o obrigam a ingerir substancias
capazes dc resolverem essa supposta

considcram como causa do tetano
urn erneni ) ainda desco-

uma
os

par dies reputadas como
inflarnmagao. Aquclles quo
uma itifeecuo primitiva do sangue por
rthecido, aconselliam tambem as dcplegoes sanguineas, os eva-
cuantcs c climinadores diversos c ao mesmo tempo substancias
dotadas da propriedade dc destruir osso quid que altera o sangue
e de restituil-o ao seu modo de ser natural. Outros, einfim, mais
physiologistas, empregam os antispasmo linos, os naroGticos, os
anosthesicos, etc.* e cm gcral todos os mo lificadores da itmervagfu)

u fun dc imprimir ao systema nervoso uma certa modiiicacao
a sua exaccrbagao ou perversuo

com
benefica, diminuindo e soffreando
funccional.

To los esses meios, como se v6, tendem unicamcnte a com-
bater os phenomenon movbidosf e nfio a molestia cm sua essencia,
isto e, ossa modifieagao intima da cellula nervosa resultan tc da
imtaoao centripota, tradusindo-se por perturbagues vaseulares e
spasmos reflexos. 0 ageate therapeutico quo so dirigisso edec-
tivameute a cellula nervosa alterada cm sou modo do ser natural
ou simplesmente no sou funcciomdismo, e que corrigindo essa
altcracao, a restituissc a sou estado primitive), seria o remedio
por exccllcncia do tetano, o sou especilico.

Esse remedio on nao existe, ou entito, o que 6 mais cert.o ,

a sciencia ainda o nao descobrio. E na faita delle, como nao
devemos entzar os bragos dianto d^sso mal atWrador a cujos
golpes tantos railharos dc victimas tom succumbilo, confessando
a nossa ignoraticia, assitn como a contingeneia ' k impotoucia dos
no -sos rccursos, lancemos milo, na qualidade do praticos, de
todos os moios a< > nosso aleance, gui;idos smnprc p 'da pathogenia
e polos conlrncimentos mais ou inenos exactos quo possue a scimi-
cia sobre tao t^rrivcl molestia. Esses meios, como ja dissemos,
sao numerosos e nos vamos occupar-nos detalliadamente dos

1

principals.
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Para justifican/ m a utilidade e eIBcaeia destes agenfees tbo-
rapeulieos contra o tefeno, os suits apolpgistas appel lam para o
re&Mamento, qua frequcnternonto precede o apparccimeato da
molestia e para os sucufts aljandantes quo cobrem todo corpo
dos totanicos, quando o mal vae eurar**se.

E logo apreseiitain o facto mil vczos ja citado de Amferosio
ParGO, quS vio am sou doeute &alvar-s$ por ter permaneeido
durante quatro horus debaixo do espessa Ciimada do estereo e
mo Oufcro do Fournier, quo curOu um marumeiro acGiniDoltido
do tetano deixando-o Hear durante muitas boras no poifio do
navio, Glide fazia calor intenso*

Os sudorificOs orn pregados silo os Tjsmlios tepidcs* os de vapor
o as tdhidas sudotificas divcrsas.

KaO deposi tamos confianea ulguma cm taes melos, nrm
jncsmo oomo adjuvante* de ontra m ^dicacao, e pensamos ate
quo algous dr lies , oomo sojam os banbos topidos, qaando em-
prngados iinpnulentemcnte c scm as uecessarias cautelas,, podem
SCI* nocivos eu mesmo fatacS, porqiumlo 0 simples facto de ser
0 doonto levado do sen lei to para o baudio 6 snfBciente para
fazcr reappareoer uni novo ueoesso convulsive , quo pdde matal-o
dontro do Imnhn, como ja tem aeonteculo infelizmente- Entre-
tnuto alguns praticus amda os aconselham siposar do sen rartfeter
rmpirico e tips perigos quo correm os doeates, e mnitos cases
de rum lem-sedlirs attribuido.

Quanto us substantial cbamadas sudorifieas, como a borrnfjem,
o fftr i , o mbugucirn* o aconitu , etc., qno sao administradus ordi-

r
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nariamente cm infnsoos qnentcs, cxccptuandî se o nosso jaborandi ,

que 0 itico 11 testavelmeiite um sudorificq podcrosa, a nossa con-
iianca amda e menor, povqu&nto sc algtima accao ellas oxdicem
soljre a feeerejrio dos snores, 6 devid a unieanxente ao sen velii-

- i

eulo * on antes ao calor quo nolle so contain, Domain , niesmo
admittindo que tans mediciitKcfttos tenham a virtude do provgear
a sudaefio, do quo aitula duvidam muitoa tlerapeutistas, suppo-
mos quo csta medicaouo, como metliodo exclusivo, nao precnche
todas as indicates do tetano, c o simples facto do appareeiraento
do snores capiases como phenomono critieo do totano quo vac
curar-se, n?o 6 rasilo safficlonto para justificar o sou emprego,

priiuipalmonto no totano trailmaticb* cm quo o frio ttSO repre-
sellta o papel capital da sua paUiogenese . (*] Com effeito, os
sudovificos, quaesqtier q lie dies sc jam , influcm do modo nigurn
sol >re a inncrvaqSio central , abatemt a excitabilidade medullar
oxagerada no tetano e ostupofazom os nerves conductovcs da
irritnqiTo cenlripeta c os que so (nicarregatjfi do transmittit; aos
ors'ftos as cxcitacOcs C'tntrHWas , donde resilltain as contracscoes

13 * J *

mil'smla res’? Ortam nte quo iiilo'; 0 sen emprego, pois, nSo
tem razuo do snr, ao monos no eshulo actual dos nossos eouhe-
eir&enlos medicos, graeas aos quaes 0 principalmento no progresso
tlos osUtdos physiologicos mo ' lmnos eobre a acijEO dos medica-
mentos na oeonnmia animal , cada vm main tondo a reenar 0

empirismej prctenciosQ do outras eras .

*

; Torlos OP mityrrs qu& sft \' n\ onuijKido do tdlaficu rl^bnixo do panto lie vfaln
rtifitii^Lcn , u divfli ftn unflfllmtmifJllu ntn traittiuttiro p rtsnieitil , ^^uiulo n tnolrstin siolir*1 *

V'»IYI ilopols tk* Luii truiimatteroo, no curso do uma ffejidn uu dn unui snlu ^
'

io cnnijiuiiriiidc
( lunlqu^r* mi entao esjiontEirieacteiite.d^alff dt* um resfHfcmeftfe, par i ^omp1o. Ctmio&ttUMUn

om ulti r uulm H rfcttfnslin i* svmiJi' r ft nu^mu, r.
rom a idiffcriBaCit

U ( I muc - . m C'I hUparnun , porqumiki
L 111; 1111 n H 1 - - uni m-fimu ^stndn morUfilo do .s >>t^ n>a

MLiii ' i IJ;L vidi-do, qdi no prjifl&tjfti TASG t m;iior.
Ifrttilor* ICMJO Icltinq H; tfftuQntiOO. Iiah oU fift.0
m r[LiLi, p r o _ (JM iinrapin-Mfl pan os R^atrmi
dflit'iniiUH' mu|u^l[+>=; ns
rif-idoit runsrultir, clc^ v\a*
sLfr ttpofitadd POUJO a rausii unica c nfipar«nl(* du lefarEO, Hindu msdes ^flsos nos it oonsid?-
i aTTn^ lie nrifirttn Imymntiea, pur tfunttlu > HI im^n ruudu rto vt'lr - .T rmpr̂ ftn IU'U^CJ do
In. . fi-jHio dotiTtnirm u<?.sU> tuiui CM'U Itkidlfk'ti^RD, n^tuundo i^omo ttui
^ CL'diidfifo tftHinrmtJsmu.

nervoso,
fiilkindo ^ urn uoaso r ]) -

unta eitcrnn* porttri de prtHirlrt da
riHrvuiJifs, pelos ut::rvu?i, vafl

.ii ! . i ijm* si‘ ifjriijjtoFii d'"pr> is ( ifllus spftStftus, contiai.lijmi .-'-A-isitiif ntw rnsos r̂ uitn frequontes VEH qti« o rr^friamentn pods
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^Vnliplilogisticosh.

0 cmprego ilos antiplilogistkios contra o tutano rcfnonta aos
primoiros tempos da mcdooina.
se taiilo dosta modicacfio coma durante
logismo sanguinario do Broussais e se11«
rnitores quo coiisideram 0 totan0
mllainmacuo da medulla on dc sons envoitones

Toi'om , cm epocha ulgun&U almsmi-
0 preddminio do physio-

partidarios. I’odoa os
coma a expressao dc imm

t sangram copiosa-
mento 0 doente com 0 fiin do debellar ossa suppOsta inflammacSo:
ciiipregain cutSo largag cm issues sanguineas gegacs, repetIdas

case, a complete
appIScadas cm grand0

Lisfranc, partidario desta medicacfto,
sangrou 19 vezes 11 m sen doente cm 19 dias do molestia , appli-
cou conjunctamento com as sangrias mais dc oi toccatas sangue-
sagas c a cnra teve ltlgar, Lepclleticr , Briard do Beau Regard,
Boyor e muitos outros praticos, dizem ter ttrado horn resultado
destu medioaefio, citrando muitos doeutes, Grisolle, porem, nao
so nega a utilidade das deplocOes sajiguineas, como ate as con*

sidora nocivas c so parmitte 0 sou uso quando a asphyxia torna -
BQ imm monte * Follin so as admitte tain In m unicumoiite nessa

uma c muitas vezes, scgrnido a gravidade do
c as forgas do indlviduo, c sanguesugas
numero ao iongo do rachis.

*

K

civcumstancia e tmismo ussim recoin menda que sc proceda com
mnita reaerva « le3 fails dc tinarms gneri par les scales emissions
sanguines scut tirO [i pen nombreux et trop pen certains pour qn 'on
doivj’ a priori recoum1 ii ce nmyen ^ tlit riste omitmnte cinirgiao.

Entrc nds, no tempo cm quo ainda dominavam as doutrinaa
physiological de Broussais , 0 tetano era tumbein medicado com



^ <K;

8
*

largas eraissOes sangnineas , repetidas todos os (lias, juntamente
sanguesugas applicadas com profusao ao lotigo da columua

vertebral. 0 fallecido professor de clinica cirurgiea da Faculdade,
Dr. Manocl Feliciano, na enfermaria a seu cargo, empregou lar-
gamente este barbaro tratameato o frequontemi-'iitc tcvo occasiao
do verificar sous funestos rcsultados. Na these inaugural do
Dr. Martinho do Campos, quo e o espelho reflector das ideas
que domiuavam a scioncia nesse tempo , o sou autlior apresenta
grande numero do obsorvacoes de tetano tratado por este mcthodo
outdo em voga e quasi todos os casos seguidbs de morte, nfto
obstante a beuignidade de alguns delies. E nos raros casos cm
que a cum tevc lugar , as saugrias cram empregadas ao mesmo
tempo que outias medicares topicas o internas, como o unguento
napolltano cm friccues ao longo do racliis e o laudano de Syde-
nham, as quaes & mais racional attribuir-sc a cura, principalmcnto
ao laudano.

Quanto a nos, se bom que nfio tenhamos sido testemunha
do cm progo desta inedieacao, ncm por isso nos sentimos mends
disposto a formular sobre ella uma opiniao dneisiva ; —as sangrias,

hem longe do produzirom uma accao benefica sobre os infdizos
tetauioos, polo contrario sao sempre nocivas, ou pelo menus ric-
nlmma intlucncia curativa exercem sobre a molestia, porquanto
nada nos induz d cr6r na existencia dc uma iuflammaqao da
medulla ou de seus envoltorios, como lesuo anatomiea do tetano,
uuica hypothese cm que ellas poderiain ainda ser indicadas e
mesmo assim com uma sabia moderacao, e ulo com a imprudente
prodigalidado dc scus fauaticos partidarios.

E mesmo admittiudo a tbeoria ainda hyppothetica dc uma myedite
ou de uma arachnites, como pretondem alguns, as sangrias podo-
riam ser indicadas como o uuico meio capaz de jugular e sopitar
a marcha da inflammacao ?

A

Eis alii uma questao por demais debatida e sobre a qual
todos os pathologistas ainda nao cbegaram a uni accordo. Se a
maioria assim pensa, respondondo aflirmativamente baseada em
dednccoes tbeoricas e observagoes practicas, alguns ha e outre
dies Betmet, que negam de um modo peremptorio a utilidade

com

*
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i dessa tuedicacSo em tal caso e attriimem-lliG uma accito preju-

dicial a m areta e terminac3o da molcstia.
hfe

Por nossa parte, muito cmbom nos faltem os dados experi-
mentacst unices Oapases do resol verem a questao, comtudo aclia-
mo-uos propenso a ueoitar a opiniao do emiuonto clinico o patho-
logista da Universidade do Ediruburgo, quo conclue dc tun modo
positive, firaando-se tambem cm argtanentos do ineontestavcl
valor, quo Of? principles flobre que fie funda o emprego das
eraissoes sanguineas e dos antiphlogistioos lias inflammacoes, sao
contraries a urfta s2, pathologic
uma ihftammacao

« Tout cc

h
e quo, uma vez estalxdecida

ella nuo c niais susceptivel de sor sopitada.
gul dim-in uc Tenorgie vit&lc et affaihlit IVcOnomie

oppose necessaireracut au developpcmont nutritif et tend vers
la mortification plus ou moms rapid ' de lVxudat, Les emissions
sanguines out surtoiit co desa vantage et par consequent sent
tout a fait contraires a la ilispurition rapid © de I'inflammation. v> [*)

Se* pots , mesmo lias influminaccJcs fraueamentd earaotcrisa-
das, a efficacia dos antiphlogisticos amda e duvidosn ou nulla,
como jiretende o author ingle#, urn que hazes nos fundanamos
nos para justificar o sen emprego no tetana, cuja n&turesa inflarn-
m a to id a nuo cstfi demonstradu, nem sera tulvoz ?

Como meio cvacuaute , admittida a hjppotkesc improvavel de
uma mfoeeao prirmtiva do sangue por esse vnticao iuorbigemo,
quo, dopois de porcorrer todo organismo, vac finalment 1 so depOr
no systema nervosa central, on le determine e$sas modifica<j9e$
que sc raanifostam depots pelos spasmp3, contractliras, ' ^c, t as
Sangrias ainda assist uao podem ser rasoavclmente iudic-ad-as*

Com effeito , que inihuuu ia podora exereer sobre a molcstia a
subtraCqao dc ccrta qu&ntidadc de sangue, se o systoma nervoso
continiia a ser envenmadti polo restante quo circula no^ vases ?
Se esta theorfa fosse acoitavel , as eriiissdes sangumons s6 podo-s
mm scr iudicadas 110s primeiros mementos do cavenonamento
do sangue e antes que esse liquido assinti modifteado podesse ir
cxcrcer sua ac^lEo merbifica sobre os outroa systemas da econo-

L

p} Bamioti diniquet . T. 1 .* Piig . 359r
S J2
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scria prociso subtraliir totlo sangtic contido
ficasse, o cnvcnenameuto Jos

lugar, cm menor grau, e verdado.
apesar da authoridado do BilrotU que a
razao do ser na scirncia o demais, sup-

E mesmo assimmia.

nos vasos , porque, por pouco quo
outros syst unfits teria scmprc
Por&m, csta thooria.
adupta, nao torn liojo
ponlo-se mcsmo que ella seja admissivcl, como poderia o practico
conhccor o momento cm quo 0 sanguc comerava ;i ser iufectado,

adinittiriamos as sangrias ? Comounica circumstancia cm quo
c quern c quo sc animaria a subtrulur loth sanguc envenenado dos
vases

a asphyxia dos musculos
tlieoriu donominada muscular do

Com o fim do rtdaxar e imperiii*

contractu rados, aceitando-se a
Stutz (*) almittida c atnpliada polo Dr. Martin do Pedro» os

ser aconsclhados. Mas quom hojc po-
tlieoria tuo imagiuariu , para liao dizer absiu'da ?

autiplilogisticos po leriam
deni accitar lima

Portunto, n6s preserovemos coinpletamcntc as cm issues sail-
guineas como methodo do enrutivo do tetuno, c pensamos inosmo

que nenhum practico consciencioso nos dias do liojc so aventu-
rara a lancar mao dcssa modicaeao quo nao tom indicaeao alguma,
qualqucr quo seja a’tbcoria patbogonica que so adopto para ex-
plicar a molestia.

