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INTRODUG?AO

Entre as substancias a quo a materia medica, a the-
rapeuiica c a cliniea attribuem o poder de activar as
funccoes da pelle, das mucosas, das glandulas ou de mo-
di ficar as exhala^des das serosas, nao existe nenhuma quo— pela rapidez, cnergia e constancia de sua accao — possa
ser eomparada a do jaborandi ou de seu principio activo— a pilocarpina.

Sob a sua influencia a sccre^ao das glandulas saliva res
augmenta-se em proporcao, as vezes, tao consideravel que
a saliva escorre e sahe da bocca como de urn vaso
inerte !

Ao mesmo tempo ve-se o suor produ/.ir-se, ora con-
stituindo uma simples diaphorese, ora tornando-sc tao
abundante que molha a roupa do paciente com extrema
promptidao, cbegando mesmo a embeber os lencoes do
leito de um modo consideravel.

A energica actividade secretoria do jaborandi ou do
seu principio activo, revela-se nao s6 sobre as glandulas
salivar e sudoripara , scnao tambem sobre as secrecdes
nasal, laryngea, bronchica e intestinal, como resulta dos
estudos do eminentc experimentador — o insigne professor
Vulpian .

A aojao hypercrinica dessa substancia e, pois, tncon-i
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testavel ; dla e constante e nao nprcscnta difFercnca senao
pela predominance, ora cle Lima, ora de outra dessas se-
ci ecoes assim augmentadas.

Icsse facto do a ugmento simultaneo de mu i las secre-
^oes sob a infiucncia da pilqcsrpina impde-se a attenfao
dos observadores e caracterisa a accao especial desse me-
dicamento.

Comprehende-se, pois, quo—substancia dotada de pro-
priedades siaktgoga e diaphoretica tao energicas — o jabo-
randi nao podia dci.xar de occupar scriamente a attcncao
do bomem da seienda ; elle vinha preencher um grande
claro na serie dos metos therapcuticos ; -vinha de&raentir
a crcnca de que o unico sudorifico por excellencia era o
calorico.

Si, com effeito, os medicos de todos os tempos
aJmiuium que ccrtas subsrandas gosavam da propriedade
de activar a sccrccao do suor ; si na materia medica
se inscreve urna seric de mcdicamemos & titulo de dia-
phoreticos, devemos convir que, ao lado dcssa apparente
riqueza, nao existe senao uma desoladora pobreza ,

Na realidade, como sudorifico, nao se conhecia senao
o banho de vapor, cuja ternperatura devia ser elevada
acima de qo°. Nao ha duvida que a ammonea, assim
como alguma de suas combinafoes salinas, activam a se-
crecao sudoral pela sua accao estimulante ; porem esta
accao e pouco energica c muito inennstante para firmar
o sen valor sudorifico ; se o saLutgueiro, o guaiaco, o
sassalraz, a salsaparrilha, etc., sao tidos na therapeutica
como sudorificos, nao acreditamos que seja pelas proprie-
dades diaphoreticas proprias a essas substandas, e sim
acreditamos que ellas gozem dessa propriedade a casta da
ingestao de grande quantidade de infusdes quentes, forma
por que sao administradas, sob a infiucncia de um calci-
um biente sutlieienteraente elevado.

O jaborandi annunciava-se, pois, como um verda-
deiro sudorifico, isto um agente typico capaz de, sem l

4
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necessitar o emprego do calor nem da agua quente, pro-
vocar snores abundantes, nao trazendo perturbacoes no-
taveis no organismo quando administrado convenientetnente.
Essa propriedade hypercrinica de tao preciosa planta , co-
nhecida pelos naturaes do paiz que a erapregavam contra
a mordedura das cobras c por alguns medicos brazileiros,
que a empregavam em identicas condiccoes com o dm
intencional senao realisado dc fazer sahir pelos diversos
emunctorios do organismo as peconhas de semelhantes
animaes, attrahio a attencao do illustre medico pernam-
bucano o Sr. Dr. Symphronio Coutinho quo, depots de
ter verificado em si proprio as propriedades sialagoga e
diaphoretica do jaborandi, levou-o para a Europa em fins
do anno de 1873, onde tornou-se objecto de aturado es-
tudo, dando lugar a numerosos trabalhos.

Em Franca foi 0 Sr. Gubler — distincto professor de
therapeutica na Faculdade de Medicina de Paris, a quern
o Dr. Coutinho coniiara uma pequena porcao de folhas dessa
nossa planta —0 primeiro a fazer em seu servico, no hospital
Beaujon, numerosos ensaios relativos a accao physiologica
e therapeutica dessas folhas —reconheccndo-lhes as proprie-
dades assignaladas por aquelle nosso compatriota.

Desde entao numerosas pesquizas foram emprehendidas
com o tim de melhor precisar os elfeitos e o modo Je
ac$ao do novo medicamento.— Assim, A. Robin, Fereol,
Bochefontaine, Galippe e Vulpian , cm Franca ; Sydney-Ringer
c Gould, na Inglaterra ; Guido Tizzoni e Fubini, na Italia,
concorreram com seu contingento experimental c clinico
para o estudo do jaborandi.

Tal 6 o que se pbde chamar
historia do jaborandi ;
feitos, servindo-se ora da infusao das folhas ou das cascas
da planta, ora do extracto.

Restava ainda duvida quanto a familia e a especie
da planta que dominava a attencao dos experimcntadorcs;
o professor Baillon , porem , confrontando

a primeira phase da
todos esses estudos tinham sido

os espectmens
i
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fornecidos pelo Dr. Goutinho com as plantas do sou her-
varioj pikle certificar-se da identjdade Jo jaborandi
uma especie Ja familia das Rutaceas — o Pilocarpus pin-
natifolius Lem , originaria da provincial de S. Paulo,

Em uma segunda phase procurou-se extrahir do ja-
borandi o sen principio activo. e os dous i[lustres chi-
micos Byasson e E . Hardy descohriram quasi ao mesmo
tempo o alcaloide dessa planta ; 0. primeiro deu-lhe o
nome de Jaborandina e o segundo o de Pilocurpma.

Os processes de preparacao foram a perfeicondos por
diversos ehimieps, taes como : A . Gerrad, na Inglaterra ;
Potit e Duquesnel, na Franca ; e Merck , na Allemanha -

Hoje, portanio, gracas aos esiuJos expenraentaes e
dinicos que tem side feitos com essa substancia ; gracas
aos estudos chimicos feitos principalmcnte por Hardy,
Gerrard, Calmels, Harnack e Meyer, podemos quasi que
affirmar que o jaborandi tem o sell estudo chimico e
pharmaco-dymnamico completamente firtnado.

propriedades sudoritica e sialagoga, era
agente therapeutico devesse scr de

nas a liecedes a frigore, nos diversos
menos directaraente ds

coni a sua in-
com-

com

Pelas suas
natural prever que esse
mil applicaeao
tados morbidos devidos muis on
pert Li rbacoes das funcfdes da pelle ; que
tervencao — se podesse prevenir fluxoes imminetltes
bater as fdrmus tao variadas das alleccdes eatarrhaes, do
rheumatismo articular agudo, e desviar iluxoes de serosi-
dades nas vastas cavidades.

es-

Por sua aecfio sob re as gland u las salivares, depre-
hendc-se a sua grande utilida le nas caxumbas, nas anginas
e nos diversos engorgitamemos da regiao cervical. Emfim,
baseando-se nos elfeitos congesdvos que produz na siiperficie
do corpo, era natural prever-se tambem a sua utilidadc nas
febresexanthematicas e nas molestias da pelle , Esta previsao
dasciencia a clinica parece ter realisado.

L

*
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DO JABORANDI

O ja borand i (Pilocarpus pinnati-
Pilocarpus pinnatus, Mart.), e uraa planta

Pernambuco,

UUtoria linlin-nl .

folius, Lem.
da familia das Rutaeeas quo crescc cm
Gears, Matto Grosso, S. Paulo e outras provincias do
Brazil .

urn arbusto de um a dous e meio metros de
aliura e qua aprcsema os scguintes caracteres botarticos :

Cable grosso, rolico, coberto de uma casca de cor
parda-escura., com manchas hrancas. Por baixo da ea-
mada suberosa encontra-se um tecido de cor branca-ama-
rellada , contendo nucleus do substaucias resinoides. A
casca, vista no microscoplo, aprcsenta, por baixo das va~
rias camadas suberosas, numerosas cel I ulas parenchyma-
tosas contendo alguns cristaes em fdrma de roseta ; as
camadas exteraas sao ricas de grossas glandulas oblongas.
As folhas sao cotnpostas, alternas, impartpinnadas move
foliolos no maior numero de casos, raramente setej. Esses
foliolos sao lirmes, coriaceos, grandes (apresentaib sele a
onze centimetros de comprimemo e dous a quatro de
largura), de uma bella cor verde, ellipticos, de aptce
obtuso oil reintrante, inequilateraes e de nervura me-
diana saliente.

Na face inferior dos foliolos notam-se numerosas
glandulas translucidas, sob a Idrma de manchas pardy-

E'
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centas, punctiformes, notando-se ao microscopio o aspecto
de pequenas depressCes cheias de um exsudato resinoide.
As folhas adultas sao glabras. aromatieas e de sabor
nauseoso. Peciolo longo, rolieo, uni pouco cntumecido
11a base, onde aprescnta uma gotteira superiormente.
eiolulos curtos (quatro a scte millimetres de comprimen-
to), sendo que o peciolulo do foliolo terminal it muito
mais longo do que o dos foliolos pares. A raiz e cylin-
droide, muito ramificada, de cor amarellada e contem
numerosos nucleos de materia resinoide ; seu centro 6
eonstituido por um cylindro branco e lenhoso e o seu
sabor — a principle nauseoso — torna-sc depois picante e
fresco.

Pc-

A sua inflorescencia e cm cachos flexivcis, que at-
tingem as vezes meio metro de comprimento, contendo
de Co a ioo llores e podendo mesmo exceder esse nu-
mero. As tlores sao de uma cor vermelha-escura e
aeham-se sustentadas por um pedunculo de cinco a setc
millimetros de comprimento ; calice denteado, apresentando
cinco divisoes ; petalas espessas e pardacentas em numero
de cinco, contendo glandulas oleiperas espalhadas em seu
limbo. L̂ stames cinco, insertos abaixo de um disco an-
nullar muito desenvolvido c pouco mais curtos do que
as petalas ; as antheras sao ovaes. 0 stylo e elevado
com stygmas sub-livres. Ovario globoso e deprimido. Os
fructos de quinze millimetros de comprimento e dez dc tar-
gura sao assim constituidos : carpellas reniformes de
faces lateraes arqueadas, escuras e semeadas de manchas
lenticulares pretas ; um envoltorio exterior representando
o mesocarpo e o epicarpo ; o endocarpo 6 lenhoso e
contem uma semente unica.