(*‘i < 1 germen da throiia muscular sc enconlra nn npinifio dr Stilts, que aUrjbuu o
tetuno i iiina nc.ruinuliirau < li; oxygeuio nuts tnifoculiu. llcccutuinciitti o Or. Marlin do Pedro
ulieguti .Negmute* concludes:

Cjirartcri&ulo pclo cotitrinigfio permanent dos musculos e sempro produzido peln resfria*

o IcUuiO 6 localisaLin no systems muscular; v uma eurilrmUura tie ui i^in peripheries*
A lesao flr» otnmit;a primordial uslA mi locldu liliro-canjunctivu qu*1 cirrca a libra cairnidu c
o L- lcmeidn niorhtilo pensl i; ctiUirrhfM heumatismul . Impedindo a renpirayfi-Q muscular,
cite pruduz a asphyxia muscular, pela intoxicagao do j>»ngue venosu. 1) curso do telano
e o do rheumatismo e s^us plmnoinenus cnticos lom lugar do inesnuj uiodo pcla pclle o
J > P!DS rins, bile sc complice de endo- pcrirarditc. Mmterur a contractu e provocar o
Minr. Mio as duns ba/es principaes do kalamento, Nuu 0 nom unia ncvioso> uem uma inflam*

nut^tm dos cenlros ; a moicstia u local isada no tecido muscular, e as lesOos unatomicus so
relorotn a aspliy^ia . (Kiobclul, Pathoyenie, murciui e termination do U’tanvs.—Pali* lB7^,
I'ug, 41.) 1
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A.ntispasmodicos

0 omprego fiesta elasse do medicam:mt03 no totano ora
miiito rational, moomenta nos primtiroa tempos da mediciim,
om quo outros meios mats enorgicos nfto cram conhetidos* Com
efftito, a admimfetragSo destes agcntcs therapeuticos aos tetanicos
e nssignalada dcsdc as primeiras desmgoes quo se fez desta
molrjstia e causa sdmiravel, o sou uso tom contiuuado atd os
nossos dias, som quo a diver$idad$ das thcorias e as hypotheses
mais ou monos imaginartas emittidas para explicaretn a moiestja,
tenham coascguido banil-os de sua tliorapeutiea.

Celso o Arelfio fmtito os recommoiulai-ain e Amhrosio ParSo
insistia no sou cmprogo. pordm , rnais so exforoou para
introdnzir os antispasmodicos na Ehcrapentica do tetano fui
incontestavelmento Fournier , quo ti um methodo exclusive a
principio guiado unieamoTite polos eonstihos do Saucerotto,
depots, como ello proprio diz . pola seguiuto considerarao:
a tons les moyens qium employent pour guerit lc tetanus
dot vent tendre a calmer los douleurs, diminuir la tension spas-
modiqqo, operer le relachcmeiit, ramener a la peau la trans-
piration, i>

0 tratamonto por ell© seguido e recommendado. era
invariavottnente o eeguintc, salvos os casos improvisfos cm
quo indicates intidentes tivessem cabimento : administrava 20
ciuitigrammas do almiscar o do campllora do dixas cm duas horas
eaome&jmio tempo, de mcia cm meia hora, um calico de infusSo de
arnica com sois a oito gottas de agua do Luce, Se as melhoras
cram scbsivglia desdc os primeiros dins, ello ntmea nltrapassava
os limites de 00 centigram mas das duas primeiras substantia#*
Todas as vezes quo o pulso apresoutava indicacao formal lazta

i

;
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o fun de favorocer e activar a secrecSo
dose de duas, quatro e scis

uma sangria, e com
urinaria, empregava o nitro na

dia.grammas por
Nos casos citados por este eminontc practioo cm sna mono-

graph ia sohro csta molcstia, nos qtiacs este methodo do trata-
mento foi seguido dc sucecsso, alguns La quo, de marcha evi-

leixam duvida no espivito acerea da
elficacia da tlierapcuticn ; n'outvos, porcm, e principalmcnte cm
um, lia toda ra/.ao para attrilmir-so a cura ao tratamcuto, 0

a

Barilo Larrev administrava aos sous doentes a camphora, o al-
miscar, o catorio, etc, , mas associava-lhcs o opio.

Entre nos csta practica tom side soguida por muitos me-
dicos e cirurgiOes e algumas vezes foi coroada de sticcesso. 0
I)r. Bompani puLIicou cm 1850 na fiuzela don Ilonpitaes uma
sci'Lo de ohservacoes de tetano tratado pcla agua de louro cercjo
em alta dose, com a qual liavia eonseguido seis cliras.

dentemontc chronica

Elle
tratamento por duas oitavas e augmentnva pro-

doses ate vinte oitavas cm 24 horas.
comocava o
gressivamente as

Examinando de perto estas observances, nao podemos con-
coder ao louro cercjo a mesma efficacia que Ihc attrihuia esse
illustre clinieo. Com effeifco, cm todos esses casos, nao so csta
medicacao nao foi a unica, porquanto elle empr-egava comcomitantc-
monte o tartaro stihiado, os banhos tepidos prolongados, as
ventosas scarificadas, etc., coino tambem a molestia nao sc apre-
sentava em caso algum com aqueila acuidade, que 6 ordinaria-
mente fatal. Dcmais, corao olio proprio confessa, os insuccessos
desta medicaoSo nilo foram poucos, dc modo quo achamo-nos
habilitado a duvidar do poder curativo desta substancia no tetano
francamente agudo. Em um caso , porem, a agoa de louro ccrejo
pareceu ser de incontesfeavel utilidaile c esta observacilo, intcuvs-
sante por mais de urn motivo, nos passamos a transerevel-a
resnmidamentc :

X

Tetano traumatico
Jofto, preto de nacao, 25 annos, temperamento sanguineo, constitui -

cao forte. Entrou para o Hospital da Misericordia no dia 12 de
Agesto de L849, com trismo quasi complete, opisthotonos, contraccCes
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musculares perifranentes, sobresaltos tendimhos muito frequenter pulso
febril, temperaiuru aoima da normal, Tern llgreiras excociacOea em
tint dos dodos da mao esquerria.

£ogo depots do fiua entrada pura a fenfennaria, foi adminsstmda
iimi poe&n emetica 0 appftcQU-se quatro veiitosas sarjadas ao lougo
espiuha cervical .

No dia segmnte foi-lhe prescnto mn grdo dt tirydininck dividido
em qitntro pilitfos e extcniamcute pommaila da mesuia substantia
para frkrues em toiU » a corpo © mais qiisitro ventosas* Dahi par
dimite, de dous eiu dons dias * a dose do akabide era angmsBtadii do
meio grSo, ar.e qne attmgio h qimtro grtlos em 24 hums, A inolesiia,
quo tins primeiros dins pareeia ir cedendo ao medkamento e qimndo
u Dr, Dornpain ja se louvava dos kms effehos dessa mudbw'uo,

quo serin hom&pathica I
'
L uao ser a quanthfaub quasi fabttbsflt em que 0

medialmento foi empregado, no din 27 oxnrcebou-se do mn 111odo
nssustador* Us spa^ mors coimilsivos, o tri-smo, 0 opisthotonos, os subre-
saltu.s tendinosos, etc . , renpafieceram aim la com ms.im intensidaib e a
asphyxia era imminente Sitspemku.-$e iinmediatameiKe a
11111a c a ttyma. do louro cerqju foi eutilo stdtninistmda em
iicsse dia e augmentatk gradualmente nos subsequentes
110 fiin de alguns dins, leve alta compielament* citr&do.

St rydi-
iiIt; L dost*

U doeiUe,* »

Kesta curiosa oLservurao , nao sabemos 0 quc mais
admjbar, m a coragem do Or. Bompani, se a tolerancia do
dooute para com esse aloaloidc tao tcrrivel cm sens efftitos
toxieos, 0 quo, portivt , ndo padeco duvida, e quo admittida a
supposigao do attribmr^sis a oxarcebac^o d in toxtcacSo pela stry-
chnina, 0 quo 110s parece evidontc, 0 louro ccrojo nao B& corrigio
os perniciosos effeitoil da impvudcuto admiiilstiaq&i de&se me-
dicamentpi como, coutinuando a actuar sabitarmcptc por stia

conta nuicat consegmo salvat esse doeutoduus vezes coiulcjmiarlo

a pcrccor, Lima poll laolestia, outra pelo methodo cuî ativo. E
fiestas considerac&eB devc-se tnferir
importaucla tlierapouticn,
[ >clu [ u'actica, tern uin grande alcaiifee cm medicina, 0 vem &
sor qua — o louro cevejo podr> com effeito prestar am grande
service, quer uos envenenaraentos pela stryc&nma, quor como
encio curativO da molestia, do cujo trutamento nos oecupamos.

Pondo de parte por emquanto 0 cliloroformio, 0 chloral e 0

1

tim facto, quo nao e sem
e cuja veracidado, so for confirmsda
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considerados como antispas-
pcquenas doses pela via

e dos quaes nos oceuparemos detalhadaraente— muitas ontras substancias, taes como
(lores dc laranjeirâ a assafetida, mentho ,

©te.t ttm sido prceonisadas no tratamento do tetano, nfro como
methodo exclusive , mas como frdjuvante$: de on trOs medicamentQS,
aos qna^s ordluarlainetito scrvcm de vehiculo, scja debaixo da
forma de infusdgs, seja de hydrolatos .

Conduindo, somos forcado a coufessar a utilidadc do em-
pregO destes medicamentos no tetano, assim como cm to laa us
ncvroses cm que appareeem os phenomenons spasmodicos e con -
v a Is i vos, Mas uem por isso parti llmmos o enthusiasmo de al-
g uns praticos e principal men to de Fournier para deval-os a
cathegoria de medieuofto inilca. Sem duvida alguma, estes
agentes therapeuticos, uns in us que GutrGs, possucm a pro-
prie lade dc skletar o systoma nervoso, diminmndo a sensibilidade
e mnderando a excitalulidade rdDxa, segimJo a encrgia da
substanda empregada ; mas o sen polcr, mesmo com referenda
aos reputados como mad aotims, & muito limitado, nao ultr^passa
nunca certos limites, por mad quo sc clove as doses * Demats,
como tolas os tberapautlatas sfto imauimes cm confossar, os
antispasmodicos tSm urna ncofto muito ephemera e sac substituents
com as quaes o Organicmo so habit ua com extrema facitidade*
do modo que, sem coutestar a vuntagom e utillJade do sen
cmpr- 'go na ncvrose de que nos occup^mos, comtudo parocer-
nps-ha iinpvudente todo aqueUe pratico que, pondo do parte
outros modificadores muito mats onergicos da mncLvacSa , fizer
uso destes cxclusi vamentc.

ether , que podcm entrctanto ser
modieos, quaudo administrados cm
gastrointestinal
no art. igo — ane$ihe$ico$t

a valeriana , a ttlia. as

4

V

A
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Anestesicos

r

ETHER E CHLOROFORM10* —A maravflhosa descoberta das
propriedades anesthesieas do other c do cliloroformic imo cstava
destineda a eor utilisndu uniea monte polos eirurgiSes para sup-
primir a ddr,
tanto. As scioooia? medieas comtemporaucas,
as chamadas accessories , ubandouamlo
vozes iiiauifesiadu do por si so expliearem os problemas iusoltiveis
da physiologic e da mediciua , mudaeam do norte, dirigindo-s©

do prefereacia puJta o lado das applicates pratieas quo [ odem
ter as descobertas e inventos modernos.

osso com pan hoi m inseparavel do instru meuto cor-
partieularmonto

a sua prctmicuo uuiitaS
I o

E assim quo, quatido a obsoiva^ao collie um corto
de f&ctos, vem logo o trabalho scientific*) estudal-os, compaval-os
entre si , reunil-os cm gnipos naturals, elaborando a synthese quo
os resume e as applicants prutieas quo os fecundam.

E foi per esse moio quo, verificada praticamonte a accuo
podorosa destes dons corapostos ciiimicos sobvo a seusibilidade G

a contractilidadc muscular , os

numeit)

k

expertmentadqros, avidos do dcsoo-
brirjm nolios novas propnodades therapeutieas, tratarain de am-

condites c com fim di-piter ea la vez mats o sou emprego, cm
versos o principalmonte todas d
abolir ou dimiimir a dur, assim como as
de oerfcas novroses,

Ora, nestas circurnslatterns, que Cuba molestin haveria mais
digna e mereccdora quo o

quamio era entao notorio c

as vczes ijue so tornava neCessano
contracedos spasmodicas

tetano Jessas novas expenencias,
infolizmento ainda e hoje, que
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&cnhmna medica^ao segura e cffieaz possue a thempeutica do quo
o pratico possa servir-se para a dgjbellar ?

Foi o ciruryiao francez Roux , quern primeiro empregou as
|nh$tlacdes do ettier em um case de totano muito grave. 0 sou

doentc siiceumbio, mas nem pur isso elle desuuimou de obter
siiccessQ com a sua nova medicaqao. E com elfeito tcnta(ava$

ultoriores pareeeram demonstrar a utilidade do ether, porqito
algumas cuvas foram-llic attribuidas* n|o so por esse cirurgiiio ,
como por outros que o imitstrain ,

Em 1847 o professor Simpson, g£ttado polos dados fomecidos
pelos estudos do Flourens, demonstrOu 11S0 so a aecao ancsthemca
do cliloroformio , corno a sua superior!dude sobre o ether c dalji

par diunte foi com o novo aBcstliesico quo os ensaios so repi-
tiram.

«

De entSo para cnT medicos c cirorgiocs, pondo-se em campo
a procum desse tao almej$do especifico contra o tetano, repotidafc
vezos empregaram o cliloroformio ncssa ternYcl molestin, mas
uem setopvc, on polo monos ca maioria dos casos, os resulfcad&s
corresponderam a cspcctativa. Entretanto factos muito numerosos
do successes forain pnldicados pelo professor Forget, por Ledru ,

Petit , Cary, Cooper, Barth , etc, , mas 6 de crCr-se, oomo quasi
Sempra acontoca , quo os insuccesses nao faram publica&os.

« Ett parcourant les faits herons, dizeitt Trousseau e Pidoux,
qui sent ait nomine de dix-sept on dix-huit, on est mOmc frappd
do cetts circonstance, quo la pi apart se rapportsnt an tetauos
spontanS, e'est a dire uu tetanus qui a ton jours fonmi le plus ds
guorisons aux diverges methodes IheraptmtiqueS:, tandie quo le
tetanos traumatique, alors memo qu’il a <5te modifie um peu
fawrablement par les inhalations, a presque toujours en finale-
ment uuo termination fimeste. line autre circonstauco digue
d'etre notoo, e’est que dans les Cas ou la maladie s’o.st termiuee
d'une maniere favorable, il V a cu, apres chaque inhalation, uno
detente complete dn systSme musculaire, tandis que, dans les
cas moins favorattlement disposes, la resolution musculaire n'a
jamais ete entierc, et qrte les iutervalles do calrae out ete com-
parativement plus courts, » 1
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0 Dr. Boiilai (*) cm quatro doentcs nos quaes empregou as
inhalacoes de chloroformio foi mal suecedido, nao obstante haver

*

observado restrictarucnte as recommcndacocs de Trousseau e
*

Pidoux :
« Cos inhalations doivcnt ct peuvent Otre repetes un

grand nombre de fois dans les ringt-quatre hcures, cn ayant la
precaution de lie pas les pousser an de la de ce qn’il fant pour
produire du calme et la detente mosculaire momentanee qui en
est la consequence. »

0 Dr. Sanquer (**) cm trez annos que praticou cm Cayeima,
na Guyana franceza , teve occasiuo de emprogar mu it as vezes o
chloroformio no totano traumatico, c embora nao obtivessc urn
result-ado ammador, comtudo nao ddxa de rcconliccer a sua uti-
lidade.

« Les anesthosiques, diz olio, presentent cependant de
veritable® avantnges. Los maladesT eux-ra times reclamrnent leur
application reiteree. Dans uno premiere periode, il est vrai , le
chloroformc augmontc Texcitahilito reftexe ; mats pousseo jusqu'i
la resolution museulairo, Tanesthesie amenait une detente qui se
prolongait encore qnolque temps a pres quo le maladc ctait reveil u
a Lai . Les inhalations otaiut faites souvent, juiquu dix fois
dans la journee. »

Entvetanto, das cinco observances que aprosenta, so cm uni

caso, que era um tetauo agudissimo, elle empregou unicamente
iuhalacoes de chloroformio repetidas vezes durante o dia.

Este doonte succumbio, assim cornu tambem succumbiram trez
outros, nos quaes o sulphato de quinina foi omprcgalo cm alta
dose ao mosmo tempo que as inhalacoes anesthesicas. Quanto
ao quinto caso, a observaeao licou incompleta, porque o doente
retirou-se do hospital ainda grave.