As folhas do pilocar-
outras partes desta

PROPRIEIJADES ORGANOLEPTICAS.
pus pninatus assim como todas as
planta sao aromaticas ; esse aroma cresce de intensidadc
quando se fricciona entre os dedos as folhas. Alguns
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auctores o tom comparado ao cheiro das cascas de )a-
ranjas. Quando mastigadas, as folhas
cascas do caule e sobretudo a raiz, fazem sentir a prin-

depois acre ; ha ao mesmo
e fremitos vibratorios na

com lima abundante
secrecao salivar. Essas propriedades, que se notum quando
a planta estii verde, nao existent on sao imiiio pouco iri-
tensas quando a planta se acha secca.

assi m como as

cipio um sabor acidulo e
tempo scintillates dolorosas
lingua c nos labios, que coincident

ANALYSE CHIMICA. — As propriedades stidorifica e sia-
lagoga do jabofandi foram—a principio—attribuidas ao oleo
essencial que contem as folhas e a casca do caule e cuja
exi.stcncia se revela pelo cheiro aromatieo particular ao
pilocarpus ; porem as experienctas do Dr. Laborde demons-
traram a icexactidao dessa opmiao e provaram mats que
nao e nos productos volateis e sim em uma materia fixa
que se deve encontrar o alcaloide.

Este alcaloide foi , com effeito, Jescoberto quasi ao
mesmo tetnp>o pelos dois iliustres chimicos francezcs Hardy
e Biasson e e elle quern da a planta suas propriedades
physiologicas e therapeuticas,

A essencia do jaborandi obtem-se subinettendo-se a
distillacao com agua as folhas c recebendo-se o producto
da distillacao em um recipients lioremino. Tetn-se reti -
rado, desse modo, cmcoenta e seis grammas de essencia
bruta de dez kilogrammas de folbn (Hardy);

Esta essencia tern , segundo Hardy, uma composicao
comptexa : enccrra um carbureto de hydrogenio que lerve
a 178°, uma substancta que passa a 210° c um tcrceiro
producto quo distilia em uma temperatura mats elevada,
tomando no ftm de atgum tempo a consistencia de uma
massa solida, iocolor e transparente. O carbureto de hy-
drogenio £ um iiquido incolor, transparente, movel, de
um cheiro especial bastante agradavel , mais leve que a
agua ; sua densidadc e de 0,832 a 180 ; desvia para a

w. a

w
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direita o piano da luz polarisada c o seu poder rotatorio
C —|— t ^21 •

Sua composicao corresponde a formula C1* H!" (pilo-
aarpeno). Coinbinu-se com o acido chlorhydrico formando
um chlorhydrato c um bichlorhydrato, sendo o primeiro
solido e o segundo liquido C10 HIB a HCL O chlorhydrato
solido e um corpo crystal lisado, incolor , transparente e
funde-se a -h 49,5 ( Soubeiran ). illle crystallisa-se imme-
diatamente quaado sc ajunta a sua solucao saiurada um
cristal de chlorhydrato dc terebenthina c da, com as
solucoes Je perchlorureto dc lerro, it coloracao successiva-
mente rosea, vcrmdha, azul, caracteristica dos bichlorhy-
dratos ( Hardy),

Aiem do sou alcaloide principal — a pilocarpina — e
do oleo essential — o pilocarpeno — o jaborandi apresenta
em sua composicao, segundo as analyses chimicas, dous
OUtros a La lo ides — a jaborina e a pilocarpidina ; uma re-
sina acre ; tannino ; uma materia corante verde ( chloro-
phylla ) e saes mineraes.
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ESTUDO CHMCO I)A PILOCARPINA

(!«=<?" .71,1 A n“- tHnnutrh M y j r )

lliMlorico. — Foi O illustre chimico Byasson qucm
primeiro fez conhecer a presenca de um alcaloide nas
foihas do jaborandi, ehegando mcsrao a extrahil-o era um
estado Je conceqtrae^o bastafite conside ravel ; sua desco-
berta fot logo publicada no Journal de therapcutique ( 10
de Marco de 1875).

Ao mesmo tempo o nao menos illustre chimico, o
Sr. Ernest Hardy communicava ter descoberto por sua
vez 0 alcaloide do pilocarpus. Foi 0 primeiro a isolal-o
completamente ; e combinando-o com o acido chlorhydrieo
obteve um sal crystal!isavel que elle propoz chamar ch/ or-
rhydrato de pilocarpina.

Com ossa descoberta comeca uma nova phase para 0
estudo desse alcaloide, que tem sido — debaixo do ponto
de vista chimico — objecto de um certo niimero de tra-
balhos. Os Srs. Gerrard, Petit, Miller, Drasche, Roh! e
Kingzett occuparam-se da prepara^ao, cujos processos
foram mais ou menos mod ideaJos. Ktngzett nao se li-
mitou a estudar simplesmente 0 processo para obtenciio
da pilocarpina , foi mats longe — chegou a estabelecer-Ihe
a formula de composicao : C4" H1* Az4 O+4 H* O e a do
chloroplatinato de pilocarpina — C’" H*4 Az4 O* 1 HCI)5, Pt Cl 4



Nf .WLftv \
12

— quc, por distillafao. daria a triraethyanumina. Outros
chiraicos procuraram firmar precisamente a fdrmula orga-
nica dcste alcaloidc ; assim Chastaing, partindo do azotato
de pilocarpina purificado pela lavagem no alcool absoluto
e que 6 urn sal ptiro — isempto de jaborina -
estabelecer a scguinte fdrmula : — C” H"Az’ O*.

Harnach e Meyer ( Jour , de Pharm. el Chim 1886),
estudando a pilocarpina extrahida por Hardy, deram-lhe
a formula C" H'" Az‘ O’, fdrmula cuja exactidao foi con-
firniada por Hardy c Calmels pela analyse Jos saes de
platina e pela analyse dos saes de ouro.

ESTADO NATURAL. — Este alcaloide existe em niaior pro-
porcan no cortex dos caules do quc nas folbas, segundo
resulta das rainuciosas analyses do Sr. Galippc, e e pos-
sivel que, por essa razao venha-se a empregar de prefe-
rencia a casca do caule as folbas na preparacao da pilo-
carpina. A parte cortical das raizes content, ao contrario,
Lima pequena quantidadc de alcaloide ein favor de lima
materia resinoide que nclla existe ent grande quantidade.

PREPARACAO. — Multiplos e variados tent sido os pro-
cesses de preparacao da pilocarpina ; entre clles eonsigna-
remos os seguintes :

Processo de Hardy.—Bascando-se na analogia que existe
entre a accao physiologica do jaborandi e a da muscarina—alcaloide da Amanita muscaria, Hardy teve a idea de
procurar no jaborandi uni principio analogo a este alca-
loide, e para isso empregou o processo, gracas ao qual
Schmiedeberg e Koppe conseguiram isolar a muscarina.

Foi, com efieito, por meio destc processo que elle
conseguio isolar a pilocarpina. Eis o processo :

Fuz-se uni extracto aquoso das folhas e caule do ja-
borandi ; ajunta-se alcoo! ao residuo da evaporacao ;
evapora-se para obter-se uni extracto alcoolico ; ajunta-se
11m pouco d'agua a este extracto e precipita-se pelo ace-
tato de chumbo ammoniaca! ; iiltra-se e faz-se passar uma

chegou a
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eorrento de acido sulphydrico com o fim de eliminar o
excesso do ehumbo que possa existir ; obtim-se assim o
acetaio de pilocarpina .

Ajunta-se depois aos poucos Lima solu^ao do biehlo-
rureto de mercurio que precipita um sal duplo de rtrer-
ctirio e pilocarpina, precipitado que, separadp das aguas
ma.es e tratado pelo hydrogenio sulfuretado, da o chlor-
hydrato de pilocarpina.

Uma vez obtido o chlorhydrato de pilocarpina, basta
decompol-o pcfa ammonea era presenea do chlorpformio
ou do ether alcoolisado, para obtermos a pilocarpina.
Este processo, como $e vu, 0 semelhante ao que eropre-
garam Schrrviedeberg e Koppe para a obtencao da muscarina,
porem um pouco modificado. Tendo o meohveniente de
ser um pouco prolongado, comtudo parecc-nos dc grande
vantagem, por quanto por die podemos preparar o chlo-
rureio duplo de mercuric e pilocarpina , sal que, peta sun
composite, talvez possa, como faciimente
representar um papel importante na

Scgundo processo dc Hardy.—
folhas da planta e evapora-se ate a consUtcncia xaroposa ;
ajunta-se um excesso de magnesia calcinada e faz-se
em banbo maria ; depois disso trata-se a
chloroformio submettendo-se novamente
dissolve-se n 'agua e colloca-se a solucao
agua evapora-se, ficando a pilocarpina em forma d
incolor e viscosa.

Processo dc King^et/i.—Faz-Se uma infusao das folhas
do jaborandi, acidula-se
eoagplar as substancias alburainoides ; filtra -se
ta-se o alcaloide pelo acido pliosphomolybdico,
finalmente o precipitado por uma solucao quente de baryta,
ciijo excesso se fa/, eliminar por uma correote de acido
carboeico ; obtera-se nessas conduces o alcaloide, que retem
ainda traces de baryta, que s6 o acido sulfurico pode isolar.

Processo de Petit.—Este processo e o adoptado pelo

sc presume,
therapeutica da syphilis.
Faz-se uma infusao das

seccar
mistura pelo

a gvaporacao ;
no vacuo ; a

c massa

o liquido e aquece-sc dc novo para
e precipi-

Irata-se
i
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Codex, visto como teni a vantagem da forneeer a pilocarpina
livre da mistura da jaborina. LClle consiste no seguinte :

Esgotam-se as folhas e as cascas do caule do jabo-
randi pelo alcool a 8o° addidonado de acido chlorhy-
drico na proporcao de 8 grammas por litro. Distilla-se
o alcool c evapora-se o residuo ate a consisteneia de
extracto fiutdo. Dissolve-se esse residuo extract!vo na
agua distillaJa, que separa uma quantidade consideravel
de resina ; tiltra-se, ajunta-se ammonca cm ligeiro ex-
cesso, agita-se repctidas vexes a mistura com chloroformio
c agua e colloca-sc cssa mistura cm um funil de vidro Je
torneira ; ajunta-se em seguida acido nitrico puro ate que
a mistura apresente uma reaccao ligeiramente acida. De-
pois Ue um repouso prolongado Jeixa-se a camada chlo-
roformica escapar-se pela torneira inferior. Toma-se
o licor aquoso cm uma capsula, filtra -se-o, se niio estiver
bcm trausparente, e evapora-se a banho maria ale a sec-
cura. O residuo secco e constituido pelo nitrato de pilo-
carpina, que se purifica por crystal lisacoes repctidas no
alcool a 90° fervente.

Para se obter a pilocarpina dissolve-se o azotato puro
e crystallisado em 10 vezes o sen pezo de agua distillada ;
introduz-sc a solucao no fund de vidro de torneira e
vai-sc ajuntando ammonca ate que ella torne-se ligeira-
mente alcalina. Agita-se repctidas vezes esta soltifao com
chloroformio, que poe a pilocarpina em liberJade. Deixa-se
depois escoar-sc o chloroformio pela torneira inferior e
secca-se a solucao chloroformica ate a ausencia com-
pleta Je todo o cheiro. O residuo xaroposo e incolor 0

a — pilocarpina.
Tal e o processo qne deve ser preferido na prepa-

racuo da pilocarpina, porque—embora um pouco prolon-
gado —tern sobre os outros a vantagem de fornecer-nos o
alcaloide puro—livre da mistura da jaborina e da resina.

SYNTHESIS DA PILOCARPINA —Partindo do acido piridino-

J
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laetico, Hardy e Calmels copseguiratn obter recentemente
a pilocarpina por synihesc, que tern
phases :

lugar era duas

Tra usfonnacao do acido pyridino-lactico era pllo-i *
carpidina,

'2 .* Transformacao da
Elies suhstituiram

p]Gearpidina em pilocarpina .
a principio uni ammo do bronio A

hydroxyla alcoolica do acido pyridino-lactico, tratando este
pelo tribromureto de phosphoro. Obtiveram assiin n acido
pyridittohromopropianico que, aquecido a i 6oD com uma
solucao a quente de trimethylamina , converteu-se era pilo-
carpidina; -— esta dissplvdda no a(coot methylico — foi em
seguida aquecida por Hardy e Calmels com o iodureto
de methyls e potassa caustica ; —- formou-se dcssc niodo
u m iodomethylato que, t rata jo em
permanganato de prata, forneceu- lhes a pilocarpina e
form ico. A pilocarpina assim obtida apresenta as mestmis

propriedadcs physiologicas que as d .i pilocarpina natural .
( &eme des sci. wed . X X X , 1887 ) *

solucao ftquosa pelo
acido

A pilocarpina offerees a ap-PROPRIEDADP:S PHYSICAS
parencia dc um liquido xaroposo, vfecoso, incolor, incris-
tallisayel, de sabor amargo, soluvel n’agua, no alcool, no
ether e no chloroformio ; el!a e ddinquescentc, fixa a
humidade do ar atmospherico e, em solucao, desvia para
a direita o piano da Ktz potarisada.

A pilocarpina e uma base
coni os acidos formando sacs

PROPRIEDADES CHIMIGAS -
mono-acida que combi na-se
perfeitamente cristalisaveis e soluvets n’agua ; de todos os
saes da pilocarpina aqudles que devem ser preferidos nas
appiicacocs pharmaceuticas, em razio dc sua maior esta-
bilidade, sao : o phosphato e o azotaro (Ccrrard ). Tratada
pda potassa on pda soda cm fusao, a pilocarpina de-
compoe-se ; forma-se acido butyrico, methy lamina, acido
carbonico, pequena quantidadc de trimethylamina, base
pyridica e tracos dc acido acetico.
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A reaccao principal seria expressa pela seguinte
equacao:

C" H'8 Az!O’ + 5 H1 O 2 (C‘ H * 0!}-h 2 (CH > Az ) -f CO* -f O
Ac . butytico Mf! i. l tvhminjtPil ienrpiun

Scgundo Poehl, formar-se-hia alem disso nesta
uma base volatil que seria talvez identica
nicina.

reaccao
com a co*

O calor transforma a pilocarpina em jaborina ; os
acidos nitrico e chlorhydrieo a convertcm em uma mis-
tura de jaborina e jaborandina ( alcaloide extrahido por
Parod i, do falso jaborandi ). Conforme Cltasiaing fJonni.
de Phann. ct Chim 1882 ) a jaborandina pdJe ser obtida
tratando-se 3 grammas dc pilocarpina por goo centimetros
cubicos de acido nitrico fumegante. Evapora-se o acido,
trata-se o residuo pela agua e cristaIlisa-se*o no vacuo
sobre o acido sulfurico. Formam-se christaes ligeiramente
amarellados que perdem difficilmente na temperatura ordi-

ultimos tracos da agua intcrposta.
precise aquecel-os a too0. A formula da jabo-

ve-se que ha perda

nana os
E

H1 AZ O',randina sendo
de hydrogenio (H*) e de carboao (G) com fixacuo de oxy-

O"

gen10.
Ella e amorpha e possue — como a jaborina — pro-

priedades physiologicas que suo mats ou menos analogas
as da atropina ( Harnack).

As rcaccoes principaes da pilocarpina, (‘) sao:
Pelo tanniuo, precipitado branco ligeiramente escuro,

muito abundanle ; dissolve-se na ammonea tomando o 2
liquido uma coloracao vermellia.

Pelo sulfato de ferro, precipitado branco-amarellado ,
Pelo bichlorureto dc platina, precipitado amarello

muito - tenue.

C A pilocarpmu pfpcipilii*se pelon teactivos goriws dos alcoloides; its reacfloos
rjUFabi consigiumios foram no -* verifkadas no laboratory ila Faculd&do.
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Pelo chlorureto de ouro, precipitado amarello fioeonoso.
Pelo iododhydragyraro de potassio (reactivo de Mayer),

precipitado alaranjado,
Pelo reactivo de Bouchardat, precipitado futvo.
E finalmente pelo brorao, precipitado amarello-avcr-

melhado, constituindo um abundante deposito de consis-
tency pegajosa.

Os dous illustres chi-CONSTITUICAO DA PII .OCARPINA .
J

micos Hardy e Calmels fizeram reccntcmente ( i ) lira
estudo aprotundado dos productos de decomposicao da
pilocarpina , chegando ao seguinte resultado :

i .° A pilocarpina, C" Hls Az5 O’, se transforma facil-
mente era jabovhta (C11 Hu Az’ 0*p e era pilocarpidina,
C18 Hu Az! 0% sob a influencia do ealor, dos acidos ou
d’agua quente,

2.0 Aquecida com os alcalis, el la fornece os sacs do
acido pilocarpico CuH“ Az* 0’.

A oxydacao da pilocarpina por raeio do perman-
ganate de potassio da ammonia, methylamina e um
acido xaroposo da formula C" H 1 Az 0’ que Hardy e
Calmels designam sob o nome de acido pyridino-tartro-
nico, e que uma accao mais prolongada do agente oxy-
dente convene cm acido nicotico.

3.°

4.0 A pilocarpina, tratada pelo acido chlorhydrico ou
pela agua quente, decompoe-se dando origem a trime-
thylamina e a um acido xaroposo da formula O H 8 Az 0J

( acido pyridino-laclico). O sal de baryta deste ultimo
acido dd pela distillacao
C7 H* Az O

secca uma base da formula
(oxyethylpyridina) ; esta ultima fornece por

oxydacao, por meio do chlorureto de ouro, um corpo
C7 H* Az 0!.

5.° O pilocarpato de baryam decompoe- se sob a in-
fluencia do ealor dando origem a uma base liquida de
formula C* H 1* Az O (Jaborina),

Journ , tla Pharm. et cliimie . , 188(3.
sv# a

\
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Eis as farmu las de constituicao que os dous il lustres
ehimicos Hardy e Calmcls attribuom a pilocarpina, piJo-
carpidina e addo pilocarpico :

HH
CH* CC CH3

/ \ / \Ic c Az (CH:t)
I I I
CH CO—0

aHC HC C C Az (CH*)*
II
CH COOHH <!! HC

\ //
AzAz

Pilocarpina
C11 H16 Azs O'

Pilocarpidina
C10 HH Az¥ O*

H
CH3

/ I
C Az fCH:i)3 OHHC

i
1

CH COOHHC
\ s

Az
Acido pilocarpico
Cu H13 Az* O3

A pilocarpina deve ser considerada como unia ala-
nina trimethylada (Hardy
serie dos dertvados da pyridina
monsira a sua

e Calmels) ; el la perfence a
como perfeitamente de-

formula de constituicao—e e ao mesmo
tempo uma betaina como pretendeat Hardy e Calmds.

Esutdemos os sens dous productos de decomposicao
a — pilocarpidina e a jaborina.priocipoes, isto e.

L' um dos alcaloides do jaborandi
extra hido recentemente por Harnacb, sob a forma de
uma substaneifi xaroposa, muito soluvel na agua , alteran-
do-se pela distillacao. Sua composicao parece correspon-
der & formula C* Hu Az* O*, o que faria o homologo in-
ferior da pilocarpina. Como esta ultima, a pilocarpidina e
uma base monoacida , que possue a accao physiologica da
nicotina.

Pilocarpidina.

-1
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A pilocarpina se decompoe facilmentc, como ja vi-mos, transfermando-se cm pitocarpidina ; esta existo, com
aquella, nas mesmas relacaes que a dimethylglycocolla
com a glycocolla trimethyllada ou betaina da beterraba.

Preparacdo.— 1 °, prepara-se a pilocarpidina pda accao
do acido nitrico oil chlorhydico sobre a pilocarpina ; 2°,
fazcndo ferver a pilocarpina cm soliujao chlorhydrica ;
3°, mantendo a 120' durante 12 horas o pilocarpato de
bario ; 40, fazcndo fcrver durante 48 horas a pilocarpina
em solucao aquosa quo se decompoe parcialmente em
trimethylamina e acido pyridino-lactico.

Os saes basicos de pilocarpidina sao soluveis n'agua
e no alcool a go”, insoluveis no alcool absoluto. A pilo-
carpidina cotnbina-se com o acido chlorhydrico, formando
um sal que crystallisa mal e perde ( H*0) por desseca^ao ;
ferma -se um corpo amorpho da formula C10 H 1* AZ’ O*

ao qual Harnack deu o nome de Jaboridina e cuja accao
6 semelhante a da atropina.

Jaborina.—A jaborina e 11m alcaloide isomero da pilo-
carpina ; ferma-se sempre que se evapora uma solucao
acida de pilocarpina ; ella a acompanha provavelmente nas
folhas do jaborandi. Hardy e Calmels obtiveram-na do
seguinte modo : tomaram 5 grammas de pilocarpina que
seccaram durante 48 horas em uma temperatura de 5 o“,
elevando depois bruscamente esta temperatura de too a 140°.
Esta dupla precau^ao foi tomada para imped ir o desdo-
bramento da pilocarpina em pilocarpidina e alcool ntethy-

Utn desprendimento delyco. Observaram acima de i 5o®,
trimethylamina e continuaram a elevar a temperatura ate

Deixaram resfriar o residuo e trataram-no pela agua!73“ .
alcalinisada pela baryta e retiraram a jaborina pelo ether.

A jaborina e uma massa pardacenta, amorpha, inso-
base muiio forte, rnuito toxica eluvel n'agua ; e

dotada de propriedades physiologicas analogas as da atro*

uma

\
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pina. A accao dos acidos e dos alcalis parece transfor-
mal-a cm pilocarpina ( Harnack).