Destes factos e de muitos outros identidos que existem
consignados na sciencia, sc deduz claramente o valor das Lilia-

ns

h

(*) Bculai, Coyisideraiions sw le tttoiws irctitmatiqus* —These do Paris. 1800.
(* *) Sanquer, Quelques mots sur U tetanos*- These de Paris. 1A69*-

13 3
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lagSes anesthcsicas no tratamcnto Jo tetano :— cllas act uam uni-
cameute oppondo-se & asphyxia prod uz ida pclas contraceoes toai*
cas dos musculos respiradoms, rclaxando-os momeutaneameute.
15 mesmo este benefico effeito tiao e constante ; porquanto cm
alguns cases tom-so observado jnstamentc o contraries como sc
Jeu no doente de Eoux, no quul as uilialacOos auesthesicas apres-
savam os phenomenon asphyxicos, aos quaes o doente succumbio.

Kao possuimos observaoao alguma uossa cm qnc as inhala-
coes anesthcsicas constituam um methodo unlco de tratamento.
*

Entrctanto, nos cases desesperados cm quo a asphyxia ameaqasse
a vida do doente , nos uao hesitariamos nm sdj instanto cm aJmK
nistral-as, nao como meio curativo, mas com o fim do aliiviar o
doente, embora momentaneamente. E cm tacs circumstancias,
suspender por algum tempo os sotlVi melitos atrozes porque passam
esses infelizes quo vi3m sua vida fugir a cada passo quo sua
respiraeuo mais se embaraea ; dai* tempo talvez a quo outro me-
dieameulo de uma aceao mais energica corrija as perturbacoes
do systema nervoso, ja nao suo razOes sufficientes para justifies?

o emprego desta medicaqao ? Uespondemos aifirmativamente.
Entre os dous auestlicsicos damns prefcreucia ao chlomfonnio,

porqtie coni este o periodo convulsivo itiicial c muito rnais curto
do que com o other, c em alguns casos pode falhar completa-
mente, Demais a accSo do chlovoformio e rauito mais rapida a
manifestar-se e mais duradoura.

*

CHLORAL * I )G epocha bem reccnto (*) data a descoberta do
chloral. Nuo obstante, gramas aos cstudos aturados e incessantes
do que tem sido objecto, a sua historia cliimica csta hoje perfei-
tamente conhecida c as suas applicactSes thcrapeuticas acham-so
tanto ou ainda mais ampliadas do quo niuitos outros compostos
chimicos a muito mais tempo estudados. E para isso muito con-
correram as cxperiencias c ensaios dos physiologistas, esses

H

* ' £0 chloral foi dRoberto em 1832 por Liebi
UierapcuLico dala apenas tla istim

pontm, o <m ostudu physiologic 0i t -n T
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incansaTois lidadoyes, a quoia tanto dove a medecina v$rdadeira*-
mcnto scientifica desfces ultimos tempos*

A sua propriedmle earactemtica de desdobrar-ss m chloro^

formic c em am forminto (do sodio ?! ilehaixo da influnitcia daS
prftpidedalle esta qu , dopoisalcalls minefans eontulos no sang LIB,

do sor por muito tempo contoslada, foi nestes itltimos tempos
posta cm eyidoncia petas cxpeEieneias do Sr. Persoune, muito
couttribuio, nao resta dimdaL

para esteuder o campo Jo suas
Com rliVito, gratis a tao import an to

pratieo* raodemos comecaram d ompregar o clilo-
ohloroforuMO ora mdieado, c os

applioaijo 's therapeuticas*

descobcrta* os
nil cm toJos os cases cm quo o
oxed Iantes resultados obtides vie ram uao so confirmar aiudu mais
a thcSria do sen desdobrnmctiLo* como demonstrar a sua snperio-
ridadc sobre o chloroformio nos tisos medicos, bom cutendido.

Um dos mais series Snconveniantes do ebloroformio prmci-
palmCiite rolaezio A sua a^plicacao no tetano, 6 a grando
excitaoao inicial produznla pefe brusca cbegada dos seus vap0res
nns ondas sangumeas, pcla via pulmmiar ; ora empregandu-se o
chtjoral* a produeao de cblorofonnio e lenta e gradual vao-so
fazen to cm pequena eseala o d propornao que novas poroues do
modi Pimento vao ponetraildo na torrente circulatoria pela absorp-
cao gastrointestinal, do modo quo a anesthesia 33 dd som quo
appareoa a cxeitaoao, quo a precede. U$mais o isto e importŝ
tEssimo, servuido-so do chloral, o pratico pdde ate certo ponto
calcular a von ta le c de um modo mais prociso a quantidade de
clilorofomiio quo desoja applicar ao seu doente, segundo os effei-
tos quo deseja alcancar , de inancim quo nao
roceio do on von imamonto bmsco do sanguc por nma grande
quantidade do clilorofonnio, por isso quo nestas circumslam-ias a
sua producuG faz-se. lentamen to do modo a pennittir que
effeitos possam ser mellior observados.

A indicacao , pois, do chloral como moio de deboLiar o tetano
era intuiliva c muito rational, e 6 na verdade lamentavol qua
os resultados ate kojc obtains nao tunliam grandemento cxcodido
aq indies quo tin ha forneeido 0 empregO do chLOTofofcimo. Elitre

tanto os sens successor sao ntimerosos, poderiamos mesmo apre-

deve haver mais o

os sous
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scntar aqui grande numero tie observances estrangdras e nossas,
cm cjue a administragao do chloral pareceu ser elEcaz ; mas pon-
samos ser inutii e improficuo esse trabalho, assim como tambem
paten tear os seus insuccessos, que sao mais numerosos ainda.
Ba^ta-nos dizer quo o chloral ndo cura o tetuno agudo, nein tao
pouco o chloroformio, on qualquer outro agonto therapeutico ;
nao modifica directamentc a ntoleslia cm si , colloca apenas o doento,
pelas suas propriedades hypnotieas e anesthosicaS, cm con -
digoes favoraveis para qne a cura tenlm Ingar pela reaegao do
organismo contra as alteracoes morbificas, nos cases eiu que tal
reacgSo e possivel, on bastaute energies para superar o raul.
para nao apreseiitar sinao obscrvacoes proprias, citaremos apenas
trez cases em quo o vimos falhar completamente nas maos do
Sr * Dr. Saboia, na clinica cirnrgica da Eaculdade em 1874. Em
utn unico caso do successo nao nos foi possivcl dizer qual a
parte* quo coubo ao chloral na cura, porquanto muitos outros
medicamcntos poderosos, corao a morphina, a bclladona, o bro-
mureto do potassio, etc, , foram omprogados coucomitantemente*

0 chloral pdde ser administrado dehaixo do diversas formas,
em xarope, poedes, ou clystcres, etc.; mas qualqucr que seja a sua
via de introdugao, os setis effeitos silo sompre os mesmos. Sendo
die absorvido com muita fncilidade [pda via rectal, os clystcres
silo prefcriveis porque nao se tera quo luctar com a repugnancia
do doente, e demais nos cases em que ha trismus oompleto,
dies tornam-se um recurso podcroso.

Em alta dose o chloral pdde determinar os mesmos accidcn-
tes quo o chloroformio, kto e, a syncope, pda paralysia dos
ganglios nervosos mtracardiacos, conscquencia da accao toxica
do modicamento sabre o cerebro e a medulla, euja acc&o se sus-
peude mais ou menos completamente, segundo a dose empregada.

0 chloral jd foi tambem empregado cm injccgOes intra-
*venosas no tetano,

Na Gazette dcs Ilopitaux de 27 de Outubro de 1874 deparamos
com lima observacao do Dr, Lannelougue, de Bordeaux, a qual,
pela sua importancia e peias deduccoes de que pdde ser objecto,
nos passamos a transcrevel-a resumidamente*

J

K

r
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E’ a soguinte :

Hosjiiliii S. Antonio de Burdenux. Semen do Or, Lannelovigue, Telano Irntimalico* Injorrucs
iutra>enosas dc chloral. Morte. Aulo|>sia

V. 8. , tlu ldaiinos de idade, entra para 0 service do Dr. Launelougue,
k 16 de Julho de 1873. Na imuiha desse dt 1 esse immiuo fol apmihado pelo
volaute de uma machmu que fez-lhe uma larga a profunda ferida na axilla
direita. O.s'tecidos fudiam-sc muitu dihieerados: vtVse os nervos do plexus
brachial e os batimontos da iixillar. Eofc-ae no primeiro dia um curativo
dimples e no seguinte outro com posies do nlgodao, cobrindo-se toda
axilla , 0 brago e a cspadua do espessa cannula deasa substanoia fixada
por meio de muitas voltas dc ataduras. Durante os 7 primeiros dias
u estndo du doeute d excellente. No H.° dia. 21 (le Julho, apparecem
phenomenon tetanicos : o.s tnusculos da face coutrahidas imprimem ao
doeute a expressuo sard- mica, lia trismus complete opisthotonos p mco
pnmuuciado e a respimcao aiuda ndo estk muito einbaracada. 0 exame
da ferula rnula indica de extraurdimmo :— ttido iudica lendencia para
uma cicatrisactlo rajiida. E -!he presenpta uma porno com 4 grammas
de chloral e um bauho de vapor.

Na tardc desse mesmo dia 0 estado do doeute bavin se aggravado
considers ve! numte ; 0 opisthotonos ora complete, 0 rorpo do doeute podia
ser levantado cumo uma so peraj os accesses couvulsivos muito fre-
quents, a dyspnea intensa. 0 Dr. Lannelmigne decide-ae enUio, attenta
a extrema ncuidade do caso, a falser uma injeccao mis veins de uma
solurao do chloral, 24 grammas para 160 grammas d’agua, Por isso
passa uma ligadura circular mi parte superior do antebraco esquerdo
e penetra facilmente com a emit1la da seringa em uma das veins radiaes
superficial. injeceilo <3 feita muito lentamente e com extrema prn-
deucia. Elle iujecta assim 25 centigramme de chloral por miuuto,
ohservando com cuidado os phenomenon que se passamt

Depois de 3 minutos, 1 gramma 6 injectada:—!Pulso 160, gritos
dolorosos do doeute, qtie comeca a snlivar,

Depois de 4 miuutos, 1,25 gr. : pulso intermittent#, tosse quintosa.
Depois de 5 minutos, 1,75 gr- : tosse, pulso cada vez raais pequeno

144 pulsacCes.
Depois de 7 minutos, 2 gr. : 0 pubo sdbe k 165, sobresaltos mus-

culares nos memhros inferiores, 0 donto contiuua a gritar.
Depois de 8 minutos , 2,75 gr. : face congest!onada, algum suor,

respiracao mais calma.
Depois de 11 minutos, 3,25 gr. : cesson de queixar-se, ja dorme,

pulso 128.

ht
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Bepois de 14 ininutos. 3 grammas, 75; d&rms profundamente, rouca
o saliva inuito , respiracSlQ timito regular, 84 puUnrOes, aitula a 1guns
nbalos ctmyutoivog.

Depois ife 17 HiinutÔ i
eontrnhbbv*. conjunctivas iuject&d-as, ja
os max [ Haros e introduzir o dedo tin bocdi do doenlm

4.75 gT. : respii Eif an sfortorosa, pupillas
se pd®a fecitmeuto sopurar

gr. : pulso A 100, face conges-
o opisthotonos tende a desap-

aUrums movimentos reflexos qjtttndo

5Depots de 21 mimitos,
timtada, a flexfto (la cabeca ja e pnssivcl,
pareeer, salivug&n abundnnte , aindu
ae helisea ns teguTnetttps.

*
:L etibeca pdde s§r iticliMda

a bocca ser abort*! lar^aiu&ute* a dbento
Dopois do 25 minutes, G (5i) gr;:

'em lottos os senlidos,
pude ser assentado no leito.

Depots ile 27 miuutas; 7,55 gr ; resolucno complete, respimcao
enlmn, pulso d 100, temperaturn 37VJ- Suspender a injecefLo
e retim-se a cfuiula.

0 iiiterflo nfio perde de vista o tloanle um so instame e obserYa
com a mnis ascruputosa exacddn i 04 in tis minueiosos detalhes.

(i boras da larde . Uto C\ min li ira dnpuis da mjeec&o, a respi-
ruefin e 0 pulso se accederam , a anlivmja J e nblittdatite*

A .s 9 horns nntâ e 0 anguluie : 0 somuo 6 profundo, mas 0 doentg
modem de posi^ao no Into; 0 ennuicm du dado aobre n Gor&ea determine
movimentos reftoxoa nos mombms superiores ; in iospiraCuesr 11 ( 5 pul-
sacoes pnr mm11to, temperature 39\2*

ATs 10 boras conUuua 0 somnn, inns 0 monnr eontaclo na superficfe
do corpr .i desperLa movimentos reflexos nos membras ; as papilla* esifio
contrnbidns e insensiveis a l u x ; us maxi I tores jr& n3c podem ser affastadog
cam faciHdade ; no manor inoviineuto quo ne teuie faxer corn a doente
0 Gpistho Lonos se repreduz, mas ce*sn dosdg qne £ doixmlo mn rrponso,

Durante tala a mute 0.4 accesses convuUivcs reappareeem espon-
taneamsTite, nao phetante a persistenria dp soumo,

Nb> din seguinte^ ns 7 horns da manhft, 0 trismus 6 ontra vex com-
pleto^ o opisihotonos cousideravel; os mitsculps peitoraes esUlo coatrao-
tnradnsT a respiraefto £ dlapbrag'mauca. O doeiue acha-se em nme^tado
tie f.arpOr, dn fjjial entretanto so conseg^ne despertnl -o para daralg'umas
rê posta5 mat artienladas. O Dr. Launetongue deeide-se a praticar \nxm
nova nijeccao de chloral, mas antes observa que a vela quo fora picada
na vespera se acliava tlirombosatla 0111 umn exteusilo cle 15 a 20 centi-
metres t * 0 coalho sanguftwo sii e x i s t i a : i partir d e 4 n 7) d e d i S truvessos
aoima do panto em qne a catiula lora introdUKula*

O Sr. OrA, ^ encarregado do manual opera torio desta seguuda injerc.ao,

e 5t50 grT de chloral sap injectadas uasaphenu intenia direitano esjmeo
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tie 4 mimitos. 0 PULAO torna-se Irregular, mas dentro em pouco tempo
a anesthesia e a resolucao muscular sHo completes*

A'$ 2 lioras da tarde: persists a anesthesia, mas ja comeeam aappa-
reeer movimentos convuisivos nos membros*

A‘s 3 lioras : ainda o somno e profundo, porem, o trismus e o epis-
thotouos principiam k reapparecer; respiraefu) stertorosa e diaphragmatica;
4(5 inspimeOes, 138 pulsacOes; face oobcrta tic suor viscoso, tempm alura
41°. Na saphena picada peio Sr. Ore. ja se note tambem uma throm-
bose ao nivel do ponto em que penetrou a camda*

A’s 5 lioras e 20 mimitos: os accesses convuisivos sao muito fre-
quenter, o trismus e opisthotonos completes. U Sr. Ore, ua ausencia do
Dr. Launelougue, injecta 4,50 gr. de chloral ua saphena : a anesthesia
e a resoluciUi muscular tornam-se tao ahsolutas como pela umnhft ;
o pulso que trez mimitos antes batia 1(58 vexes, desce rapidamente a 132,
mas e irregular; a lemperatura baixa a 40".

A's (> lioras: respimotto stertorosa, pulso a 138, a tempemtura subiu
novamente a 41°, Administrate ao doeute urn clyster com trez gram-
mas de chloral.

A \s 9 horns da noite : respiracilo caila vez mais stertorosa. couvulsOes
diuphmgmalicas; grosses stertoras mucosos em todo o peito ; o coracfw
bate de ura modo desordenado; o doeute mesmo dormiudo, solta grites

k

1

queixosos.
As conjunctivas estao pallidas, a face dascorada e coberfca de suor

viscoio. A anesthesia cutanea e a resol urilo muscular Sao completus e
persistem atG As 10 boras, quando sobreveio a morte pelo embaraco
progressive da respirac&o e da circulac&o,

AUTOPSIA. A autopsia praiicada 36 lioras depots da morte em
presenca do Sr. Ur6 e <ie outros medicos, revela para o lado do appurelho
circulatorio lesoes muito importantes e diguas de serem mencionudas*

A vein radial picada em primeiro lugar e occupada por urn coalho
negro muito consistente, adherents a parede vetiosa em muitos pontos ;
a veia acha-se espessada e inflammada*

Kate coalho estende-se pelas veins mediana-basilica c basilica aleh a axillar, onde perde nm pouco a sua cohesao.
esquerda, oude o Sr. Lanuelougue teuton intro-

ua vein, o tecido
Ao redor da saphena

duzir a cauula da seringa, sem conseguir penetrar
nclm-.se mniegre-

0 interior da veia e.sta climo por uni
cellular, quo tinha recebido uma purefto da injeccfm,
cido, em estado de mortificacao.
coalho, que se estende k parte superior da perna.