A sua formula seria conforme Hardy e Calmels —(C“ H *“ Az> 0*)V

Sacs da pilocarpina. A pilocarpina, base que e, com-
bina-se com todos os acidos formando sties ; <* assim que
el la combina-se com o acido azotico formando o azotato
de pilocarpina—C" H “ Az* O'. H AzO*—sal cuja preparacaoja
vimos quando tratamos do processo de Petit para a pre-
paracao da pilocarpina ; apresenta-sc sob a forma de
prismas rectangulares, achalados parallelamente a uma das
faces latcraes ; e anhydrido, dextrogyro, soluvel a + 15°
em 8 vezes sell peso d'agua, pouco soluvel no alcool
absoluto trio, soluvel no alcool a yo°. Conforme o pro-
fessor Soubeiran, 100 grammas de nitrato de pilocarpina
contem 76 gr. 72 de pilocarpina.

O chlorydrato dessa base —C" H,* Az* 0*, H Cl— poderia
cm rigor, diz o mesmo professor, ser preparado directa-
mente por meio do jaborandi, pclo processo que serve a
obtencao do nitrato.

Porera, em razao de sua grande solubilidade, e d if -
ficil purifical-o por via de crystallisacdes repetidas.

Elle aconselha o processo seguinte :
Satura-se a pilocarpina pura por meio do acido chlo-

rhydrico addicionado de tres vezes seu volume de agua
distillada. Evapora-se a solueao sob uma campanola
acima de urn vaso contendo acido sutfurico. Dcste modo
obtem-se o chlorhydrato de pilocarpina, sal crystallisado
em longas agulhas grupadas ao redor de um centro
commum. E’ muito soluvel n'agua e deliquescente ; 100

grammas deste sal contem 85 gr. 07 de pilocarpina (Sou-
beiran).

4

O chloroplatinato (C" Hie Az’0% H Cl )’ Pt Cl* e obtido por
meio d'agua fervendo cm crystaes linos tubulares e ama-
rellos.



vAt/m
21

O chloraurato C" H“ Az* 0’ H Cl , An* CP e urn sal
crystalline amardlo e perfcitacnente soluvd n’agua ; o alcool
a quente o dissolve deixando pelo resfriamento deposita-
rem-se crystacs da formula acima.

Alem destes sacs tenios ainda o phosphato de pilo-
carpina, que e soluvd n'agtta, no alcool, mdhor a quente
que a frio, depositando pelo resfriamento era estado de
palhetas brilhantes insoluveis no ether, no chloroformio,
na benzina e no sulfureto de carbono ; o acetalo, soluvd
n’agua, no alcool, no chloroformio, na benzina, no ether,
insoluvel no sulfureto de carbono ; o bromhydraio que e
soluvd n’agua, no alcool, no chloroformio e insoluvel no
sulfureto de carbono ; estes
chimico o Sr. Gerrard [Joimi,

I

saes foram esmdados pelo
deP/iarm . ci Chim.y 1884),

:

!

V
1
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MODOS I)E ADMINISTRACAO E DOSES

A pilocarpina e administrada em estado de combina-
coes.
*

Os sens sties mais empregados sao : o nitrato e o
chlorhydrato,

A administracao da pitocarpina e mais commoda que
a do jaborandi, tendo apenas o inconveniente de scr o seu
preco mais elcvado.

E!la tem sobre esta planta a vantageni de poder ser
empregada em injeccoes hypodermicas, sendo nesse caso
sens effehas mais promptos em sua manifestacao, poden-
do-se tambem evitar -sc mais facilmente os vomitos que
sao frequentes quando administrada a planta em infusao.

A administracao da pilocarpina pela via grastrica sera
feita em pocao.

Para injeccoes hypodermicas empregaferaos solncdes,
que podem ser leitas cm agua Jistillada on cm agua de
louro-cereja, na seguinte proporcao :

Agua distillada ou de louro-cereja
Chlorhydrato ou nitrato de pilocarpina. .

io grams.
20 centigrams.

A dose geralmcnto empregada e de dous centigram-mas ; basta, portanto, uma injeccao sdmente dessa solucao
feita por meio da seringa de Pravaz (de duas grammas)
para obtermos uma abundaflte diaphoresc.
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Podemos clevar esta dose ate tres centigrammas sent

o menor inconveniente ; excedel-a, porem, c expormo-nos
a determinar perturbacoes graves no doente e um consi-
deravel estado de prostracao das forcas.

Tem-se podido, comtudo, era certos easos clevar-se
a dose de pilocarpina a muitos centigrammas ; assim o
Dr. Purjesz cm um caso de envenenamento pela atropina
conseguio salvar o seu doente administrando-lhe era inje-
ccoes hypodermicas e era um espa^o de tempo relativa-
mente pequeno,—-dezeseis centigrammas dc pilocarpina.

Em collyrio a pilocarpina e administrada sob a forma
de saes — nitrato e chlorhydrato. Uma gotta da solucao
a a ,5 por too e bastante para produzir myosis da pu-
pilla ; ou cinco centigrammas de sal para vinte e cinco
de agua — instilla^oes.

A pilocarpina tambem tem sido administrada
dysteres ; esse modo de administracao tem, segundo
Dujardin —Beaumetz, a vantagem de produzir etfeitos
rapidos do que quando o medicamento e administrado
pela via gastrica e de provocar rnenos frequenremente vo-
mitos ; este methodo de applicacao, porem, nao tem pre-
valecido e pelo contrario tem cahido era desuso.

H

cm

mats
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AC(;AO PHVSIOLOGICA

Cora a descoberta da pitocarpina tomou-se mais linii-
tado o uso do emprego do jaborandi, e assim devia ser,
visro corao os effeitos produzidos pda infusao das follias
da planta —de uni lado— c os produzidos pelo sen alca-
loide —dc ouiro lado— sendo completamcnte os mesraos,
tera-se prefer:do o uso dcste, nao so por serem sens ef -
feitos mais proraptos era sua raanjfestacao, corno lambem
do mais coramoda administracao.

Procuraremos descrever os phenomenos qua saguera a
administracao do chtorhydrato de pitocarpina—e, segundo
qua sc o adtnidistra pda via gastrica on hypodermica,
assim nptam -se ditferencas que sc rderem a lolerancia oil
imolcranda gastrica, a rapidcz major on mcnor na appa-
ricao dos effeitos e a sua dlira5aq que pode ser ligeira
on prolongada.

Segundo, pois, que a absorpfao e estomacal, isio
c, tents e successive ou hypodermica c entao rapida, ob-
servar-se-ha mais tarde ou mais cedo os primeiros sym -
ptomas.

Desses dous meios de administraeao do medicamento,
o prime!ro sera preferido quando se tratar de doentes
pusillauimcs e que teuierem a injcccao hypodermica. Pas-

estudar os phenomenos due seguem a injeccaoscinos
hypodermica do chlorhydrato dc pitocarpina, bascando-
nos para isso nos esfudos ja fdios.

a

W. 4
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Quando se administra a um docnte ou a uni indi-
viduo no estado dc* saudu — uni a dous ccntigrammas do
chlorhydralo de piiocarpina— notam-se no lim dc dous u
tres minutos os phenomenos geracs seguintcs : n pelle do
roslo torna-se vermelha, as artorias temporaes batem com
mats foroa e o individuo cxperimanta na bocca e na face
uraa scnsacao do calor especial aconipanliada do sal t vacuo.

Muitas vezes, logo depois do comecada a secrccao
salivar, o doentc experimenta lima sensa^iio do frio que
annuncia a invasao do sudr. Ao mesmo tempo a super-
licie cutanea apresenta um ccrto grao dc humidade ; a
pelle do rosto torna -se humida , a vermelhidao da face
augmenta -se e gottas dc suor correm pc la fronte, boche-
cha e lemporas.

As conjunctivas do paciente tornam -se injectadas ; elle
accnsa um peso na fronte acompanlntdo as vezes de li-
geira cephalalgia, de zunibido Jos ouvidos, de vertigons,
de mao-cstar e do perturbacoes da vista.

Quando a salivacao e a sudacao tom chegado a sen
maximo dc intensidade, outros phenomenos so observam
para o lado do apparelho occular e da mucosa nasal . Ha
lacrimcjamento abundantc que chega a correr pela face.
As eland ulus mucosas da bocca. da trachea e dos bron-
cliios entrain cm accao e no fim d c alguns minutos do*

pois Ja hijeccao todos esses elicitos toernn ao scu maximo
dc intensidade, cu /a du radio 6 dc quinze a vinte minutos
mais ou menos, Algumas vezes upparcccm vomitos, ora
no comeco, ora no fim da accao do medicamento,

i * *
Terminados esses eli’eitos os individuos ficam abaiidos,

senteni necessidade do dorrnir ; ha uma notavel seccura
da bocca e da garganta que muito incommoda a esses in-
dividuos e que constitue —segundo acreditatnos— auxiliada
pela notavel perda liquida havida durante os efl'eitns da
pilocarpina, a causa da sede que apresentam.

Phenomenos insoliios podem apparecer assim eomo os
normacs podem nao ser observados.
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appareeimento de uma
augmento das seerecoes

ClC-
dessas seerecoes.

A pilocarpina detcrmioa o
ahundantc salivacao, sudacao.
bronchicas, hypcrcrineas nasal, occular, etc*

Exarainemos cm particular cada uma
B

SAL] VACAO
j

a sudacao marcham a par. O indi-
dc calor na bocca, coin-

A salivacao
viduo experimenta uma sensaeao
cidindo com um notavcl cstado de plenitude na regiao
sub-maxillar . Nussc memento comeca a salivacao, isto c,
ura a dous minut s ap6s a injeccao de pilocarpina a
salivacao comeca a atfluir a bocca ; as vezes o corrimento
salivar c tao ahundantc que o individuo c obrigado a
deitar-se de lado, afim de facilitar sua sahida.

e

A salivacao comeca gcralmcnte antes da sudacao,
* 9

attingc o sen maximo ao raesrao tempo que esta e comeca
a dec I i nar com ella para terminar-se um pouco antes. A
accao syalagoga da pilocarpina tern o sou maximo quinze
a vinte minntos depots da injeccao e tormina no fim de
hora e meia a duas boras.

Esse cstado de plenitude que se observa na regiao sub-
maxillar, as vezes accentua-sc de tal modo que cbega a
produzir tumefaccoes mats ott menos dolorosas dessas
gland u las.

Qtmiiliilnilc, — A quantidade da saliva excretada sob
a influencia da pilocarpina e muito variavel. Ella varia
desde cem centimetres cubicos ate mil a mil e cem, apre-
sentando segundo M . Alb. Robin a media de quinhentos
centimetros cubicos.

A nao ser questao de doses, as condicoes que influem
sobre a quantidade da salivacao parecem depender da
constituicao do individuo suhmettido a accao do atcaloide
Jo jaboraudi. Ordinariametite sua abundaneia depende da

*"+ .
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sudacao ; e o sou mclhor elfeito e obtido quando a su-
dacao se manifests com a mesma intensidadc.