Nn saphena direita, em que operou o Sr* Ore, axi& ie tainborn um
nao esta adhurente ascoalho cyliudrico, negro e comlensado, mas

acha inflammada. Em todos os outrosparedes da vein, liem esta se
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pontos do systems vetioso, o sangme se apresenta debaixo da forma de
coalhos molles; acha-se mamfestauieiite muito mais denso e eapessado
do que nas circumstancias ordinarias.

No coracfto direito, para a ponta do ventriculo, encontra-se am
coalho iutmiamente entrelagado com as coUimnas cannulas & com as
cordas tcodinosas da valvula tricuspide, Esle coalho, de Lima ct> branca
amarelUnla, 6 de consistencia muito finne e de tal modo denso e adhe-
rente, que, setulo tornado entre os dedos, Ievanta-se com elle o coracio ;
estende-se da ponfca do ventriculo para a base, omle se contiuiia pela
arteria pulrnonar , dividindo-se era dous ramos e conservamlo a
mesma cdr.

1
« Relendo os detalhes desta obscrva§£o, diz o sou an tor, eu

porgunto a mini mosmo se o tratamonto nao contribuio para
aprcssar a morte do dociite e confesso que me acho disposto a
responder' pela affirmativa
os domain totEmicos, pela asphyxia resultante da contractura dos
musculos peitoraes, porem , siin foi victima das perturbagues
profmulas e progressiva* sohrevindas no jogo dos pulmoes e do
coracao, como demonstram os sous movimentos tumultuosOs c
desordenados, a irrcgularidade da respirarao e principalmen to o
coaiho tibrinoso encontrado no ventriculo direito e na arteria
pulmonar* . . .

« Eis cm minha opiniao, tormina o Dr. Lannclougue, uma
morte imputavel, nao a molestia. mas ao tratameuto. »

A Icitura dcsta observagSo colliida com tuo minociosos de-
tallics c as reflexoes clo scu autor dispensam qualquer common-
tario a respeito. A iucfficacta das injoegoes contra a molestia
e manifesta o demais os symptomas observados durante u vida
c o exame cadavcrico provam quSo peiigoso e o scu einprcg-o.

0 Sr. Ore entretantopioeurou contestar as refiexOes do Sr . Lan-
nolougue e attribuio as desordens circulatorias, a phlebite e os
coalhos sangnineos, nao ao chloral, mas a impericia do operador.
Cumpre, porem, notar que o Sr. Ore ultimamente muito tem se
csforcado para introduzir na pratica cirurgica o sen novo methodo
de obter a anesthesia por meio das injeceoes do chloral, ao qual
elle attribue propriedadcs altamente anesthesicas, quando intro-
duzido directamcdte no systema vascular. 0 sen livro publicado

Este doente nao succumbiu , como* m I ¥
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cm 1875 intitulado Observations rliniqnes, contorn grande nuraero
do experiences em animaes c observances no honiem, em qne
o seu antor emprogou com succcsso as injeccocs chloralicas coin

o fim de obtcr a anesthesia cimrgioa * que elle suppGc muito su-
perior a que produzem as inlialagOes do ether c cliloroformio.

r

L
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3STarcoticos e stupelaoientes

Sao Gates ps raedicamentos quo desdc as epoclias mais re*

motas da inedicina tdn sido mais preeomsados contra o tetano.
Elfieazes para a maior parte dos praticos, quer antigos, quer
modernos, inactive^ c atr mesino prqjudiciaes para outros, o qua
cstu IV)ra do duvida,
tcm subsist!do na
rdterados dos sous adversaries,
varicdade de methodos do tratamento de tctauo,

c que a medieaeuo narcotica o stupefaciente
tliempeutica do tetano into obstante os ataqucs

ainda hojc, dessa immensa
6 ella a quo

Verdadc e quo

o

fomece unia das monos mortifcras estatiaticas.
ainda nao so vio urn tetano vcrdadeiramente agudo sor curado
polos narcoticos ; mas tambem cm identieas circnmstaticias
ncnhuma outra mcdicagao tcm conseguido debellar a molestia,
nera rnesmo dquellas quo, gracas aos progresses da phvsiologia
e da thcrapeutica, gosam do uina accSo electiva depriinente sobre
o systema ncrvoso central.

Seja como for, a modicac&o polos narcoticos tcm sido uma
das armas mais poderosas do quo so tem servido os medicos e
cirurgioes do todos os tempos, assim como de todos os paizcs,
contra o tetano c a sua efficacia nao pode ser posta cm duvida
cm todos aq11dies casos nos quaes a molostia apresenta-se com
tendcncia a torminar-so favoravelmentc. E so a estes poderosos
agontes tlierapeuticos reunirtnos alguns outros, de que nos
occn paramos dentro cm pouco, entao as probabilidades de cura
scrao augmentadas consideravelmente.

Desta classe do medicamentos, os que sao mais frequente-
mente empregados sao o opio e os alcaloides sous coustituintes.

H

H

1
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principal inente a mor pinna, a bclladona o o sen—a atropina , o tabaoo o o seti alcaloide a nicotma
etc.

primipio active*
o ha&chiisch,

De cada um deltas vainos uos ocottpar detalhadamento.

A. —OPIO E MOlfPHINA.
prego do opio no tetano. Todavia
que csto poderoso medicamento ,

uma iftodwina rasoavel , tern prestado
cott-portam as suas
Os olinicos anligos, pouco conheeedorses dc sua
gica cm geral e particalarmerifee da
tctanicos para com as preparn^oes opiadas, so as ompregnvum
cm doses relativainente mizito dimimitas c

Do era bom remota data o em-

sd nestes ultimo? tempos e
seui u t/ nal ttdo poileria haver

no feta no os services quo
pttopriedados jdivsiologioas c tbcrapmiSicas.

aegfio pliysiolo-
excessiva tolumncia dos

»

tnesmo assim as
cstatisticas dos t- Tanlcos me l i cados polo opio cram as quo me Liter
resulfado apresentavam,

« II faut armor a unc dpoqjue assc? approchcc de nous,
dizoin Trousseau e Pidoux, pour voir Popium administer dans
cetto maladie d’une rnaniero vraimeut utile: e'est en faisaut
prendre le medicament a do$ doses vraimeut effrayantes. »

Monro clicgou a dar a um sen doente sete grammas dc
opio cm um so dia e Comers* no mesmo ospatjo dc tempo,

irinta grammas dc iiatura thebaioa, Murray, Gloster, Littleton (*)
fallam dc doses enormes do opio empregado debaixo dc clivcrsas
formas nm doentes quo se salvaram.

Entretanto , accrcsccntam estes dous eminentes tierapeutistas,
\\ na verdado bem oxtraordinario que cm presonp dc factos tao
graves e dc tcstemmiLos tao numcrosos, os medicos do nossa
cpoolia tenham empregado com tammha timidez um medico
mento quo uao tern aecSe em unia molest^a quasi constantemcute
mortal, sinao quando em doses enortnea.

Tr'nfea, cuja authoridnde uao A monos respeitavol do que
as quo toinos eitado , ja polo contrailo prosereve com pietamonte
os opiados da tlierapcutica do tetano e todas as VCEOS que

[* } Citados por Trousseau a Pldr>u >t .



v. U/55iv

38

refers am ease do tetano tratado por csta uiedicaeao c terminado
fatalmonte, conchte s&mprc dizendo: — morreif apemr do opio*

Iltichoux, depois do dizet quo far-sc-hia grande mal om
scrvii-so dos irritautos eomo os vesicatorios, tiiuapismo&, etc.*
accrescerita :

« ( )u fabait sans doute encore plus do mal on donnant
iLiterieur&meat 1'opium * »

(\ r Petit em uma scrift do Gbsorva§5e$ do 14 easos de tetano,
so olitovo 2 curas polo opto associado ao expirifo do Mindererus
D as embrocacoos oleosas* — Em S. Domingos, diz Dasille* quo 6
iropOBSivel obter-se um $6 successo sem 0 opio. Muitos uuhos
pmticos 0 accuselham tamhem c i ntro dies Griscdto, mas
sumente em altu dose.

Diante de assereoes tiTo coutraditorias e oppostas* eada uma
das quaes sustentada por tSo eminentos eliuicos, forgosamenta
devo Layer um meio tenno, quo para nos vein si ser : — 0 opio,
pda sua ac^o stupefadento e sedativa pdde prostir e com effeito
presta rehypantes stirvicos na tlierapciitica do tetauo, procuraudo um
som.no quo sem die on sous sincrgicos uau existo para u ini'diz teta-
uico, sideraudo 0 systerna norvoso, entorpecendo a sensibilidade exa-
gerada, censorvando 0 doonto bstrailho as excitaeoes pcrlpbericas
c por consegumto diminuindo c pondo em inaegso 0 poder
refiexo da medulla, 0 qual, em taes circumstancias* udo sendo
mais cmitinuamente solid tad0 pelas cxcitaqOes exterio res, pode

silencioso c finahnentc voitar ao sen estado natural.

1

epuservaî se
Mas nonInun poder curative tom elle sobre a mole&tia ua stia

essenria , isto 6, ncssa modifieaoao impalpavcl e invisivel quo
soffre a oellula nervosa - Se esse quid, ou cssa moditJcacao
insondavcl <5 poucu notavel, 0 opio, sopitaiido ou destmindo os
effeitos quo della resultam, - \ por outro lado, oppondo-se a quo
novas solicitagues extorlores os dospertem, man tern 0 organism0
em uerto ostado que Ibe pormitte reaglr contra a molestia
couseguinterncute a ctira se dd *

Se > pelo eontrario, a alteracSD nervosa e extensa e profunda*
0 opio liao ptfde mais jugular os phenomena-? que a traduzem
c dulii a sua inefficacia *

0
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Com estas consideracSes pretendemos tarabem oxplicar, ao
monos ate certo ponto, a malevolcncia de alguns pratieos, assim
L’omo o exagerado euthusiasmo do outros, para com as preparacoes
opiadas, corno agentc therapeutico do tetaro : —- os seas apolo-
gistas so tivL'iTtn cases beniguos cm quo a alteraqao nervosa era
msigmticanfce oil ponco notavel, ao passo quo os seas detructores
viram-so a braeos com aqnellcs casos que, pcla sua gravidade,

temliam necessammcnte a tormiLurom-se pela mortc, qualquer
que fosse a medieacao empregada, os opiudos ou outros qiiacsquer
agentes tlierapcuticos.

O opio tem sido empregudo no tetano dcbaixo de formas
diflereutes c por modos diversos. Uus empregam exchisivamonte
o extracto, outros o laudano, outros emfiin, urn sal de niorpbina.
Ponsamos ser iudifferente a forma c o modo porque die e adini-
nistrado ; porquauto os sous effeitos s5o sempre os mesmos, desdo
quo tom-se cm vista a actividade da preparacSo de quo so vae
servir, Ao Sr* Dr * Souza l^ontes lembramo-nos de ter ouvido
dizer que a preparacao a quo dava prefereneia era o opio bruto
dissolvido em aguardento do caniia, quo elle admimstrava cm
dose capaz dc trazor o doente constautemeute morgulhado cm
somno profimdo. Esse nosso mestre, sogundo nos reform, havia
perdido seguidamente treze tetanicos que tratdra polos meios
usn&es, porem , depois que comccdra a empregar o opio polo
modo referido, nuuca mais prnleu urn so doente o nos raesino

fomos testemunha de uin successo desta medicac^o.
0 Sr. Dr. Torres-Homem prefere o sulpliato de morphina,

cujas doses tetnos visto serem elevadas a 30 centigrammas cm
24 boras, sern que os doeutea aocusem accidents algurn toxico.
t ) Sr. Dr. Sa3)oia emprega tambem o mesmo sal , quer pela via
gastro-intestinal quer em injoccne* Iqypodermicas com a seringa
de Pravaz,

l

Quanto as tnjecoOes, mais de uma vez presencidmos na
cliniea desse illustre most re a sua utilidade, prineipalmeute nos
cases em que as (lores que aeompanham os spasmos e as con-
tracturas museulares cram atrozes ; e em um caso mesmo vimos

os soffrimeiUos doque a suspensao das iujeccoes exarerbavu
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Elks, pois, sffo de lima utilidade real
nCio dove scr esquecido*

o coastituemdoento*

mais um moio poderoso que

B,— TAQACO E NICOTINA. — 0 tabaco c o sen principio
activo, a aicotiaa tCm sido empregados no tetano c em alguns
cases com felicidade, segundo o testcnmnho de muitos clinicos.
Thomas afionselliava os clystores do fumaca, das quaes diz ter
tiradq muito boas resoltadi&s. Anderson servia-se tambem da
fumaca e de urnu forte decoctjSo para clygteres, applleava follias
freseas sobre os principals musculos convulsionados, lavava as
feridas com a dcGOCg&o das folbas o fazia tambem com ellas
fricrocs cm todo corpo, 0 Sr, Cavennc, medico na Martinican
digirio cm 1837 uma interessunte memoria & Academia do Me-
dicina do l >arisT na qual cita grande mimevo de observances do
tetano traumatico curado pelos clystercs de tabaco.

« Tout recemme-nt, dizem Trousseau c Pidoux, Ikugton ,
Tymd de Dublin , Harrison , de Liverpool, viennent d 'obtenir de
nouveaux succSs, soit on appliquant sue la plaie line infusion
de femiles, soil: on adnuuUtrant la nicotine a la dose extreme-
mmt petti to, une tmitieme de goutte a k foie - »

O Dr * Haugton* prmcipalmente, obteve muitos casos de enra
admmistrando a mcotina em doses ccescentes c attingindo iuesmo
a qoantidades enormea em rolaeao a extrema actSvidaSe desse
prmcipio.

No Annuairc de (herapeuPifjitC de 1803 eneontramos dons ketos
de applieaoao da nicotina, os quaes n£o sao destitui os dc inte-
rosse. 0 primeiro 6 um tetano traumatico muito ttgudo ja cm
sen ultimo poriodo ; a uicotina foi emprogada na disc de 3
gottas em solute uo esparo de quatro boras. 0 doonto morreu ,
e verdade, porqne ja esttava agonisante ; mas o quo se torna
important® d quo depois do cada dom do medicamcuto , notava-
se um rekxamento consuleravel dos musculos da face, dos pei-
toraes c do pliarynge.

0 sogundo facto era um tetano a frir/ore genera Usado, no
qual jS baviam sido improficuatnentc empregados diversos meios
therapeutieos. Foi cnt £o administrada a tintura dc nieotina e

4
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immediatamente phenpmetios nofeaveis tiveram lugar : — on mus-
citlos do dorse. do thorax c do ventre comccaram & relaxar-se, o
delivio cessou, o pulso baixou 10 pnlsaqSea por miuuto ; final-
aiente suores copidsos caracterisados pelo cheiro da nieotina
appareceram e o doente salvou-se. Em onze dias que durou o
tratumeuto foram. emprSgadas 44 gottas tie nieotina.

Muitos praticos brasileiros empregam os elysteres de tabaco
no tratamento do tetano, porfim, como meio adjuvante de outras
medicares . 0 Dr; Costa Lima os emprogava tambem na Misc-
rwordiat assim eomo os ban bos do folhas dessa plSnta. Mais dc
uma vez temos visto o Sr. Dr. Torres Ilomem empregar oa clys-
teres nos tetanicos na onfermaria do olinfca medica da Faculdads,

0 emprego desta suhstaucia, quanto a nos, pode prestar
valiosos SCT vicos pela sua aec;lo stupoi'acionte sobro o systema
nervsoso c cpiao tal e maia mn reoiu'so de quo o medico devc
lancer mao , mornicnte quando tiverem falhado ontros nieios.
Porent, torna-so necossario muita prudencia na sun alministracao,
porquanto dove u pratieo sempre lombrsu-se do que tom entre
suas maos mna siibstancia erimientemente toxica e quo de
deecuido sou pbde dependor a vida do doente, mmito embora os
tetanicos em geral s^jam exce^sivamente tolerautes para com esta
classe do med teamentos. Peve-sc. pois, comeear por doses pcque*

ni^imas c Ir augmentando-as gradualmonto quaudg aervir-se da
decocotJes das

3

mesrna

um

nieotina, quo e&mpre sora. prefer!vel as infosoas e
folhas, preparaooes in finis, quo nao con tern, sempro a
quantidadc de prinetpio aetivo.