Em muitos casos, porem, estu relaftio nao existe, po-
dendo dar-se uma saliva^ao abundante,
moderada c, as vezes, tiio
pelle humedecida por
depois completamcnte secca.

sendo a sudacao
passage!ra que obsurvaremos

alguns minutos, tornando-se logo
Ia

QiiuliilnileN A saliva excretada e opalina, pouco
cspumosa, muito viscosa, e, collocada cm um
prio de vidro, deixa depositar um
(^ado, formado por cellulas epithcliacs ;
mente e apresenta uma densidade variavel entrc 1004a c
JOO6.

vaso pro-
scdimento esbranqui-

ella filtra lenta-

Depois de filtrada duas ou tres vezes ella perde a
viscosidade que apresentava, tornando-se cntao muito clara
e conservando cm suspensao alguns dos elementos seme-
Ihantes a globulos brancos. No fim de algutnas horas ella
torna-se opaca ; esta opalescencia augmcnta pouco a pouco
0 um crcmor brilhante se forma na superficie do liquido
emquanto um ligciro deposito branco se forma no fundo
do vaso.

O crcmor e 0 deposito sao constituidos por carbo-
nato de cal amorpho unido a uma materia de natureza
organica e por numerosos vibrioes que se desenvolvcm
rapidamente na saliva abandonada ao ar livre.

No principio e no fim da salivacao a saliva torna
azul o papel vennelho de tournesol. Ella contcm era dis-
solucao carbonatos de oulras bases, sulphatos, phosphatos
e chloruretos, em maior abundancia, unidos a soda ,
potassa e a cal, formando saes. Os sulphatos e phos-
phatos existem em menor quantidade que os carbonatos
c os chloruretos. Das numerosas analyses chimicas feitas
por M. Alb. Robin resulta que a urea augmenta-se sob a
influencia da pilocarpina ; assim em vez de o .̂q ^o de
urea que conlem a saliva normal por litro, o liquido sa-
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livar conteria os'^yiy . Bougarel (Ball et Hardy, soc. dc
Hoi., 1S74) discorda desse resultado c acredita QLIL a
proporcao da urea da saliva diminue. Tem-sc observado
tamberri a ptyaliaa e a presenca do sulfocyanureto de
potass10.

SUDACAO

Comccaado —na maioria dos cases— pouco depois da
salivaciio, podendo coincidir com elia , manifesta-se a su-
dacao, quo apresenta como phenoraeuos precursor's : uma
ligeira congestSo da pelle, exagero dos bad memos das ar-
terias temporaes e uma sensacao de plenitude por todas as
partes invadidas pelo sudr 5 o doente acettsa um certo
grao de calor tensivo. Esses symptomas apparecem quasi
svmpre —em primeiro lugar— nas regteies mais vascullares,

B

cstendendo-se pouco depois por todo o corpo.
A sudacao comeca quasi sempre pela face, outras

vezes pelo peito, invadinJo em seguida todas as outras
partes do corpo. Ella e as vezes lao constderaveI que
chega a molhar nao sd a roupa do puciente como a
embeber consideravelmente os lencdcs.

Isto 0 o quo se observa ordinariamente ; 0 sudr pdde,
no emtanto, faltar intetrameute ou reduZir*se a uma ligeira
humidade.

E’ variavcl o tempo cm que apparece o phenomeno
da sudacao ; comeca em geral entre o segundo e 0

quinto minuto, tern a sua maior actividade no decimo 1

quinto, —termo medio, — periodo que dura trinta e etneo
minutos. Depots a sudacao diminue para cessar comple-
tamente uma hora e mcia apds a itijeccao.

Qutmtldado. —Tem-se prbeurado avaliar a quantidade
do sudr excretado durante a accao da pl.ocarpina : dous
processes conheccnios para esse tim :

0 de M. Alb. Robin, que consiste em recolher 0 sudr
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que provem de uma parte Jo eorpo, do raembro superior
por exempli), envoivcndo-o em um ciiicerado ; c, tomundo
por base essa quantidade, calcula-se approximadamente a
poreao do suor fumeddo pela totalidade das glandulas
sudoriparas.

O segundo processo, o seguido por Fubini e muiios
outros experimentadores. consiste em pezar antes e depois
o individuo submettido a accao do jaborandi on sea
alcaloide ; a perda du peso do corpo diminuida do
peso da saliva recolhida separadamente representa eviden-
temeflte a quantidade do suor produztdo, se, durante esse
tempo, nao liver havido vomito , miccao ou delecacao,
ingestao de bebidas ou alimenios ; eircfim, se nao tiver
havido nem ingesta nem excreta.

M. Alb, Robin, procedendo pdo primeiro desses pro-
cessos, chcgou a avaliar cm 3oo OU 5oo ec, a quantidade
de suor excrctado sob a influoneia Jesse sudoriiico, re-
sultado que fot coolirmado por Stum ft , que diz te !-o vc-
riticado em quarenta e oito casos.

Hstes dous proecssos, que estao .sujeitos a cflUSas de
erro, nao podem fornecer -nns um resultado rigoroso, se-
nao approximado.

A qualiJade do suor, assim como os
sens caracteres chimicos modlficam-se ; de acido que e
no comeco da sudacao, ell J tende a apresentar uma re-
accao mais ou menos franeamadte aleatina ; e ligeiramente
opalescente ; contem cell Lilas epiJermicas destacadas por
itlfluencia da sudacao e ccrta quantidade de materia se-
bacea, cuja secrecao torna-se mais ubundantc.

Resulta das analyses
Alb . Robin que a quantidade Je urea e
augmenta-se considcravelm -rate
das, e de tat mnneira que,
por litro {media normal
nessas eondicoes cerca

I

chimicas Je Ball, Hardy e M .
de chlnruretos

no suor dos pilocarpinisa-
cru vez Je oBr,440 Je urea

segundo I'avrej. u su6r contem
Je sBf 0y ; quunto uos chloru-
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rctos, cm vcz tie 2^,473 (media normal scguindo ainda
as analyses de M. Favrc), M. Alb. Robin acihou 3prt68o
Como media cm einco analyses.

w

F de acreditar*se quo esse augmento na proporfad
da urea do suor excretaJo durante a accao sudorilica da
pilocarpina possa ter grande valor na iherapcutica. Com
elleito, sc csta substancia tem o podcr de augmentar a
urea do sti6r, se esse elfeito e constante, nao vemos ahi
uma indicacao posiliva desse rccurso therapeutieo na ure-
mia afim de desembaracar o organisrno do excesso dc
urea que o entulha e o envenena ?

A ciinica parece ter realisado cssa previsao e hoje
vemos este medicamcnto aconselhado nos accidentes ure-
micos do mal de Bright ; e, se elle nao constiiue um meio
efficaz, e, entretanto, ra/oavelmcnte indicado como meio
expoliativo, vindo compensar granJemente a funccao renal
seriamente cmbaracada pola molestia.

1
1

ACCAO A D1STANC1A DA PILOCARPINA

Fste facto curioso e intercssante foi observado por
consigna cm sua these.

a um seu doentc
Huber Lavrand , que o
Administrou a pilocarpina tres vezes

sendo duas vezes por meio de injeccocs hypodermicas e
uma pela via gastrica, notando que os etfeitos da pilocar-
pina produziam-se algutnas boras depois.

No dia 16 de Fevereiro as tres boras da tarde, fez a
de QB ,O3 de pilocarpina : clfeitos siala-

M.

primeira liqeccao
gogos e sudorilicos pouco pronunciados.

A's oito horns da noitc, isto e, etneo boras depois
salivacao, sudacao e vomitos.J f 1

No dia seguinte fez as duas horas da tarde
gunda injeecan de pilocarpina c
te-nsos. Cinco boras, ponim, mais tarde,
como antes, reappareceram os mesroos symptomas : su-
dacao. salivacao c vomitos.r ? *

a se-
obteve elFeitos pouco in -

as setc boras,
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No terceiro dia o doenie nao toma pilocarpina, e,
entrctanto, as sete horas da tarde sua urn pouco sem
salivar. Emfim, no quarto dia die inhere peta manhii
osr,o3 de pilocarpina, que cm poueos instantes provocam
a salivacuo, sudacao c vomitos, quc cessam completamente
no fim de uma bora para reipparecer ds duas horas da
tarde, inda niais intonsos, mais abundantes que de nianha.

Depois da repet icao da mesma ordcm de phenomenos
consecutivos a modos de administraeao differentes
horas variaveis, nao duvida M-
tribuir esses elfeitos ao medicamento, chamando a atteii-
£ao para facto tao curioso e que pode ser mais frequente
que se nao o suppoe.

I

e em
Huber Lavrand cm at-

SECRECAO LACTEA
A secrecao lactea parece ser mfluenciada pela pilo-

carpina ; assim M. Alb. Robin refere utu caso cm quc
a administraeao do jaborandi foi seguida de secrecao la-
ctea em uma ama, cirjo leite bavia desapparecido cm
consequencia de uma erysipela ; cm urn outro caso, po-
rem, o resitItado foi nullo.

Sydney-Ringer e Gould , notando que a atropina fazia
cessar a secrecao lactea, lembraram-se dc estudar sobre a
glandula mamaria o antagonismo das duas substancias c
observaram que a secrecao lactea augmentava-se notavel-
mente sob a influencia da pilocarpina.

Pcari rccommenda esia substancia para activar a se-
crecao lactea o isso sem o menor inconvenicnte para a
crianca , Ev precis©, apezar dessas affirmajoes, guardarmos
certa reserva, porque a experiencia nao tem corroborado
sempro esses resultados (Stumpf, Bull, de Th. 1883) .

ACCAO SOBRE AS SECRECOES TRACHEO BRONCHICAS

A secrecao da mucosa tracheo-broach tea e dc uma
scu augment© e real ; de scuimportancia secundaria

estudo pdde resultar grande vantagetn para a sua appli- »

J
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cacao na therapcutica. Realmente nos individuos submet-
tidos A accao do jaborandi on de sen alealoide, tem-se
notado que, quando a salivacao vai chegando ao seu
maxi mo, olles experimemam na garganta uma especie de
litilla^ao que os obriga a tossir de tempos em tempos ;
depois de cada esforco expectorant escarros que, no estado
normal, sao griseos c pouco fluidos.

tintquanto dura a salivacao o paciente escarra algumas
vezes ; com o declinar da salivacao, porem, a secrecao
bronchica cessa , Se a pilocarpina nao produz uma hyper-
secre^ao notavel da mucosa tracheo-bronchiea, quando
ella c a sede de urn catarrho agudo ou chronico, nao
deixa de ser verdade que ella incon testavelmente faciiita
a climina^ao dos escarros, tornando-os mais Huidos e por-
tanto mais faceis de se dcstacarem ; assim a tosse, secca
no comcco, tofUa-se gradualmente mais humida e as
mucosidades, a principio adherentes, sao cm seguida
cxpulsus com menos esforcos .

Depois nota-se o mesnto que succede a otrtras secrc-
ijoes, unta seccura da garganta, que lorna os movimentos
de dcgluticao mais freqiientes e difficeis. Nos casos de
broncorrhda p6de-se ver dimtnuir de uma maneira notavel
a quantidade de muepsidade excretada durante um espaco
de tempo dado. Is pois facil de conceber-se quaes as
vantagens da pilocarpina nas affeccocs catarrhaes agudas
ou chrPnkas da mucosa iracheo-bronchica.

ACCAO SOItRE A .MUCOSA NASAL

A hypercrinia nasal, determinada pela pilocarpina, d
mai inconstante, pouco notavel u nao a presenta intpor-
tancia.

Lila manifesta-se quando a sudacao e a salivacao
comccam a generaliser-sc e augmenta-se consideravelmente
com a hypercrinia lacrimal , O liquido que eseda pelas
fossas nasaes opresenta uni aspecto e consistencia varia-

Vr\ 5
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veis ; £ claro, filamcntoso
alcalina.

c de tima reaccao fortemente

A hypercrinia nasal c devida a uma accao propria
da pilocarpina sobre as glandules da mucosa de Schneider ,
porque casos ha etn que e11a existc sem que haja, no
emtanto, lacrlmejaiueoto. Nuo e acompaaliada ou seguida
dc nenhum phenomeno digno de nota .

ACQAO SOBRE O APPARELHO CIRCULATORIO

No primeiro on segundo mi mito apds a injeefao da
pilocarpina, comefa a augmentar-se o numero das pul-
safbes cardiacas, cujas modificacoes
reveladas pdo pulso, que torua-sc
e mais forte, modificacoes essas de
tern consciencia pela percepcao Jos batimentos
temporacs, |iela scnsaciio do color c pela tensao que
experimenta.

No niaximo da sudacao o pulso torna-se
ou sofire peqticnas oscillates de augmento
comecando a decrcscer gradualmente com
sudaciio ate chcgar ao algarismo normal ou tornar-se
mesmo mais lento.

Quanto a maior ( requencia do pulso e essa uma questao
de divergencia entre os autores : para Weber el la seria
de cinco a dez pulsa^ucs ; para Pitots, seria de um terco
ou mesmo dc dots quintos sobre o numero das pulsecues
primitivas. Rosenkrantz e Lohrisch sao de optntao que o
pulso conserve immtttavelmente sua frequencia inieial. A
maioria dos auctores, porem, esui de acordo que hajam
modificacoes para o lado do pulso, que sc traduzem por
uma acceleracja° ligeira no cnmeco da accao do medica-

scguindo-se-lhe uma diminutcao que <i muito mais

sao promptamente
mais rapido, mais cheio

que o proprio doente
das arteries

estaeionario
e diminuicao,
o declinar da

* —i

memo
longa.

Em alias doses o pulso pdde tornar-se muito accek- J

\
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ratio e ao mesmo tempo de lima pequenhe{ que faz temer
uma cspccie de assystolia ( Pitois).

Uni facto interessante c que tem sido observeJo no
curso da accao do medicamento e uma arythmia mais ou
mcnos notavel, cm gera! passageira (Petrina).

Taes sao os caracteres que nos revela o pulso.
Os iracados sphygmographicos tornados por numerosos

obscrvadorcs mostram uma diminuicao na tensao arterial.
Assim, M. Alb. Robin, do exame de suas numerosas
observacoes, conclue : « No comeco da hypercrinia sudoral,
o augmento do numero das pulsacoes cardiacas, a altura
maior e a apparencia rectilinea da Iinha de uscencao, a
obliquidade e o dicrotismo da linha de descida parecem
indicar uma diminuicao da tensao vascular. »

E’ da mesma opiniao Riegel, de Berlin, para quern
a tensao arterial diminue e a actividade cardiaca aug-
raenta-se sob a intluencia da pilocarpina.

As pesquizas sphygmographicas de Bardcnhewer per-
mittiram-lhe verificar urn abaixamento notavel da tensao
arterial alguns minutos depois da injeccao hypoderraica,
independente mesmo da diaphorese que nao se havia ma-
nifestado.

pequenas ddses de infusao cm
accelerando mo*

e diminuicao da pressao sanguinea,
segundo clles. permanentes com

Kohler e Soyka, com
injeccao intra-venosa, vcriiicaram uma
mentanea do pulso
effeitos esses que tornam
fortes ddses.

Para Gilet de Grandmont, como paraM. Alb. Robin ,
sanguinea e um lacto racional,

;apillares da pelle dilatando-se
a sudacao e a sen-A

capacidudc do systema circulatorio deve
ivalcntes a dillatacao desses

o abaixamento da pressao
comoporquanto « os vasos c

testemunham a vermelhidao da pelle,
saciio do calor,—a

* 7

augments r-se cm proporencs cqui \

vasos. »
Notemos, a proposito dessa dilatafao dos vasos,

os estudos ophtalmoseopicos de
que

Scotti sobre o estado de
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replecao dos vasos da retina parecem contrarios
theoria , visto como nao pode, segundo atfirma,
modifica^ao alguma da circulacao nessa parte.

Em resumo, o taclo constantc e dominante durante a
accao do medicamento e o abaixamento da pressao vas-
cular acompanhado muitas vezes de uma arythmia mais
ou menos notavel.

Convent notar que este ultimo phenotneno, que 6 raro
quando o coracao acha-se no estado normal , e, ao con-
trario, nuiito frequente nos casos de affecedcs cardiacas
(niolestia das valvulas, do cndocardio e do musculo car-
Jiaeo), e constitue uma contra-indicacao therapeutics dessc
medicamento, sohretudo no periodo do assystolia (Robin,
Kohler e Soyka ).

Para terminarmos a accao da pilocarpina sobre o
o nuniero das

lacs como o rheumatismo
a pneumonia, segue variacocs ana!ogas

nos estados nao lebris, havenJo s6-
nos algarismos.

a cssa
observar

apparelho circulatorio, acrescentarcmos que
pulsacdcs nas atfeccdes febris
articular agudo
aquellas observadas
menle irregularidades mais notaveis

ACgAO SOBRE A TEMPERATURA

Indagar que ntodificacoes pode iraprimir a tempera-
tura um agente que causa uma tao grave perturbucao as
funcfoes secretorias, e, cm particular, a diaphorese e uma
idea que se nos apresenta logo ao espirito.

Os experimentadores que parecem cstar mais on menos
de acordo quanto as nuancas que apresenta o pulso, di-
vergent consideravelmentc quando dao os resultados obti-
dos sobre a marcha da temperatura nos differentes estados
de saude do organismo humano. Para uns, o primeiro
effeito observado e uma elevacao da temperatura, seguin-
do-sc-lhe mais larde um abaixamento mais ou menos pro-
nunciado e persisteate. Paru outros, nao existiria senuo

4
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abaixamento variavel do estado thcrmico primitivo,
finalraente para alguns medicos e cm particlor Lohrisch
nao haveria nenhuma modificafao na temperatura.

Resultsdos tao divcrgentcs nao podemos auribuir sc
nao a condtccoes espeeiaes dc experimentagao cm que sc
co11ocava cada observador.

um

thermoraetrieas, e, a exemploEstudemos as variacocs
dc Alb. Robin, no estado normal e affeccoes apyreticas e
nas aUeccdes pyreticas.

A tempe-
Robin, clevarse gradualmcntc ate

F!«iliido iMirmttl e affeocitCN apyretieaw .

ratura axillar, diz o Dr.
o momenta em que a salivacao sc cstabelece e a sudacao
comeca a tornar-se geral ; esta elevacao e cerca dc quatro
decimos dc gnio nos individuos ftirtes. Quando a sudacao
chega no sen maximo, a temperatura abahta-se um pouco,
sum comtudo ebegar ao sen estado primitivo, o que at-
tingc sdmente quando as hypererineas acalmam-sc. Com
o declinar dos efleitos pPOvocados pelo medicamento, a
temperatura dcsce abaixo do grao inicial e nao torna a esto
senao muitas horas depois da cessa ^ao complete dos phe-
nomenos secretorios. Estc abaixamento e proporcional
diaphorCse e persiste am tempo mais ou menos longo,
segundo que esta tem sido mats on menos abundantc.

Mo dia seguinte d administraeao dessc medicamento
nao sc observa nenhuma mod if i cacao para o lado da tem-
peratura que apresenta-se em seu estado normal, Quando
a dose £ Iraca, essas diversas variacoes sao muito menos
acccntnadas e o thermometro desce raramente abaixo do
grao de comeco.

A elevacao da temperatura no comeco 6 constante
todas as vezes cue os etfeitos sudorilicos forem bem no-*
tavcis, porem ella sera nulla ou de um decimo de grao
apenas quando a accao do jaborandi ou de seu alca-
loidc nao nianifestar-se.

Scotti diz que a temperatura axiliur cleva-se dc cinco
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dccimos de grao no principio da sudacao, mactem-se nessc
estado durante todo o tempo da diaphore.se, para desccr
de rim a dous graos depois de terminuda csta.

Para Dumas (These de Paris, 1875), a temperatura de-
pois da injcstao do jaborundi e sempre inferior a tempe-
ratura primitiva, na tarde ou no dia seguiate cm que o
medicamento tern sido administrado. Essa
tada por Dumas
verdadeira. visto

opiniao siisien-
quanto a raodificacao de tempcraiura, c
como a diaphorese era muito pronun-

ciada, dcvido isso a d6ses muito elevadas que empregava
este auctor ; porcm, coin uraa sudacao rnodcrada a tern -
peratura apresenta mojiticacoes insignificantes de augmento
ou diminuicao, voliando rapidamcme a sou estado inicial.

Em opposicao aos observadores prccedentes Sydney-
Ringer c Gould dizem nunca ter observado uma clcvacao
de temperatura inicial , Para dies a primeira modifica^ao
de temperatura era urn abaixamento que nas criancis podia
variar de seis decinios a Jous graos Fahrenheit, e no
adulto de quatro a quatorze dccimos.

Esses effeitos cessavarn, segunJo estes autores, entre
uma e quatro horas,

Assim como se vc ha tantas opinioes quanto os autores.
Quando a diaphorese lor abundante, nota-se constante-

mente uma clevacao de um ou dous dccimos de grao,
raramente mats ; temperatura que se manrem durante o
maximo da sudacao para dimiruiir com a cessacao desses
etleitos physioiogicos.

Result^ de tudo quanto temos dito, que a abundancia
da diaphorese tern uma accao muito important? sobre a
marcha da temperatura. Para Bardenhewer a sudatjao seria
a untca causa do resfriamento ; opiniao que nao <1- sus-
tentavel, visto como tem-se-o observado na ausencia da su-
dacSo.

I

Em resumo, nota-se : i ", eievacfio nulla ou fraca du-7 1

tame algiros minutos quo precedem a sudacao ; a", abai- 1
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xamento adtnittido quasi por todos os autores no dcclinar
do stior. abaixamento propordonal por sua iruportancia e
duracao a dutphorese.

Tempera I ura ims f'chrim. — O abaixametltO
de teinperamra quo produz a piloearpina depots die tuna
abundante diopharese, fez com que alguns clinicos a empre-
gassem nas diversus alFee^des febrfs ; porem a inconstancia
desses effeitos que manifesta-se pela elevacao da tempera-
tura logo que cessa a acfao deste medicamento, e os gra-
ves inconvcnicntes, que poJe trazor uma therapeutica
poliadora , principalmentc era cerios estados febrfs rebeldes,
levam-nqs a regeitar esse meio, la mo raais quaaro dispoinos
de ouiros que, sem acar retar lao s6rios prejuizos para o
doente, sao raais fieis cm seu resultado, mais coostantes
em sua accao: a antypirina, a antlfibrina% o salycilato de
jorfro, etc., etc.