CC —BELLADONA E ATUOPIXA.—A imlieaqao da beUadonn
no tratamento do tetano nSo data dc muito tempo. 0 Sr. Boulai {*}
diz r|ne so foi depois dos trabalhos de Debneyne c Bretonneau,
c mais rccentemcntc ainda , depois dos bons resultados obtidos
pclo professor Trousseau do emprego da belladona nas affeceocs
nervosas que, despertada a at.tenqao dos praticos pelas proprie-
dadcs calmantes desta plants foi ella recOnimendada conic mcio

( *} Boulai, loco citato.
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ourativo do tctano. Ainda no dozer do Sr* Boulai, foi Martin
Solon quem primeiro a emprcgou no totano, sendo bom snccedido
no sen eusaio. I)o entuo cm dianto as expcrienciaa se repetiram
c grande mimoro do curas obtidas com o seu emprego parecoti
com effeito demonstrar a sua efficacia no tvatamenlo dosta nevrose.

A ( iazetle mcdiralle, cm 1848, publican duas observances clo
I)r. Brcsse cm quo dons doentes forara salvos pela administracao
dosta planta e no anno seguintc Lenoir referia tambom quatro
successos completes, os quaes vicram ainda mais consolidar a
reputaeao da belladona como ura
estes factos ainda seguiram-so muitos outros, quo forain regis-
trades nos diversos periodicos medicos europeus,

Entre nos o seu emprego ncsta nevrose data mais ou monos
da mesma epocha cm quo se Liziam as prime!ras experiences
na Europa, 0 Dr* Costa Lima a empregava entao cm larga
escala o obtinha um resultado surprehendente* Em oito cases
tratedos por este iliustre clinico brasileiro na enfermaria do mn-
lliercs a seu cargo no hospital da Miscvicordia cm 1855, obteve
sete successes, succumbindo apenas nma doentc, quo ja entrou
moribunda. De entao para ca o Dr. Costa Lima tem contmuado
a empregar esta medicacao sempre com foliz exito, de modo quo
a movtalidade dos totanicos na sua cnlermaria era, pode-sc dizer,

#

nulla cm relagao sis outras. E dc erfir, porein, ao monos e o
quo nos pareco mais provavel . quo os tetanicos do Dr. Costa
Lima nao cram graves, ou polo monos nao apresentavam ossa
gravidade ordinariamente fatal e que zomba de todos os racursos
tlicrapeuticos, porquanto outros clinicos nao mcnos distinctos nao
tom conseguido o mesmo vesultado.

A preparacao a quo o Dr. Costa Lima da preferenda / o
cxtracto, quo elle admiuisira na dose de 20 centigrammas dia-
riamoutc, augmentando depois 10 centigrammas por dia, sc ha
necessidade.

A administracao da belladona on do seu principle active —a
atropina, no tetano e uma de suas indicates mais racionaes,

mesino em thcoria. Com effeito do estudo de sua aeqao physio-
logica nao so em animaes, como no liomem nos cases em quo

1

[lodovoso auti-tetanico. A

i.

4
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csta plauta tem cansado envenenatnentos, pdSe-se chegar as so-
guintes conduces* alem do muitas outras do quo nao ims occu-
pamos pop serem alheias ao nosso assumpto :

A belladona adminietrada em dose clo ^ ada modifica con-
sideravolmente a seusibiliiade, diminnindo-a do modo ootavcl e
cm alguns easos mesmo abolindo-a completamonte. sirva do
cxemplo o cafco dashed dcsse sold&do q u e, tcudo comido algtttts
fructos da bdladona IKI supposing do que cram cerejas obstinava-
se cm acender um dos dedos do sua ruao, create do que era o
sou eachimbo.

1 *

Topicamente os seas effeitos analgesiCGs nao sao monos nota-
vcis, como demonstram as expcriencias de Trousseau c do outiros
praticos, c como nos mesmo ja tivemgs occasiao do verifiear em
uma novralgift facial rebelJe , que, tendo rcsistido u tuna varlada
medicare, cedeu promptamente a uma applicagSo local do .sul-
phato de atrophia.

2.“ Do lado da motilidade, a ingcstaG do grandcs ddsca dc
bdladona determina phonomonos lifto menos curiosoS o iinpdf-
tantes.

A um primeiro periodo dc ligvura oxcitaeao com fcendencEa
no movitnouto, succedc logo uma sensaeao dc cansago, do pros-
tracao e esgotamento de forgas. 0 andar do imlividuo assentel ba-
se no do ebpio, carnbaleia e mal pddc suster-so cm enas pernas*
pSe novas doses sao ongeridas, dentro em pouco a akinesia chc-
gard a ser com pie ta. 15sta aegao sobre a motilidadc, diz o Dr *

liabuteau, depends dc
musculos quo sao
1$, por exciftplo, da qua! um so membra ou todo cotpo foi into-
xioadoT os aerv-os motores nfio respondent mais ds exeitagGcs
deetricas. Os musculos sao ainda cxcitavcis, mas ddxatn do
scr dosde quo fbrera immergidos cm uma soluqiio de atvopina-

A belladoim, pois, excrce ineon testavdmente uma aecao po-

derosa sobre o svsterna nervoso dimmuindo e cm alguns eases
v O

mesino abdmdO a sehsibilidnde* o paralysando os nervos matu-

res* asstm como os musculos sujeitos ao imperio da voritade.
um meio therupcutico quo preenche as duas mais

VJ 5

uma pamlysla dos norvos motores e dos
por dies auimados, E assim quo, em uma

E portauto
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combater a dor quo acompanha
relaxar os rausculos convulsionados.

A prntica, porem, se muitas vozcs tem cotifirmado a justeza
dcstas deduceocs phystologicas, outras pelo conirario tom mos-
trado a sna improficuidade, o quo ate certo ponto torna verda-
deira a assercao de Giraldes, li respoito dos meios do tratamento
do tctano :f « ‘ lou$ lex moyenx snnt bans, Ic mcilleur ne vaut rien. »

A bclladona e admiuistrada ordinariamente cm extracto c
tintimi intornamente, on entao dobaixo da forma dc pommada
ao long-o do rachis. Quanto ao sou principio activo. a atrophia,
o molhor moio de emprcgal-a e cm injcc^ao sub-cutaneas com a
seringa dc Pravaz.

urgcntes indicacoes do tetano.
as eonvnlsdes, c

D.—IIASCH1SCH.— Os medicos quc praticam nas Indlas
aprosonfam csta substancia como um medicamento cfficaz contra
o tctano , c eitam numcrosos casos dc cura. Na these do Dr *

Foulcon Laborie (*) lO-se o seguinte :
« LVxirait alcooliquc du chanvrc a 6te employe dans sept

cas de telanos. a la dose de 13 centigrammes toutes los deux
ou trois hcures ; sur sept cas il y a eu qnatreguerisons au bout
de sept a h ii it jours. »

Em 1854 a Gazette Ifebdomadalre publlcou dous successes obti-
dos polos Drs * Gaillard e Saussure cm dous moninos acommcttidos
dc tctano e* tratados ' pelo ' canhamo indiano : cm um doentc a
tintura de haschisch foi diluida ora agua campliorada, no outro

agua de cerejas ; as doses, diminutas a principio. foram sendo
lovadas progressiva-nente, dc modo que sern inconvcniente att.in-

grammas de tintura diariamente, o que e na verdade

cm

giram a 15
uma rjuantidado enovmc.

Em 1859 o l)r. E. Skous publicou na Gazetta Medica um
novo successo alcancado polo extracto alcoolico do cauliamo das
Indias cm um tctano traumatico muito grave (?). Tratava-se de
uma meuina de 9 amios que so tinlia ferido no punho direito

fragmonto dc vidro ; a ferida cicatrisou completamente,com um

Citado [>or Bouchardat.
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c um mez depois^ sein
francame n te generalisado com

causa apparcute, eobreveio um tetano
svmptomas assusfcadores, 0 Dr*

Skeus prcscreveu“llie o haschiscli na dose do um quarto do gv&o,
de Lora cm hora ate manifestar-se o na rcotismo, que foi sempm
entretido* Dosde o comooo da medieaeao a doente cxpcrimontou
allivio notavel c as melhoraa iani sempre tornando-se mais seii-
sivois a proporqSo quo as doses foram-se augmentando.
paco de 12 dias a doente achava-se complotaiueute restabclocida.

No cs-k

>
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3?aralyso motores

A.— CURARE.— A primeira idea de tratar o tetano pelo
curare, scgundo Follin, pertenco ao professor Morgan que, ein

uma licuo sobre o tetano publicada cm 1833, assim sc exprime
& respeito dcssa substartcia :

<x II exists ime analogic complete entre le tetanos et quelques
affections spasmodiques produites par des poisons ; presque tons
les symptomos du tetanos peuvent £ trc reproduits eliez les ani-
maux, a Faide d'une plaic empoisonnfeo par le eketik , espcec do
stryclmos ; il me sembla que si je pouvais obteuir un poison
egalement actif qui pvoduisit des offbts diamctralement opposes,
je pourrais combatro les effets dc Tun par Tact ion dc 1’autre*

Lo ticunas ou wonrali se trouva avoir cctte action, et je pus
vraimout combattro la rigueur des spasraes et prolonger la vie
en rinoculant.

« Dans plus dTun cas je parvins a rend re la santo a Vanimal
en me servant de 1'antidote de quo les premiers effets du chetlek
etaient observes, ct en regularisaiit ses consequences et coupant
tout a fait ou particllemcnt, a laMe d' une ligature, toute com-
munication neuveusc entre la plaie et le cerveau , Dans tons les
cas, jTai pris soin d 'iuserir dans la plaie une quantity de poison
tetamquc suffisanto pour amener la mort, si Ton u 'avait pas fait
usage de certains remedes. »

Entretanto, d despeito das expericncias e das observances
de Morgan, nenlmm pratico se animou a empregar o curare no

*
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hornem. porquc, terminando essa mcsma licfto, estc professor
accrescenta ;

<< Ne suppose? pas quo jo vous doime le conscil do traitor
un totan iquo par ce moycn, £inoculation du woundi * »

So foi dcpois dos traballios o das cxperiencaas do cmineute
professor do collegia do Franca, Claude Bernard, esse sabio Ulus-
tre a qnem tan to dove a physiologia e a medicina verdadeira-
monte scientifica, quo, rnelhor conliceida a ac<j2o singular do
toxico americaDO sobre a parte do $ysterna nervoso quo preside
a motilidade, os praticos julgaram encotitrar nessa sti&stancia um
poderoso espeeifico contra as affoCgOes nervosas convulsivas 6
CQEsegumtemente contra o tetano*

Foi assim que um medico ingloz, o Dr. Hobart [*) em 1837
publicou no Dublin Quarterly Journal uma intcressante memoria
sobre a nattireza e pathologiu do tetano, bom como curiosas ob-
servances sobre o emprego dos differentes medicamentos usados
para a cura dessa nev rose e principalmonte do curare ainda pouco
eotihecklo nessa epoca fora da Franca. E jd entao esse clinico
inglez conliecedor da accao predilocta do curare sobre os nerves
motores, estabelocia a pmdente recoin rncndac&G do vigiar atten-
tarnonto a respiracao de modo a restabclecGl-a promptsmen te no
easo em que ella se embaraoasse seri&xnonto depois da absorpcao
do curare.

Xcssa mesma epoca, Sayre, distincto cirurgiao americano,

empregou o veneno indiano em um easo do totano traumatico
consecutivo. a um ferimento do pollcgar c foi mal succedido em
fcna tentativa.

Neste doente* ctija observance foi publicada no :Yeu -Yurh
Journal oj Medicinet o eivurgiiio americano, tendo ju a inputado
o pollegar sem conscguir debellar o mal e levado pelas ideas
thooric&s deduzidas das experiencias e dos admiravers traballios
de Claude Bonnard sobre a accao physiologica do curare* feli-
citous da opgprtunidadc de verifier prat i c-ament& as tLtduccOfeft
do sabio physiologists francez.

A

Citado j>or Follin,
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Elio empregou, pois, o curare na dose de 2 decigrammas
dissclvidos cm 30 grammas d’agua : liouve apenas uma nofcavel
melhora no cstado do pulso e da respiracao ; as convolves em
nada so naodificaram e o doente succumbio *

Em 1859 um medico italiano do hospital militar do Turin,
Vella, empregou o curare no homem, corno Gradocurar o tctano.

Levado pcla idea duplamente falsa de que havia complete
semelhauca ontro o tetano e o envemmamento pela strychnine,

o quo outre esta substaucia e o curare existia um complete
antagonbmo physiologico, elle administrou cstc toxico aos sous
tctauicos.

Sous dous primeiros eimios nao forum animadores, porque
o omprego do curare, ndo impodio a terminacao fatal ; otercoiro
caso , porem, foi coroado de successo, cabendo ao curare toda a
honra da cura,

Esta observarao, apresentada a Arademia das Sciencim em 29
do Agosto de 18-59 por Claude Bernard, e cm resume a seguinte :

Ferimcnta \m nrrna de logo. Telimo, CIITN

Aleixo, soldado, 35 annas Ue idade, feridn nn batallm de Ma-
genta par uma balla que Ihe fracturou a primeiro metatarseano do pS
direito, contuiulmda e dilacerando os tendOes e os tecidos cireumvi-
sinhus, entrou para o hospital no dia Id de Junho de 1859. No dia
13 foi extrahida a balla e cinco dias depots manifestaram-se occideutes
tetauicos perhdtameute caracterisados, regidez em tudo o corpo e ameaca
imiuinente de asphyxia, [ lepois de ter foito atgumas prescrieOes sem
resultado, Vella decidio-se k empregar o curare sabre a feridn, ser-
vindo-de de uma SuIunSo de 8 centigram mas tun 3(i grammas d'ag'im,
qiifiutidade esta rpie foi sendo augmentada progressivamente ate uma
gramma do curare para 80 de vehiculo.

A emla applieurao do medicamento suecedia uma notavel diminui-
cHo ihi regbkz e uma relnxarfio muscular tao completu, qne o daento
podia sentar-sc no leitp, tamar nlummtos e satisfazer todas as anas
neeessidndes ; mas, eliminado o rnedicamento, cessavam logo sens
btmiliros effeitos, as convulsOes e as nmtmcturas reappareclam viulentus
eonn > datiies, eumecnndo setnpre pelo metnbro em que se assestava n
lesno. If ;izia-se tmUiu uma nova applicarUo da solueao medicamentosa,
e meia liora depots tudo desapparecia novamente.
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Estas alternatives dur&ram assiin algunS ilias* at6 tjue o trial fo
Cedcudo no remedio , de modo que no duodecimo < ! in rts tratamanto o
doftiHe admvn-se completamente resubelecido. A principio a ipplka-
cSo da uuuIicameiUo orn feita unfcameale eobre a ferida qae o absorvin
perfeitatttento bera, durante tr©z (lias ; duhi em di.fl.ute, poT&n,
for ©brigado a deuudor uma vastu supegfieie da coxa> per mtlo r|c urn
vesicatoria, afim de tornnr a abstjrpfflo mais rapida. 0^ ciirativos, que
nos pritneipoa trez dins eram rentmulos tie trez eni trea boras* faram
sendo poipo a pouro mais fiSpucaclo^ e mis nl times dins rftduzidos
apenaa ZL < loua em 34 boros.

Vella

1

h
Esta intcressaiite ohsorvacaO, coma era natural , caiisbu grande

seusaoilo rntre os medicos franeezes, principalmante uas corpora-
QBOS e flOCiedades seienti ficus, undo calorosas disoussOcs foram lo-
vantadas & pmpositQ da effieaeia do curare uo tetauo*

analysando estc facto
* aconsellia quo die seja

laserva c quo tic urn miiro succosso nSo so dove conchiir logo a
tililidudo e a effieaeia iPosse toxico tuo active quaO perigosjo, do
mode a admiUil-o ua thosapcUtica. CJlaud Bernard, rcspondtmdo
uo iUustro cirurgiuo da CttridttdG> prosta o apoio do sua reconlie-
cida authoridado ao facto em questao, c confessanJo tudavia quo
csto uuico suceesso c msuificieute para qae d‘clle so possa dc-
duzir o poder curat I vo do curare no tetano, comtudo pensa quo
ossc facto e do na.fcurcza a anuriar os pratieos cm circumstane-ias
identical a usarom do mosmo rocurso.

Eutretanto, apesar da adhesuo prestada polo eminonte pliy-
siologdsta e por muitos cirurgidas c medicos uotnvcis qtie parti-
Ibnram a sna opiniao, foi com muita resam qae os jornaes scien-
tilioos acollmram a observacuo do cirurguEo da Turin *

nileur de$ Sciences, analysando a observacao de Vella* assim sc

\ “ < 'l pean ,
acceito coni toda

i

0 J/o-

r cxprimei
e bastante incompleta

Astim, nao S '

« A obserVacuo do medico de Tarim
*

no que diz respeito d oertos poutos unportautoa*

pdde explicar comor secdo o curare urn
Vella entretanto 0 administra na dose do uma gramma

veneno ttlo eucrgico,
de tnr/.

em diante, at6
coin o iutervallo do

6m troz boras nos quatro primeiros dias c dalii
o duodecimo dia, em dose igualt apeuas
emco Loras ? Demais, qual a razao porque Vella , tendo obtido
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com 10 centigrammas do medicamcnto a abolic&o dos symptliomas
tetanicos, clcva ontrctanto csta dose cm tao curto espago do
tempo ? »

Nesta observacao v5-sc aiuda, contimia o articulista , que os
syruptomas tetanicos desappareccm meia hora depois da applieagao
do curare, c do novo apparecem com a mcsma intensidaile no
lirn de trez boras. A constancia dcsta relagao parccc aflastar
toda idea dc uma simples coincldeucia; mas ainda assim mesmo
cncontramos na regular!dade desta correlagao scrios motives do
duvida. Com effeito, sondo o curare urn veneno tao cnergico e
absorvido, uao pelas vias capricliosas do titbo digestivo, mas di-
rcctamcntc polo systema vascular , porque motive lcvava elle tanto
tempo a manifestar sua aegao, e cste cessava immediatamente
no fim de trez boras ? Seria porque no fim dcsse tempo a gramma
do curare ora complctamente absorvida pela pequena ferula do
metatarseano? E nada ficaria nas pecas do curativo, do qual
Vella nao faz meneSo alguma ?

« Como se diz terminaudo o articulista, cstas objeceoes
sao bastaute sorias e de natureza a fazerem duvidar da eflicacia
do curare contra o tetano traumatico »

Follin , examinando tambem a observacao de Vella, pensa
que o caso cm questao nao so apresenta com os earacteres
habituaes do tetano traumatico agudo.

« 0 comcco dos accidentes pela perna ferida, as intermittent
cias e a ccssacao rapida dos symptomas, a longa duragao da
molestia, diz este pathologists, devem despertar algumas duvidas
a respeito da acealo therapeutica do curare neste caso. »

Pouco tempo depois da publicagao do Vella uma nova obser-
vacao de um caso de tetano traumatico tratado sem resultado
polo curare por Manec veio contraprovar o facto do medico de
Turin! e laurar a duvida e a descrenca no espirito do todos
aquellesque partilhavam o sou enthusiasmo pelo venenoamericano.
Nesta observacao, que foi apresentada a Academia dust Scicmias
em 12 dc Setcinbro de 1859, tratava-sc de um tetano ngudo
que sobreveio a uma fractura do autebraco c do omoplata, logo
no dia immediato ao accidento. No terceiro dia pela manlia foi

V
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admiaMrado o cu-var^ dissolvido om agua c instillado cm pc-
qucnas meisoes feitaa na pelle, Dumftte todo o tiratamento
durteu das du&s Leras da madrugala us oito da nolle * foram
emprogados 27 centigrammas de curare:
alguma a notur-se e a
invas&o da molestia .

A cste facto

C[UO

imo HOEIVE metliora
inorte sobrevoio 30 boras depois da

soguiram-so alguns olitres cm que o curare
foi ompregado sem sugcossd* Ass-im foi o de Gintrac, de Bor-
deaux [*] cm que o msuccesso foi complete , porquanto durante
os 10 dias do molest}a iiijectava-se nofcuvel quantidade do veiieno

no treble cellular subeutaneo e a morte teve logai\

H

0 Facto dr Foil in foi tam bom outre insucoesso. (**] Tra-
tava-se de urn tetano agudo* cGgnplicntido uma ferida contusa da
face dorsal do antobruco c sobrevindo cinco dias depois do
accident©* 0 tratamento pelo curare foi coraegado logo depnis
do cunfirmado o istaiio e consistio em injecooes hypodurmicas
do uma soluguo dosta substauda* No $apago do 20 boras
que durou o trntamo&fo foram ompivgados 50 centigram mas
curare, c o doentc succumbio setu quo os intervalios do calma
pudessem ser attribunlos no medicaments

EntrOtunto o facto de Cliassaignac (***) p&rccc confirmar
complottemottte a observacuo do Vella, e pOr fora do d u v i la a
elEcactft do curare no totano -

de

Tratavu-se de urn homem de 24 aunos de idade, qua, tcmlo
rccebido am tiro de cspmgurda em um dos pcs, apr^aenlotiose
emeo dias depois do accide&jtc com mu tetano francamento
genera lisaJo c dos mais agudos.

Os medicos quo o tratavain * dopeis de terem ernpivgadte scrn
prove i to o cliloroformio, o opior o a1misear, etc, * deGidiram-se, por
consellio de Chassnignac, quo bavin side chainado cm ctmlrL'cnda,
a empregar o curare como ultimo reeurso, visto como a inorte
parecia cm men to, tao deploravel era o estado Jo detente* 0

(

( ' ) ? V Ai' /uV '- yAi* } &it Kri^nr?f — 21 Set&flbra dfc [ $6 .C
I* * * Bulletin dc ta Society dc cfrirwrf /fo P̂ag* StO;

Jhtlictin dc In fkicieti dc chirurgiê T* ItC.
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120poisf foi prescripto na dose do 10 centigram mas c
grammas do um julopo gotnmoso, quo foi administrado as colhores

boras cm duas boras. A ferula foi tanibom
duas boras com fios cmbobidos cm uma

solugSo da mcsina substancia, 20 centigrammas do curare para
120 grammas cTagua. “

Oito boras depois do comecado csto tratamento, o cstado
do enfermo era ja muito melhor, a rcspiracao tornou-sc mais
livre, o trismus tinha diminui lo cousideravelmcnte, os spasmos
cram inn.is espa^alos, tudo emfim inlicava melhora muito aou -
siveL Esta medieaqilo foi contiuuada, augmentaudo-se progres-
sivamimte nos dias subsequentes a quantidado do curare, cnja
duso chegoii a ser o duple da cm prega la no prlinciro dia
curativ.o da feridn c no
plena couvalesmnyi.

Esta observaeao, attenta a autoridude c d merecida reputaquo
de fjiie gozava no muudo scientifioo o sen apresentantc, causou
grande sensacao tia Academia e na Sociedade ile Cirurgiu, ondc
1 ' vantuu-se grande discussao entre Larrey , L'goucst , Yerneuil ,

Boiiiet , etc, Entretauto, o que (ieou fora do duvida e quo Chris-
saignac, nao so havia curado ura caso de tetano dos mais agudos
c de mareba progressivamento rapida, como tambem quo os
pyinptomas assustadores do que a molostia so apresentava roves-
tula, so tiuliam diminuido de intensidade e finalmeute desappa-
recido apes a admmistragao do curare. Porem Follin , examinaudo
esta obaorvac&o cun a circumspeccao o o criterio que caractcrisam
suas opinio 's, mlo pousa por esse modo, suppoe antes quo , atten-
dendo-se a louga duraeao da moiestia, trata^a-se, nao de uni
*

tetano fraucaincntc agudo, mas sim do urn desses casos chroni-
cos quo se podem curar espontaneamente.

iJestes factos que sao cm mimcro de dez, dos quaes seto
seguidos de morte, nao se pdde conchiir, pensamos, a efficacia
e o poder curativo do curare sobre o tetano ; porquanto, dos trez
successor, apenas um , o de Chassaigtiac, merocc-nos impovtaucia,
pois que os outros dous nao cram sinao casos chronicos, nos
quaes a cura podia muito bem ter lugar, ou pelos unices esfor^os

curare ,

de sopa de duas
curadu, de duas cm

para o
firn de lo (lias o doente aebava-se cm

-4



V.bju I

43

rlo organicmor on mod Iante o eraprego dc uma medicarao aprn-
priada a molest ia e cm todo o euso menos encrgica do que o
voneno amCricano ,

Entro nos aponas podemos cifeir uni facto quo nos for refe-
rldo pelo nosso mesttfe o l)t, Ferreira Franca, o qual dissc-nqs
ter empregadG o curare com succosso cm um easo dc tetano
traumatica consecutive a run IV rimon to da parte posterior do pe,
com dHaceraqao do teudao de Atdates,

Porqite via devo ser admifustrado o curare e qual a dose
quo pdde SOP egipregada de cada vez ? Eis-ahL duas questues que
sio do alta importaucia pratioa e sobre as quaes, prkmlpaltneuEe
a seguuda, os t&erapeutLstas ainda nao so deri&iram. Durante
muito tempo aeroditou-se quo o curare s<S dovia ser empregado
pqr mneulacilo, qncr pop moio das injeccSes subcutauras com a
seringa de Pf &vaz, qtier em uppUcaqfes na superlicit do uma
forida o quo fora (lesta via, on oflo nao era absorvido, ou perdia
completjtmente SUas propriedades (.ovicas. Hujc, pmem, mlo ptido
mats scr acelta esta asserquo ; porquaulo os tmbalhos rccontcs dc
Martin Magron e Bnisson puzerani fora do duvida a absorpcao
do veneno peia mucosa cstoiuacal* beta coma a conservaqfio do
siias propriedades quo nada sofirem quando absorvido por ossa
via . Quanto as dosest reiua grande ditevgeneia outre os exgn-
rimentadorea quo nao tOnx eUogad& a um aec&rdci . Algumus
experieneias ontrotanto autorisam a suppor quo so podo inocular
sem grande iueoirmnorijo 5 oenrigtfainnKis do car]a vez, do
dims cm dims horns ( Foilin * ] Internamento 6 hastan to difficil
prccisar a duse em que o curare pdde ser administrudo, Em todo
caso ] KV.1 (.!-KO mpregar uma pocilo de 1^5 grammas do vrhictilo
para 50 eentigrammas do medicamenta o daEa as colliores dc
dims em duas Loras, vigiaado atteuiameute o duente pata sus-
pender a medienffio logo aos priuieiros indicios do compromctti-
toento da rcspinu'Ho ’ porqnanto* uma circumstaneia qur o pratico
dove sempre ter prescute ao espirito, Omprcgando o curare, d quo
curre o riseo dc vOr sitocedor a itma contraecilo convulsive dos

P

musculos iv&pivaturios, uma relaxacao tnn complcta que produza
do mesino rnodo, mas por um tnecauisino diverse uma aspltĵ xia
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que pode tornar-so mortal , mosmo cntretendo-se a respirac&o
artificial.

B. —FAYA DE CALABAR E ESERINA,—Entrc as substan-
cias medieameutosas que uestes ultiinos annos mais tom occu-
pado a aUencao dos therapeutistas o dos physiologistas, figura
cm lugar proemiuente a lava do Calabar e o sou alcaloide,
cscrinu. Com effeito, pondo de parte, a* tradicoes prla muior parte
invcrosiuuus e os conics fabulosos dos viajautes que percorriam
a Africa e dos missionaries quo so oeeupavani da catoehese dos
povus cm eujo solo eresce essa Iogummosa, so loi oio 1840 quo
o L)r. Darnel, em uraa memoria aproseutada a Snrielade Elhuolo-
gira tie Londrea, fez conhecer algumas do suus propmdudes estu-
dadas muito perfuiictoriam ^nto, mais na qualidade de tonvisits
do quo como botamco e physiologists. Nove amios depois desta
publioa^ao, o professor Cliristisou, obtendo do tim missionario do
Calabar lima porcao desses fructos venenosos, fez o sen estudo
toxioologico, que foi communica lo a Socicdade Heal de Edimburfjo ,
o Dulfour a sua dcscripcao botanica. Do entao cm diante, attra-
liida a attencao dos therapeutistas e toxicologistas eumpeus pelas
propriedades singulares dos fructos dessu planta africana, princi-
palinonte no quo diz respeito u sua aecao sobre o systema ner-
voso, o sen cstudo comocou a sor iVito com muior cuidado o
interessc c a therapeutiea procurou utilisar-se do sua accuo
oloetiva sobre os nerves que presidem a motilidade, pretondcudo
talvez cucoutrar nesso toxico urn poderoso oonvetivo de ccrtas
perturbances nervosas , priucipalmcutc claqueLias que sc matii-
fesliun por eonvulsScs, spasmos, contracturas, etc. As experien-
cias de Cliarpoy o do Hurley , pondo em evidencia o poder que
oxorco a esoriua sobre o systcraa norvoso, cujos nervos motorcs
ella paralyse conservando intact os os que presidem a sens!bill-
d a l e ; ainda vicram augmemar as osperanous dos therapeutistas
e dos clmicos,

Os dons primeiros cases de tetano tratados pela fava do
Calabar n seguidos do cura forum devidos uo Dr. Watson , de
Lon Ires, Esias diuis observances foram publicadas no Bulktim de

a
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thcrapcutim do 30 de Marco dc 1807, acompanliadas do minu-
ciosos o interessantes detalbcs, nos quaes vO-so claramente a
acoao elective dcsso to\ ico sobre os nervos que prcaidem ao
movimento. E assim quo 15 u 20 minutos depois dc cada ddso
do medicamoQto, OH museulos relaxavam-se completumente, as
convulsoos cessavam, a respiracao so dcsembaragava e os doentes
consoguiam adormeccr* Uma liora depois, quando o medicamcnto
era completamonto eliminado, os phonomenos tetanieos reappu-
reciam com a niosma intensidade, para novamente desapparo-
corom modiantc uma outra ddso do medicamcnto.

A’ estos dous primeiros factos, antmadores sem duvida, ja
porque foram seguidos de successes, ja porque a remissSo dos
symptomas convulsive** era muito notavel depois do cada dose
do medicaraento, seguiose mn outro do Campbell , tarabem co-
rOado de successo o publicado tainbem no mesmo periodico cm
30 do Novembro do mosmo anno*

Em 30 dc Marco dc 1868 appuremi ainda no mosmo jomal
um outro caso dc cura obtido por ura medico do Northampton
por mcio desta raedicacao,

Para contraprova dcstes successes, porem, vicram a luz da
publieMade dous fuctos, um de Giraldes c outro do Sr* Bouchufc,
nos quaes o medicament© mTo impedio a terrainagfto fatal. E
con vein notar quo, quor eslns dons factos, quer os ontros pre-
cedentcs, referem-so a casos de tetano espontaneo, assim como
tambem dous ontros do Sr, See, isto 6, a ossa variedade de
tetano quo foraeco maior uumero dc curas pelos divevsos me-
tho Jos de tratamonto era razao de sua menor gravidadc,
antes da mcnor inteusidade da alteracao nervosa, de que a
molestia o symptoma,

Na these inaugural do Dr. Dolamarre (*) encontramos doas
oliservacocs de tetano traumutico tratados pdas irijeccoes hypo-
dermicas dc sulphate de cscrimi c seguidos dc morte, nao obs-
tante a longa dtiracfio da molestia e a persistcncia do teata-
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mento, quo no primeiro doente prolongou-ee por 13 dias o no
sogundo 20,

Elitre nos algims cirurgiffes tem experimentado o sulphate
do cserina no tetano, mas os resultados obtidos nao tern sido
animadores,

AiuJa este anno o Sr, Dr. Pedro Affonso perdeu tun seu
doente quo sitjeitou a csta tratamrnto o urn outro da ptinica
cirurtjica suoumbio tomaudo uma pocao, quo aldm do onfras
substaneias mod teamentosas, coJitmlia 5 milligramsnas de sal do
cserina *

Do quo levainos di to so deduz duramen tc o poder uurativo
da ftva do Calabar e do sen alealoide nesta molestia :—ella rule
earn u tetuno verdadeiramente agudo de march a rapida, ncm
modifica de modo algem a exaltaciio funccional das cel In las da
medulla o do bulbo. Puralvsando os nervos motores, combate as
convuNoes o impede tnomentaneam^nte a asphyxia resaltan to da
contractora doa musculos respiratorios, mas LIEIO vae ailiti a sua
aecito. li coHsegumtcnDLento urn palliative nos easos deaespe^
rados c nos bontgnos nlo £ superior d outran substancias monos
toxicas e porfgosas, quo devem ser preferIdas, porquanto uma
cireiunstruicia quo o pratico dove ter seinpre presents au espi-
ritOr praserevondo a- oserina, e quo este alcaloide, como o cumre,
podo prohtzir a asphyxia, porem , por uru media riismo Opposto
ao do tetuno. isto e; rdaxando cm demastu os musculos jrespira-
torios, principal monte o diaphragms

A melhor matedra de so adtnimstrar a cserina e incoutcsta-
velmente o motUodo da.s injocgOos hypodennieus. serviado-se de
uma solucao centesimal! Deve-se comoca r por doses muito dimi-
uutas, as quaes serSo augmeutadaS progros$ivamente do confor-
Oiidade com a tolerancia do doente e segundo os effeitOs ohtidos
C em todo o caso cercando o doente de citidadosa vigllaneia. As
injecqffes devem scr ropstidas de 3 em 3 boras t on todas as vesses
quo 6s accidents comeearem £ reapparecer* Seguiudo estas pres-
cricoes , o Dr* Delamarre chegou a administrar 2 centigramme
dc cada vez, attingmdo a 20 centigramnjas por dirt.