Commdo, nas grandes pyrexias acorapanhadas de con-
sidersvel seccura da pelle, podemos aconselhar essa subs-
tancia, visto como pdde truzer allivio an dogate; o seu
emprego, porem , deverd ser feito com todo o discerniraento.

t
}

cs-

APPARELHO DIGEST1 VO

Se nos individuos fortes em estado physlolbgico —os effeitos prodilzidos pelo jaborandi pit scu principio ac-
tive (salivacao, sudacao, lacrinicjameato e ulgumas vexes
expectora9&o broochica, etc.), forem bastante pronuncia-
dos, nao se verd appareCer nenhuma accao especial para
o lado do tubo digcsiivo. Porem existe am grande nu-
mero de circumstancias que pdde fazer Jesviar a accao do
triedicatnentp de scu typo o mais habitual, entao, a sua
accao manifestar-se-ha para o lado do tubo digestivo.

Robin estabdcce corao regra quasi absoluta o princi -
pio seguinte : « lodas as vexes que os elleitos de hypersc.
crecues determinados habitualniento pelo jaborandi faltarenjl
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ou soffrcrcm uma diminuicao notavcl de sua intensidade
geral e collectiva, sobrevirao para o lado do tubo diges-
tivo phenomenos de compcnsadio. »

Os phenomenos que revelara a ac^ao da pilocarpina
sobre o tubo digestive sao dc duas ordens : mis quasi
constantes, normaes ; dependem dos effeitos geraes do mc-
dicamento, marcham com estes c sao sua consequencia,
sao : a sede viva qiie acompanha e segue a sudacao e cer-
tas moditicacoes do appetite, algumas vezes diminuido, outras
exagerado.

Os outros sao relativos, apparecem todas as vezes que
a accao normal do medicamento 6 desviada por uma causa
qualquer ou que certas precaucoes nao forem tomadas
durante a administra^ao deste, sao : os vomitos e a diar-
rhea.

Neile— Geraltnente depois de uma injeccao hypodcr-
mica de pilocarpina sobrevem uma sensacao dc calor, dc
tensao na bocca, devida a congestao das glandulas sali-
vares ; estabelece se em seguida uma salivacao muito abun-
dante; as glandulas do pharinge e dos bronchios part'ici-
pam commummentc dcsta hypersecre^ao, assim como todos
as glandulas da pelle que podem ser consideradas como
s£de de perdas liquidas consideraveis.

testes effeitos sendo bem estabelecidos, a sensacao de
calor diminue notavelmente dando lugar a uma sede tanto
maior, quanto mais consideraveis forem as perdas salivares
e sudoraes.

A rela^ao de causa e effeito ti evidente : o individuo
tem sede, nao por uma accao especial do medicamento,—porem sim porque — em urn tempo relativamente pequeno,
elle perde grande quantidade d’agua.

Uma vcz terminada a spdacao, a sede ainda substste
por algum tempo, mesmo que a quantidade d'agua per-
dida seja recuperada pelas bebidas : sua causa julgamul-
encontrar na seccura da bocca e do pharinge.

a

J
1
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E’ de necessidade recomniendar-se aos doentes nao
beber agua emquanto cstivcrern sob a aecao do jaborandi,
visto coroo a experiencia tem dcmonstrado produzir-.se
nessas condicoes vomitos o alguraas vezes colicas. Se as
exigencias do doente forem imperiosas, devcmos attendcl-o
e nesse caso aconselharemos bebidas quentes o aromaticas
que nao tem o mesmo inconveniente, comtanto quc sejara
tomadas em ddses moderadas.

\
i

Durante a accao do medicamento a sen-
vez os pheno-

appetite reapparcce,
a di-

a sudaciio
.ft

fome desapparece durante
muitas horas e nesse caso p6de sobrevir utii estado de
fraqucza c prostracao bastaate intensos.

Appetite,

sacao dc fome desapparece, porem uma
menos physiologicos terminados, o
podendo tornar-se mesmo muitas vezes exagerado ;
gestao que se segue faz-se perfeitamente. Quando
tem sido muito cousideravel, a

Os vomitos e as nauseas, que eram muito
frequentes quando se administrava a infusao das foihas
ou da casca do jaborandi, lioje, com o emprego de sen
principio activo, nao existem ou pelo menos siio muito
raros, sobretudo quando se o administra pda via hypoder-
mica ; a razao desse facto e que no segundo caso cvita-sc
sobrecarregar o estoraago de todos os principios itiertes
que acompanha a ingestao do jaborandi .

Em these geral, nao ha perturbacao das vias diges-
livas quando se administra a piloearpina na ddse de ilous
centigrammas, quer pda via gastrica, quer pda via hypo-
dermica.

Vomito.

'

As cxcepcdcs a esta regra podem ser devidas
cumstancias quo passaremos a estudar.

a cir -

Si com dous a tres centigrammasINFLUENCIA DA D6SE.
(maximo) de piloearpina obscrvam-sc os efieiios geracs
desta substancia sem aecao alguma especial, o mesmo
nao acontece com ddses mais clcvadas que produzem

h
I
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vomitos c nauseas mais on mcnos frequentes e rebeldcs,
prostracao das forcas e diarrhea de quc mais adiante
fallaremos.

INFLUENCIA DA HOKA DA DIGESTAO. — Deveraos adminis-
trar o medicanicnto ao doente pelo mcnos tres horns
depois dc sun releicao, porquc sem csta precaucao os
vomitos apparecerao indubitavdmente. Quando estcs appa-
recercm, manifcstam-sc ordinariamcntc nos primciros ins~
tantcs que segueni a ingcstao do meJicamento e sao com-
postos de substancias ingcridas algum tempo antes, mais
ou mcnos modilicadas pelo trabalho da digestao e mis-
turadas a productos do secrefao do estomago c do llgado.

INFLUENCIA DA SALIVA DEGLUTLDA. — E' dc nccessidade
recommendarmos ao doente nao deglutir a saliva, visto
como manifestam-se, no curso da salivacfio, no fim de
quinze a vinte minutos vomitos e nauseas que, pela
coloracao, viscosidadc, consi.stcncia e reaccao francamente

* * T *

a lea!ina das maierias expoIsas, outra eousa nao e senao
a saliva, eonsideraJa polos autorcs como causa *

1 NELUENC1 A DA HYl’KRCRINEA GASTRO-[NTEST1 NAL*

vomitos apparccem no fim da accao hypcrcrinica, sao cm
gcral constituidos pela expulsao dc uni liquido incolor c
fortemente acido que lerabra o succo gastrico, on entao
por urn liquido claro, bilioso c alcalino. Ncssas condicues
a salivacuo e a sudaefio sao menos notavcis, a pelle tor-
na -se fria e o doente sente calefrios,

Resulta das experiencias de Robin, Corn!I , Bochc-
fontaine, Galipe e Yulpian e do examc necroscopico feito
nos animacs, quc a membrana mucosa do estomago c do
intestino apresentava-se muito vcrmelha, coberta de muco
fiuido e sanguinolento, enccrrando lima quantidade extre-
mamente considcravcl de cellulas epitheliacs c globulus de
sangue.

Si os

No comeco da transpirafao os doentes
sentem muitas vezes nccessidade de ir a banca, outrns

Iliarrlieu -
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vczcs, depots Ja suda^ao, tcm uma ou Juas evacuacoes
molles c; algumas vczcs liquidas, voltando tudo depots ao
estado normal. Quando, porem, ha uin dcsvio dos elfeitos

as ddses do medicamcnto foremphysiologicos, quando
muiio clevadas, iao lado dos vomitos, veremos apparecer

diarrhea apundante, prcccdida as mais das vczcs dc
colicas. Esta diarrhea dura pouco tempo, 6 supplementar

vomitos, com a diminuicao dos elfeitos1 *

unia

osc ccssa com
desse medicamcnto, o que tem lugar no fim de algumas
horas.

O jiaborandi e sen alcaloide exeitam as sccregdes do
ligado, Jo pancreas, do estomago, do intestino c dos rins ?
Vulpian rcspondcu experimentalmente a cssas dilFerentes
questoes e de suas experiencias feitas cm cacs rcsulta que
a bile e o liquido pancreatico escdam em maior abun-
dancia ; a bills conserva sens caracteres physiologicos,
assim como o succo pancreatico que emulsiona as gor-
duras e transforma a alhumina cm peptona assimilavcl.
lissa propriedadc que goza a pilocarpina de activar a
secrecao hepatica Icvou o professor Vulpian a conside-
rsl-a como urn agente chotagogo c como tal dc razoavel
indicacao nos casos dc colica hepatica para favorecer a
expulsao do calculo engastadv no canal hepatico on no
canal eholedoco. O mesmo auctor accrescenta igualmento
que talvez a pilocarpina seja util em ccrtas dyspepsias
caracterlsadas sobretudo pela dilliculdade e lentidao da di-
gestao dos alimentos graxos ou fcculentos, pois que favorece
o corrimento do succo pancreatico tao necessario a trans-
formacao chimica desses alimentos. Quanto a sccrccao
gastrica, ella nao parece ser influenciada pelo jaborandi
ou pelo sen principio activo. Si, com effeito, injecta -se pi-
locnrpinu cm urn animal cuja mucosa do estomago e pre-
viamcnlc posta a dcscobcrto, nao sc percebc nenhuiua
modilicacao apreciavel da secrecao gustrica.
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Vcjamos agora as modilicafbcs que passam para o
lado da secre^ao urinaria.

ACCAO SOBRE O APPARELHO URINARIO

Os effeitos da pilocarpina sobrc as vias urinarias na
grande maioria dos casos nao se exereera no homem de
lima maneira apreciavel, c os phenomenos que se observam
as vczes, devem ser considerados antes eomo accidentes do
que como effeitos norraacs.

Em nove casos observados pelo Dr. Robin os doentes
sentiram nma necessidade de urinar urgente ; em cinco
destes nove casos os doentes experimentaram, alcm dessa
necessidade urgente de urinar, no momento da mic^ao,
uma sensacao dolorosa no canal da urethra ; nos outros
quatro casos nada observou de notavel.

Algumas vczes os doentes sentem uma dor na regiao
do pubis, dor que desapparece com a emissao de algumas
gottas de urina. Quando esia necessidade nao e acompa-
nliada de dor, el la <i violenta e os doentes devem satis-
fazel -a immediatamente ; el la pbde apparecer no comeco,
no maximo de intensidade ou na declinicao da sudacao,
desapparecendo com os effeitos da pilocarpina.