H
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Mercuriaest

k
As propara§?5es mercurials, cmprcgadas mfus el extra , tSra

sido m a [ to preconisadas por a!guns pratieos como moio curative
do tetauo e nos tempos cm que Oftitrps meios trials imergicos
aiiida ii3o cram eonhecidos, o sen uso era muito recommendado,

principulmeute p$lt)3 eirurgiu is inglez83 e amorieftnos, Kranek
dnva-Ihcs mats importancia do quo ao proprio opio c Heurtelonp
stepatidas vezes fcive occasiao do verificar a si;a titilklade;

assim quo am sou doonto no qual o tetano solirevoio como com-
pileaqilo do uma amputate da prrna, die euroa a ferida com
fios cmpastades com ungnento mercurial c dosdc qnc apparceeu
a galiva^ao, os symthomas teUimcos sc dissiparam . Valentin
cita ainda um example mais edrioso da influence das pvcparaqoea
de mercurio como mcdicamcnto do tetano .

<< G Dr. Young , depois do ter experimentado sem proveito
grande uutnero de medicament^ cm um onso dc tetano muito
grave ( ?) recorreu emfim ao stfblimado corrosivo , quo olio admr-
nistron em alta dose. 0 doonte comcoou a melhorar coxusidera-

*
vclmeute desde quo a salivate so cstabcleceu ; o o que toma-se
notnvol , e quo a susptmsau do modleamento dava sempre em
rosultado o reupparecimento das couvuIsons, as quaes cossavam
logo que, contimiado o uso do suldimado , 0 pytialismo mani-
festava-se. Estas altcrnativas repetiram-se trez vezes successivas,
ate qu$f finatmentc sendo ministrado o remedio continnadamontc,
a cura teve logar. »

Algumas outras observances do medicos americauofl oolllgidas
tamlicm por Valentin parecem ainda confirmar a utilidade dos

-4
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mereuriacs c cm taes casos o apparccimento dc uma abimdantc
salivaeao ora sempre conshlerado corno o pronuncio de uma ter-
rainaeao favoravel. Forget, de Strasbourg, refore tambem urn
case do eura obtida unicamente coin as fricqdes do unguento ua-
politatio na dose de 30 grammas por dia e BriarJ de Beauregard,
em oito observances de tetano, diz ter tirado muita vantagem
destas fricgOes,

Entre nos, 6 costume de quasi todos pratieos recommen-
darem estas friegoes, o na clinica medica da Faculdade por vezes
temos observado esta pratica adoptada pelo Sr. L) r. Torres Homem.

Bom pouca importancia ligamos ao emprogo destc meio no
tetano, o qual nao pode ser justlficado por alguma razao scion-
tifica. Tsos cases citalos em quo a cura teve logar, a qual das
duas hypotheses devemos attribuil-ar a uma aegao electiva do
mei'curio sobve os centres nervosos, ou ao appareciinouto da sali-
vagSo ? E’ mais racional supper quo a nenluima, principalmento
a segunda. Entretanto 0 facto do Valentin paracc por fora de
DLIVIIIA a itifluencia do apparccimento do pytialismo sobre os ac-
cesses eouvulsivos c em tal caso coufossamos francamento quo
nao podemos comprelumder nem espliear ossa mfluencia, Porem,
desse facto isolxdo nao so pode scientlliofimente coiicluir o podcr
curative dos mercuriaes sobre o tetano e demais a longa duragao
da molestia nao nos dove induzir a crer quo o caso em questao
era antes urn desses cases chronicos, quo so curam espontanca-
mente ?

Todavia, como esta ramlicacao nao inbibe a comcomifancia
de onfra. nao obstante o sou caraoter empiriuo, nos nao duvida-
riamos orapregal-a, sem cointiulo Jar-1be grande valor.

H
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13romureto cle potassio

Quando o celebre Dr. Ricord e o Dr. Puclic, guiados pela
analogia cLimica quo existe outre os bromuretos e os ioduretos,

cxperimoiitaram sem suceesso o bromureto de potassio nos acci -

dentes produzidos pela syphilis c o abandonaram logo depois,
dies uao podiam por corto prevflr a fecundidade thnrapeutica
desso sal . cnjos prodigiosos cffeitos sobre o systema nervoso nao
tardavam muito cm apparecer a Inz da publicidade. Com cffoitO
jd em 1850 os 8L*S. Huettc e Raines domonstraram a sua aoeao
scdativa sobre os orgaos genitaes e a seasibiiidade do pkarvnge
c no anno scguinte o Sr. Debout poz etn evidencia suas pro-
priedaios Lypnoticas, Nesse mosmo anno Sir Charles Locook
commuiucou as sociedades medicas o sou poder curative sobre
a epilepsia , e daki por diuufce o campo de suas applicagoes the -
rapeutical ampliou-se consideravelmente, gracas as numerosas
cxporietieias de quo tdle tomou-so objecto por parte dos mats

notaveis physiologistas o medicos europcus.
Em 180 i o professor ( rubier [*) confirmaado a accdo liypos-

thenisante do bromureto de potassio sobre os nervos da vida do
relacao e da vida organica, e cspecialmente sobre a medulla,
assim se exprime :

« Par son einploi on voit se calmer Pirritation gutturale et
la dysphagie
tense et spasmodique; ou voit se
diaques, la dyspnee nerveusc, los mouvemeuts desordonnds de

douloureuse, I'cesophagismo, la toux fori re, quin-
tnoderer les impulsions car-

llc.lUslin dc therapeutique 1851,

B:
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la choree et les contractions involontaires et inconscieniess dues
a rexageratiou tie k force exeito-motrice do la mocllc. Lti
m6me temps les malatles accSsciit un sentiment do langueur,
do faiblesso et d'abattoment rjui no lour ost pus habitual. Los
autros grandos functions, a V exception pout 6tre de k secretion
rnuale, qm ost p^ trfi > is accrue d'emblee, pavatssont moms dircc-
teruent influences. Lc bromuro do potassium tern pure !'dethisme
nervoux do la fifevre et ahuissc la temperaLure an memo temps
(pie le pouts * »

0 Djf. Voisin (*) tendo krgamente empregado a bromureto
do potassio nas grandes nevroscs convmlsivas, chorea epilepsia,
etc* * estabekfcc do modo segointe as suas iitdicugtJest

« 0 sen elfeito principal d raodcrcLiML exaltagao da forca oxcito-
motora da medula ; e pen* conseguinte nos casos de sobres&Hos
inuseulares e nOs abates e nos movimeutos bruscos diumos c
notiymos, parciaes ou gcraes, qua a sua acg&O sedativa dove ser
utilisada * »

Quasi na tnesma epocha o Sr. Labor le (**) de stias expericu-
rias sobro anirnaca e do grande immiro do obscrvagoes diuicas,

cliegou ds segiaintes conduces : — no hoinein . assim como nos
animacs itiforiores, D bromureto do polasdo exerce uma actulo
predommunto sobro os actos chamados reftoxos, qualqucr quo

sua s&de physiologica ; actua seeundarkmcate sobre a
Aindu cm scu modo do vth% as ma-

nifestagoos bromicas sao a traduccao real de uma rnodtficagjlo
op ;.mda nos clcrneutos rmaUmucos. ondo BO elaborate. os aotos
reflexos, isto d na collula excito-motora da medulla e nos can-
tros guuglionafes do grande sympathico.
e predominant*} so adiam subinettidas e aubordinadas
canoes qua eile exorce sobre as outxas fu-negffes da ecoaomia.

Os Srs. Martin DaraourcttG o PolWt (+*+) em uma sSrie imiito
consideravol de ex perlendas perfei turnonto conduzidas puzeram

H
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o.m evidencia quc a accao do broinureto do potassio faz-se sentir
cm primeiro lugar sobre os nerves sensitivos , depois sobre os
motores e a medulla, c finalinento sobre os tnuseulos, Nao
admittem entretauto quo as modificacoes soffridas polos norvos o
polos museulos, dopois do uma alta duse do bromuroto, possann
sor atti'iljLiidas, corno ainda preteudom muitos pliysiologistas, ao
enfraquocimonto da circulacao, visto coma as propriedades dos
uorvos c dos musculos aiudu porsistom dopois da susponsao me-
canica da eirculaoao de
cipal arteria, e doraais
mcio de uma injcc^o do broinureto,

uma ra privada da cucula^ao pela ligadura do coracuo.
« Eufin , dizetn olios, e’est a la double propridte auestb

que et amyostheniquo, rapprochco de l'effot sedatif sur la circu-
lation, la c:halenr ct les secretions, que le bromure do potassium
doit so montrer si rornarquablemont utile oontre les gran dos
ndvroses a processus oougestif dos centres norveux, t dies quo
beplepsie, lYvcIumpsiot la choree, etc, »

0 broinureto do patassio, pois, de todos os agont.es tliera-
peuticos do quo nos temos occupado, e aquello quo mais rasoavd
o scicntifioaniente pride ser indicado para dobollar o lotano* Com
ctFeito, pelas suus propriedades hypnotioas, elle morgulha o docuto
cm um somno bcuefico e salutur o tom a vantagem sobre o opio
de liao deterininar para o la do dos centres uorvosos a cougestfio
quo cste medicamento produz, s^gundo a opiniuo « 1 : k muitos atic-
11 jores, Como um mcio deprimmte da exaccrbaqao functional
da medulla, qum1 a sua accao so exorca dircctamcnto sobre a co-
in 11a nervosa, quer indirectamen to sol ire o syslema vascular, elle
abate a cxaltacao do podor cxeito-motov, diminue per conscguintc
a sensibilidade reflexa c aniquila ate curto pontu a ion to prodno
fora das oonvulsoes. Pela sua aecilo sobre a circiihu-di ) o respi-

4 4 1

rmjao, quo (die gosa. ja na qualidude de hromiirfitn. j;i oomo sal
dr -poiamn, elle raodera e diminue a aetivirlado d'essas duns fuumles
de um modo notavel, abnixa a temporat urn , torna o puIso monos
IVoqueute c corrigc a exaggrracao das com bustnos urganicas.
Alem d Vistas ra-soes, so attendermos u ([tie o bromureto do potassio

h

um membro jjela ligadura de sua priii-
porque prile -se a voutade paralysar por

os nerves e musculos de

-4
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pode ser administrado sum graves inconvon1cutes cm alta dose,
so da com a maior parte das medicacoes activas, aindao qne nao

mais oonvcmcido ficaraos do quo pelo menos em tbeoria cste me-
dicamento e o quo mais convem para debellar o tr^ tano, do qual
' lie scria o especifieo, se tal molestia fosse susceptive! de ser
sempre euravel por um imico mcio do tratamento*

Para justifieur
quo nem sempre torn confiruiado
ideas, porquauto se mnitos casos do tetano chronico c mesmo
agudo t6m sido curados por esta mcdicaeao. os mper-agudos con-
tinuum ainda a zombar do sen podcr therapoutieo, como tom ate
hojo zombado dos outros meios curatives ;i mais tempo conhecidos.
Xa dinica medica da Faculdade, durante o anno do 1875, fomos

esta nossa ultima nsserqSo, alii esta a pratica
voracidade das deduooes thoo- 4

a

tostemunba de trez successos obtidos com este racdicamcuto asso-
ciado ao sulphato do morphina, e o Sr. Dt\ Torres Homera nao
poucas vezes tom veriScado a clEcacia dcsta medicare, quo pro
couisa como a unica capaz de dar um resultado satisfactory o,
todas as vezes qne o mal nao e rapidamente mortal e da tempo
a que o remedio possa exerccr a sua acc;ao curativa* Porem, ja
cste anno presencidmos um insuccesso ainda na cliiucatnao obstante

clevacao rapida e progressiva da dose dos dous medicamentos,
contra os quaes a gravidade da molestia lutou e venceu.

0 Sr. Dr* Saboia tambem administra o bromureto de po-
tassio aos tetauicos da sua infermaria de clinica cirurgica, ordi-
nariaraeute sera resultado favoravel. Porem, cumpre notar que

S. S, clevar as doses ate o ponto & que cllas
o quo nao deixa do ser utna circumstaucia
o medicamento, porquauto como esta hoje

a sua accfio curativa se excr^a de um
empregal-o desde o principio

do tratamento cm quantidade nunca inferior a 20 grammas no
espaco de 24 boras e ir augmentando progressivameute ate 40
grammas nos dias subsequentes*

Seja coma for, de todos os mcdicamentos que a therapeu-
tica torn posto era campo para combater o tetano, o bromureto
de potassio e o que maiores probabilidades de cum apresenta, e

a

lmnca vimos

dovem attiugir,
attenuante para
demonstrado, para que
mode salutar, torna-se necessario

-1
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o unico que deve offerecer oo pratico uina confianca mais segura,
nao so cm razao do suas propriedades physiologicas, hoje perfei-
tamente estudadas, como tambem pelo grande numcro do succcssos
que die tern conseguido. E como a associa^ao do opio e princi-
palmente da morphina em nada prejudica a sua ac<jao therapeu-
tica, imitando a pratica dos Srs. profossores Torres Hoinein e
Saboia, nos nao duvidamos affirmar qne por esse modo augmen-
taromos consideravelmentc as propabilidades de successo
sando o podcr curativo das duas subtancias reunidas.

t

p

I

i

r

k utili-*

*

i

.a

l

m

*

L



V.fcSH*

54

JSleios cirurgicos

M

AMPUTACAO.—Quantlo no curso do uma ferida asses-
tada cm urn orgSo affastado dos centres o totano apparecc,
dovc-se praticar a ablacao desse membro com o fim do sustcr
o mal em sua invasao, fazondo desapparccer assim a causa, ou
o ponto do partida da imtogSo ?

Nao Iiositamos em responder pela negativa : a tliooria e a
pratica so lovantam contra oste metliodo do tratameuto hojo
abandoriado p- la totalidado Jos oirurgioes, nao obstante alguns
successor obtides [ >or Larrey, 4110 0 recommendava. Com effeito,
quo influencia curativa podera exereor a ablaeao do membro quo
foi a s&Io da origem do mal, sc os centros nervosos, principal-
mente a medulla 0 0 bulbo, ja so acham profuudarn cute modifL
oados no sou fnnccionalismo 0 quoni sabe so nos sous caracteres
anatomicos ? Amputaudo-se a parte, nao st: vae augmoutar ainda
mais a intensidade do traumatism0, expondo o svsterna nervoso
a urn ahulo muito mais energico talvcz do que aquelle quo foi
origem da molestia ?

Invocaudo os factos vemos ainda comprovada a nossa as-
sercao, Em primeiro lugar , as amputates, quaesquer que sojam
as lesoes que as roclamem, s5o uma causa constantc de tetano,
e na cifra da mortalidade dus amputados esta complicaeao
precnche uin grande esparo. Em segundo lugarf cxcepfcuando-se
algumas observances pouco concludentes de Larrey , todos os
cimrgio s quo soguiraiu esta pratica nao foram igualmcnte bem
succedidos, Urn facto de Valentin, povem, justifica raellior do
que qualquer argumeuto 0 nosso mode de pensar :

A.
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<< Um Imlividuo e atucado de tetano no mc&mo dia cm quc

um ] >oi Ike csmaga o grande artelbo de um dos pea ; no dia
seguiiito o Dr. Barker pratica a amputating c o trismus desap-
parooe ; porern * os accesses so reproduziram depois com maior
vehomencia, sem quo liouvcsse uma causa apreeiavel a quc dies
poJessem ser attribuidos. »

Ora, noste case, por conta de quern dove ser pesta a repro-
ducao e ainda mais a aggravacuo da molestiat senuo a ampu-
tacao ? Nds portanto a regeitamos completamonte como um mo-
thodo Lavburo, deshumano e nocivo.

k

B. — GAOTERISACOES.
4 A cauterisaciTo com o form ver-#

melbo da forida quo foi origem do tetano, com o iim de dnstmir
as extremidades nervosas contuses e dilacoradas desde tempos
muito remotes quo torn side reeonmiendadm Larray, porem , foi
quern mais precoilison cste metholo d < * tratamento nos tempos
mndemos, do rjnal parcoo ter tirade bom rusultado. Valentin
tambmn o recoimncnda, mas com maior sobricda.de do rjue Lnrrey

c emtros cirurgiocs quo seguetn a sua pratica. Este metliodo
enrativo, quanto a mis, uuo so 6 pouco cxcquivel, attcutu a
repugnancia dos doontes como pouco edieaz c om alguns casoa
mesruo pdde ser nocivo, Nao tom , 6 verdade, os series incon-
voniontes da amputacao , mas nem por isso deixa de ser perigoso ;

porquanto, nao e raro o tetano sobrevir a mais insignilicante
qneiniadura, assirn como tem appareeido depois de cautcnsacoes,
mesmo pouco extensas, como o Sr. Laurent [*) refere dous casos,
em um dos quaes o tetano sobrevcio a cauterisaeao de um ponto
doloroso de um nervo intercostal affcctado do nevralgia.

i

C. — NEVROTOMIA. A secczio de um ou mais ramos
nervosos, ou mesmo da totalidado dos nervos de uma regiao*
com o iiin de interceptar qualquer communicacao directa da
I'orida com os oentros nervosos, tem siJo acouselhada e praticada
para debellar o tetano* Alguns cirurgiocs limitam-se a seccionar

( * ) De ri >tUrv<tuUoti chijurgicale (fans le tra -itement du tetanus . — Paris. i 8'S. —Pag. 41.
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unicamonte os pvincipaes ramos do nervo, outros como Murray,
Froriep, etc, , recommendam a seceao oompleta do nervo princi-
pal. Lepelletier de la Sartlie e Vunderlich opinam que este
ultimo modo e mais vantajoso e efficaz Nos nao aceitaraos este
meio, visto o grande numero de inconvenieutos que apresenta e
a pouca probabilidade de successo.

Assirn, mesmo fazendo abstragao dos accidentes que a seccao
do nervo pude determinar immediatamente, como seja, por exem-
plot o accrcscirno de exalta^ao da sensibilidade refiexa* as para-
lyses consecutivas constituem para o cirurglao consciencioso um
serio motivo para rcjcitar a nevrotomia.

4

D. — TRACHEOTOMIA. — 0 Dr. Psick, de Philadelphia,
considcrando o tetano como uma affccgao spasmodica que produz
a morto pela occlusao subita da glote, propoz a tracheotomia
como um ineio scguro de o curar. 0 modo por que o cirurgiao
amcricano considera a molestia 6 sufficicnte para coudemuar a
indica^So da tracheotomia.

H

M
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IVIeios cliversos

Teado pas&ado etn revifita nos artigos precedentcs aw prin-
ciples medicares cmpregadas contra o tetano, jo^tam-nos to-
davia algumas que nao podiam ser classificadas on incluidns nos
TtLGtkodos geraea descriptor o Jas quaes; vainfli nos occupar
summariametite , visto a sua pouca iraportancia.

1 . Therebenlind. — Esta substancia turn sido muito cmpregada
no tetano o em alguns casos com vesultados felines. 0 l)r ,
Nunes Garcia obteve com o oleo essencial dc therebentina trez
cases de cura, quo suo referidos por Sigaud cm sua obra ; e o
Dr* Rangel em mna Memoria apreseutada a Imperial Academia
do Medieina do Rio de Janeiro em 183(3 sobre o tetano e sen
hata men to, na qual a presen to u muitia casos do cura pela
essencia de thereben tins, contribute muito para gencralisar o
emprego desta substancia contra o tetano, Segundo o testem unho
do Dr, Justiniano das Chagas, o Sr. Dr, Pertence, quaado
cirurgilo da Miserirordin , empregou krgamente a essenda de
therebentina no tetano, obtendo muitos cases de cum.

B&r&o de Pefcropolis, quando professor de dimed medica tambem.
por v^zps cmpregoti esta medicacSo e obteve successes,

Notemos* porem, desde ji quo Gao so a aeuidado dos casos
referidos e muito rontestavel, eomo tambem a tkerebentina
foi o unico median men to empregado, como

0 Sr.K

llflO
por $xcmptoT uos

casos do Sr, Dr, Pertence que admmistrava GOnOOmitantementc
a enja accao narcotica & mats natural

o enxpirismo desta
patents : o jestiido de suas pvopiedades phvsiotogicus

cila tenha iudicaqtto

o acotato de morphing,

attribuir-se a terminat;;lo favovavcL Dcmais
medi cacao e

*

o therapeutical nSo hiduz a aclmittir quo
no tetano.

3 s
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2. Tartaro stibiado. — Este medicamento, cm alta dose, com o
fim do obtor os effeitos contra-stimiiluntes, tom sido tarabem
recommcndado corao atn rneio capaz do curar o tetano. Entre
nos , ha armos elle g“0sou do grande roputuefio o muitos sucecssos
llio foram attribuidos polos praticos quo o empregavam, prin-
cipalmente polo I )r. I ladJok Lobo, qtie a esse respcito escroveu
uraa interessantc Memoria apresentada d Imperial Academia do
Medieina cm 1850.

3. d /rn /mav. —Omctliodo do Stutz intitulado—Maneira nova o
segura do curar o letano— , uao pride hoje ser rasoavelmeute acaito.

BaseauJo o tratamento em uma thcoria pathogenica com-
plotamcnto errouea, elle empregava os alcalinos em banbos c
internamen to em doses enemies, ate conseguir uma ahundanto
sudaeao. Os factos por elle apresentados para justifiear a efii-
cacia do seu methodo de tratamento nuo sao eoncludentcs, e
denials todos os practicos que o imitararn ndo foram tdo bem
succedidos como o clinioo allemao, do modo quo este mctliodo
estd lioje ab&udonado. 0 Dr, Mac-Aulilfe [*) cutretanto em sua
these inaugural, tenta robabilital-o aprosentando alguns cases
do successos obtidos por csta medicare. Quanto u nos, consi-
dcramol-a como fazondo parte dos suduriftcQS , sobve os quaes ja
emittinios nosso modo do pensar.

4. Akooticos.—0 alcool c to las as substancias que o contain,
como a aguardente, o conbac, os vinlios espirituososs, etc.. tCm
sitlo tambem um meio de que muitos practicos tCm lancado
mao contra o tetauo. E sobretudo nas Am ti lbas quo cstas subs-
tancias t6m sido inais lurgameute empregadas e omle ellas
contam maior numero do successos. Segundo a opiniao daquclles
quo o recommendam, o alcool dove sor adininistrado em alta
dose, tfto modo a trazor o doente constantemente mergulliado em
sumno prof undo. Qnun to a nos, este meio, constituc uma medi-
cacao pouco efficaz e que so podo ser util polo estado de
embriaguez em quo colloca o do nte ; mas, nestas circumstan-
cias, nao seria inais rasoavel preferir-se as preparacoes opiadas ?

*

y

fc r

[ '. M;it>Aulfirc- De I' lWiptai de Vantnibmaque a huides doses dans le traitement du
tetanus . t'ariz * IftGik
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5 0 sulphato Je qiunina cm alta dose Inin sido tnmbem adini-
nistrado aos tctaaicos, priueipalmonto uos paizes pantunosos,
Oiulo csso sal e emprogado iudistmtamnnto na grando maiorla
das mole. ':as endomicas dessas localidadcs.

0* 0 fjeh em applioagocs contmuas ao longo da ospinka, os
as (ijfustics frias contain tambem muitos successor

segundo 0 testemunbo dc alguns praticos que os tom cm pre-
gad0. Carpcnticr [*) » om 10 erases do tvtano diz ter coiisoguido
15 rums pdas appl leagues roiteradas dc gdo sobre a columna
vertebral.

hattlvm 0

Quando as aftusoos e os banhos fries, dies constituem 0 me-
tbo lo hydrotkcrapico 0 aetuam pda abundanto diaphoreses que
provocam c a qual 6 attribuidn a cara da molestim Seja como
for, 0 valor desta medieagao v muito duvidoso para que possamos
aceital-a, e demrus, como ja disseraos, nao acrmlilamos quo uma
copiosa sudagfto soja capaz do rurar um totano verdadoivamente
agutlo.

7 , 0 ynh -animo torn sido em pregad0 tambem para rurar 0

tetano. Follin cita um facto cm quo inn donate affectado do
totano salvou-so pela applicagao do eorrentes coutiuuas, fazondo
aetuar um dos polos do appardho galvnnieo sobro 0 ponto cm
que sc assost.ava a ferida (0 dedo pollogar) e 0 oulro sobro a
parte superior da medulla espinhal. A corronto foi mantida con-
tionamiuite ate ccssavem complctamonto os pkcnomeuos tetaiucos,

Muitos outros mcdicamcntos podcriambs apresentar aquL
para augmentar ainda mais a Itsta immensa das substancias mc-
dicamentosas que tfim sido re]mtadus capazes do curarem 0 tetano.
Jins abatemo-nos desse frahallio, porque esses meiosy poln maior
parte empirioos. e extravagantly, devem ser prcscriptos Ja thcra-
pcutica desta molcstia, dianfc das luzos quo vao clareando 0

campo da sua pathogmiia. Ness : caso estao 0 arsenlco, 0 cabo-
nato do ferro, a tintura do cantharidas e muitas outras subs-
tancias*

8
1 <

( * ] Uitadi. ' pot FOILIQ.
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PHOPOSICOES

SEGUNDO PONTO

Sccfao Accessoria

CADEIRA DE MED1CINA LEGAL

ASPHYXIAS

1

Chama-se asphyxia nm estado particular do orgauisrao, quo
resulta da suspensSo prolongada da rcspiraqao.

II

A pcrturbaqao da liomatose e o quo constitue a essoncia da
asphyxia.

I III

A asphyxia pode dar-se, ou pela falta cla pcnotracsto de ar
nos pulmOes, ou pela introdueao nos pulmdes dc gazes irrcspira-
veis.

IV

Os effeitos da asphyxia sao priraitivos ou consocutivos : os
primeiros sao represcntados peias modificafoes pie sofire o sanguc
pela falta do heinatose ; os ultimos polas perturbances fuuccionacs
quo o sanguc altcrado produz no organismo.
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V

A coloraeao negra do sangue nos individuos asphyxiados
nSo 6 devida ao acumulo do acido carlonico, mas sim a. falta dc
oxygenio.

VI

Os symptomas e signaes da asphyxia sao a exprcssao das
pcfctarhaqoeg profundas qae a desoxygenacfio do sanguo produz
sobre a iunervaeSo e a contractilidade

VII

Segundo a asphyxia teve Ingar lenta ou rapidamente,
lesoos cadavcricas apresentum diflbrcncas cssenciacs.

as

VIII

Cada especie de asphyxia tcm s«a physionomia propria,
mas todas cllas tem caracteres fundameutacs commmis a todas.

IX

As asphyxias, segundo as causas quo as dotermiaam, apre-
sentam differentes variedades.

X

A asphyxia por estvangulaeao pddc ter lugar por manoiras
diversas : apresenta caracteros com minis & todos os gcueros do
estrangulacao e proprios e cada mode.

XI

A injeegSo c a Colorado vicdacea dos bordos do sulco pro-
duzido polo instrumento suspensor, prmcipalmente do sou horde
suporior, sao os signaos de maior valor para o diagnostics da
asphyxia por enforcamonto.
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XII

A morte por submersao pode sor produzida por asphyxia ou
por syncope : o exame cadaverico pude indicar a qual das causas
ella devc scr attribuida *

t

XIII

Em alguns casos a morte per submersao e devida ao mesmo
tempo a asphyxia o a congestao cerebral : cm taes casos
contra-so as losoes proprias a esses dous gcncros do morte*

cn-

XIV

Na asphyxia por suffocacao
subplouriticas constituem nm
morte*

as echymoses pulmonares
signal ccrto deste gcncro dc<

4
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T E R C E I R O P O N T O

Se^ao Cirurgica

CADEIRA DE MEDICINA OPERATORIAi

TENOTOMIA

I
i

Chama-se tenotomia a operagSo quc tern por fim a secgao
dos tendSes.

II

Uma contractura muscular permaucuto reclama a tenotomia.JL.

Ill

r Dcpois da oporagao o cirurgitio deve procurar rcstituir ao
musculo o seu comprimetfto normal, quc die perden com a
contractura.

IV

Oporada a soegao do tendSo, o effoito mais immodiato e o
affastamento das extremidades. Secundariamcntc produz-se a

D l)
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lira processo do trausformaeoos ssic-
tocido collulo-fibroso o depuis

eontinuidadc do tcndao por
cessivas da lympha ptastica cm
tendiuoso.

V

Entre os divcrsos processes quo tem sido emprogados para
era uma puuccsao uuica e

sua maioi’ simplicidade o pelas
praticar a tenotomia , o quo consists
o quo deve ser pceferido pcla
vautagens que offerece.

H

vi

instmmento especial, o tenotomo.A tenotomia requer
para maior facilidade da operacao c seguranea de resultado.

um

VII

A seegfio do tcndao podo ser praticada dc dentro para fora,
ou vicc-on/'sa.

VIII

Antes de praticar a operacao o cirurgiao deve augmentar a
salicncia do teudao, collocaudo o musculo na sua maior tcusao
polo affastamento dos seus pontos de mseirao.

IX

K preccito fazer a extensao do musculo logo depois de
terminada a opera }Cto c contmual-a por um espago dc tempo
variaveL

-i

X

Em alguns cases, para quo o resulfcado da operacao Rjqa
complete, toma-se necessario o uso do apparelhos especiaos afim
dc impedir quo Lajarn disformidades. H



G7

XI

0 aporfeicoamento dos processos oporatorios tornou esta
opcracao simples e isempta de accidentes.

XII
t

Para quo o sueccsso da oporagao soja completo, uma cir-
cumstancia indispensavel c quo o affastamento das cxtrcmidades
seccionadas nao ultrapasse certos limites.

V

4
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QUARTO PONTO

Sccffto Mcdiea

CADEIRA DE PATIIOLOGIA INTERNA

HYPOEMIA INTERTROPICAL

I
i

A Hypoemia intertropical nao e uma molestia veiminosa.

II

A habitafjao cm nm logar luimklo, uma alimenta^ao insuffi-
cicnto e grosscira a a falta do obsorvancia das rogras hygienicas
sao as principaes causas predisponcntcs desta molestia.

Ill

Todas as races, temperamentos, constituicoes, etc., estao snjei-
tas a contraJiircm esta molestia, dosdc que sc expoa ham as suas
causas.

IV

A present de anldiostomos dnodenaes nao so n3o e oons-
iruite uos cadaveres dos hypocmicos,
cadaveres da individuos fallecidos de outras aifeccSes.

pdde ter lugar noscomo

Ar

0 estado auemico caractcristico desta molestia mto 6 o rcsnlta-
do da preseuQa dos aukilostomos no tube digestive, porom, sim a
consequencia da insufficiency de BUtrieSo.



70

VI

Nas localidadcs pantanosas nom s^mpro 6 facil distinguir a
hypoemia intortropical da cachexia palustre.

VII

A pervcrsao do appetite 6 muito frequent© nesta molestia .

VIII

Os oedemas, a ascite c a anasarca suo symptomas constantes
da hypocmia intertropical.

IX

A marcha desta molestia 6 lenta, porem, continua c pro-
gressiva.

X

A lesao anatomica da hypocmia intcrtropical cstd na altera-
cao do sangue.

XI

0 scu prognostics ordinariamente c favoraveL

XII
A tcrminacao pela morte 6 na gencralidade dos casos devida

a complicates.
XIII

As prepara£<3cs femiginosas, nma alimentagilo sadia c repa-
radora c uma boa hygiene, devem constituir o tratamento desta

v a

molestia.
XIV

administrar algunsAntes do comeeav o tratamento devc-se
*

purgativos drasticos.
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HIPPOCRATIS APHORISMI

i
Vulncri convulsio supcrvenicns, lothalc.

(Sece. 5/ Aph. 2) .
II

Qui tetauo corripiimtar, infcra quataor dies intetffeunt ; si
vero lios suporaverint, incolumcs evadunt*

(Sccc. 5.‘ Aph, G ) .
Ill

Ab ardaribus velieineiitibns eojvultio, aut tetanus, malum.

[Secc. 7/ Apli* 13) .
IV

Fngidum ver6 convultiones, tetanos, aigrbres ct rigores
fcbriles.

[Secc, 5.1 Apb , 17) ,
V

Mutatioses anni tempbrum maxima pariunt morbos, ct in
ipsis temporibus mutationos magnse tiim frigoris, turn caloris,
ctceetera pro rationed codem naodo.

[Secc, 3,4 Aph , 1,*) .
VI

Ad extremos morbos, extrema remedia exquisite, optima.

(Sccc, 1/ Aph , G) .
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Esta fcliese esta conformc os estatntos. #

Kio de Janeiro, 4 de Agosto de 1876.

Da. JOSE PEREIRA GUIMARAES*

DR , SOUZA LIMA .
Du. FERREIRA DOS SANTOS.
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