Qunnti'la'lc. A quantidade da urina varia conformc
o medicamento e administrado em uma sb dbsc ou cm
doses fraccionadas, segundo as alfeccoes sao ou nao fobris.

taes como o mal de Brigth,
e intoxicacao saturnina

em uma sO dbse, em dezoilo
sua quantidade

Nas affecfocs nao febris,
alcoolismo, rheumatismo muscular
e no estado physiologico,
casos observados pelo Dr.
diminuio de doo a 400 c. c

Esta diminuieSo esta
J

Alb. Robin,
termo mddio.

na razao directa da sudac^ao,
0 lanto isso e verdade que nos caes que geralmente nao
transpiram, a diuresc e um facto constante ; ao passo
que nos cavallos, que transpiram excessivamentc com o

* 1
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jaborandi, a diurese e rarissima. O Dr. Nets empregando
o jaboraudi contra o beriberi, molestia na qual c muito
diflici! obter-se sudacao, observou que ordinariamente a
administracao do medicaments era seguida de diurese.

Segundo lem-se observado a secre^ao urinaria dimi-
nue no dia da administracao do medicamento e augmenta
no dia seguinte. Em quinze casos de affecco^s febris,
rheumatismo articular agudo e pneumonia, a quantidadc
de urina diminuio dez vezes no dia da administracao do
jaborandi, augmentou quatro vezes e ficou estacionaria
tuna vez. No dia seguinte a quantidade de urina augmen-
tou nove vezes sobre o algarismo do comedo, diminuio
seis e (icon estacionaria uma unica vez .

Administrada era pequenas doses a pilocarpina produz
cfTcitos evidentemente diuretieos ; foi peio menos o que
observou o Dr. Alb . Robin cm quatro casos cm que
esse modo dc applieacao foi feita, senJo um dc febre
typhoide, um de pneumonia aguda e dous dc mat de
Bright. O augmento variou entre 3oo e Goo c. c ,

Q t i n — Segundo Ball e Hardy a analyse chi-
mica da urina etirairtada durante a accao da pilocarpina
revela os caractercs da urina normal, havendo somente
diminui <;ao da quantidadc Je urea. O Dr. Alb. Robin fez as
analyses chimicas nas afFec^oes febris e nao febris, era
ambas antes, durante e depots da accao do jaborandi. De
seu estudo resulta que nas allecedes nao febris ha uma dimi-
nqicao durante a accao Jo medicamento de 2«r,48, se a
sudacao tern sido consideravel ; no caso contrario, isto b,
se ha uma pcquena sudacao, a diminui^ao e de 2 R1',37. A
diminuifao da quantidadc de urea e da urina csta na
razfio direcia dos effeitos sudorificos e sialagogos do ja ~
borandi.

Nas affecfdcs febris a quantidadc de urea foi dosada
por Alb. Robin cm onze casos de rheumatismo articular
agudo ; durante a sudacao a urea diminuio nove vezes

4 r
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e augmentou tres, A media geral para a diminuicao foi
de 3sr,42 . M. Alb. Robin fez o esmdo comparative da
ur6a excretada nas vinte e quatro boras durante a accao
minima, media e maxima do jaborandi com a quantidadp
de urea climinada pelas hypercri'neas sudoral e salivar ;
dessa comparacao resnltou que a diminuicao da urea na
urina e real c que essa diminuicao e devida naturalmente
a moderacao das combustoes intra*organicas.

A devacao da cifra da densidade e
sensivelmente proportional ao abaixamento da cifra uri-
naria, porque resultn das analyses feitas, que ha compcn-
sacao entre a somma das materuts solidas da saliva, de
nm lado, e o total dos principios solidos da urina, do
outro.

IteuMiliule.

A pilocarptHa, final meiue, diraitnie tanto nas ai leecues
tebrfs como nao febris a quant idade do aeido urico e
chloruretos contidos nas urinas.

ACgAO SOBRE O APPARELHO OCCULAR

As moditicacues observadas no apparel ho oceular sao
de duas especies : umas assestam-se sobre a pupilla, outrus
sobre os phenomenos de aeconimodacao ou mesmo da
visao. As primeiras
Galippe e Bochefontaine,
ticularmente na Ingluterra
sao de natureza bastante
camento tem sido administrado imernamente
topicamente sobre o globo oceular.

No primeiro easo, ora observa-se, e 6 o mais geral ,
uma diminuicao muito pronnneiada da abertura pupillar
(myosis), que nao 6 bem scnsivel senao no fun da irans-
ptracao ; ora , raramentc segundo Pitois, a iris nao sollic
nenhuma modilicacuo ; ora (inalmente bo, porem sonicate
no comedo dos dicitos do raedicumento, uma dilatacuo do

assignaiadas pels primeira vez por
na Franca, estudadas mais pur-

por Sydney-Ringer e Gould,
variavel, segundo que o medi-

ou applicado
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orificio (mydriase), que nao 6 pcrmancnte c que tcrmina
por uma myosis manifesto no declinar da ac^ao medica-
mentosa.

Essa mydriase nao e o rcsultado dc uma accao propria
da pilocarpina sobre a iris on sobre as extremidades das
libras nervosas que ahi se distribucm, c sim resulta , como
pensam Yulpian c outros, da excitacao das extremidades
intru-abdominaes do grande sympathico. Si, com effeito,
os nervos vago-sympaihieos forem seccionados no pcscoco,
as injeccoes intra-venosas do jaborandi nao dao mais lugar
a mydriase (Vulpian).

Si no lugar do administrar internamente a pilocar-
pina, instilla-sc no globo occular algumas gottas do uma
solucao de extracto de jaborandi na glvcerina on uma
solucao do nitrato dessa base — observa-se, segundo Al-
hertoni, uni espasmo da accommodacao e uma myosis,
as vezes tao intensa, quo o orificio pupillar flea reduzido
a tun ponto. No homem, uma a duas horas depois da
instillacao de algumas gottas de uma solucao a i por too,
a myosis desapparece e da lugar a uma mydriase quo
pddc durar de duas a sessenta boras, segundo a J6se de
pilocarpina empregada. A appiicacau da pilocarpina sobre
a pupilla vai alem dcsse effoito ; assim Martindule obser-
vou em si proprio um enfraquecimento do podor do
accommodacao dos olhos ds diversas distancias, conse-
cutivo 6 ingestao da infusao de jaborandi. Tweedy e
Bardenhewer notaram que os limites da visao distincta
tornam-se reduzidos sob a accao da infusao do jaborandi ,

myopia devida a um augmento da
A myosis apparece cm geral vinte

da administracao da pilocarpina. Como
pilocarpina para produzir a myosis ? O espasmo

existe com a myosis prova, se-
actiia excitando as

E' tambem a

i

*

isto e, haveria uma
tensao intra-occular.
minutos depois
actiia a
da accommodacao que
gundo Albertoni, que a pilocarpina
terminacoes do motor occular commum.

%

opiniao sustentada por Harnack e Meyer.
*
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ACCAO SOBRE O UTERO

Na nuilher — cm suas condicoes normaes — a pilocarpina
nao parccc ter accao alguma especial para o Iado do
utero ; a menstruacao nao e modificada, faz-sc na epoca
normal c o corrimento sanguineo conserva sua abundancia
ordinaria.

Si como acabamos dc dizer o utero vasio nao par-
ticipa da accao deste medicamento, o mesmo nao se da
com o utero gravido. Assim, Masmann, de S. Petersbourg,
administrando a pilocarpina a uma nuilher hydropica e
pejada , observou o parto prematuro.

Schauta, de Vienna, publicou um outro casode parto
prematuro obtido com a intcrvencao da pilocarpina.

Felsenreich, Prochowuich
obtido bom resultado em casos de atonia, excitando a
contractilidade utcrina para apressar o parto em uma
eclamptica e cm uma nuilher sa , Elm opposicao a esse
facto vem as observa^oes de Velponer e as de Parisi, cm
pequeno numcro, quatro do primeiro e uma do segundo,
c que sao completamente infirmativas.

Os primeiros successos obtidos com a pilocarpina
ioram notados em mulheres edemaciadas, hydropicas,
casos em que, segundo Rager e Cazeau. o aborto 6
Irequente.

Si, como resulta das experiencias de Hyernaux e
Chantreuil, a pilocarpina nao tern accao alguma sobre a
prenhez antes do termo, apezar dos effeitos physiologicos
muito pronunciados do medicamento, o mesmo nao suc-
cede quando a prenhez esta a termo ou quando a mu-
lher acha -se em trabalho de parto ; no primeiro caso a
pilocarpina parece actuar sobre o utero, cujas contraccoes
sc manifestam ; no segundo, c!la torna as contraccoes mais
frequentes se cram raras.

Esses phenomenos, que sao mais ou menos constantcs,
duram algum tempo, para cessar rapidamente depois.

J

Kleinwackter dizem terc

j

j
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Na seguinte obscrvacao dc Sacnger cncontra-sc uni
cxcmplo da infiuencia quc a pilocarpina cxcrcc sobre o
utero e o antagonismo desta com a atropina sobrc o
mesmo orgao : « uma injeccao Jc dous centigrammos dc
pilocarpina provoca conlraccoes no fim dc cinco minutos
cm uma parturiente a termo e cujo traballio nao sc
tinha ainda manifestado. Nova injeccao de dous centi-
grammas no fim de dezeseis boras ; as conlraccoes, que
haviam diminuido de frequencia. succedem-se com carta
intensidade ao mesmo tempo quc produzem-se os effeitos
ordinarios do medicamento. As contractoes titerinas, a
salivacao e a sudacao parata completamente com uma
injeccao de dous milligrammns de atropina, e isto durante
ires horas. No fim dc cinco boras, nova injeccao de dous
ccntigrammas de pilocarpina, quc nao produzem scnao
effeitos insigniiicantes, apenas algumas conlraccoes. »

Experiencias feiias cm animacs tem dcmonstrudo que
cm um certo numero de casos, as injecfoes hypodermicas
dc pilocarpina dao um resnltado ncgativo, niio podendo
provoear contraccocs uterinas : porcm, na maioria dos
casos, a pilocarpina cxcita a contractUidade uterina, quando
a gestacao tem chegado a seu termo ou torna raais tre-
quente essas contraccocs durante o t cabal ho.

Notemos que a accao Jo medicamento esgota-se ra-
pidamente, sendo ncccssaria uma nova dose para repro-
duzir os mesmos etfeilos.

pilocarpina excita a contractilidade
nterina na prenhez a termo ou durante o trabalbo, po-
rem niio consegue jamais provoear o par to prematura.

Em synthesc, a

ACCAO SOBRE O SYSTEM A PILLOSO
J

Alguns casos intercssantes c curiosos existem ennsi-
gnados na sciencia sobre as modifteacoes que, sob a
infiuencia da pilocarpina, apresentam os pellos. E‘ assim
que Sydney — Ringer e Bury (na Inglaterra ), Prentiss,

iv. 7
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Schmitz (de Berltm), Coppez (do Bruxellas), Andre (do
Fleufus), etc. , obtiveram resuhado notavel no tratamcnto
de alopecia, (*)

M. Andre cita o casd do Lima mulher do trinta c
trcs annos do idade absolutemente calva do todas as
partes quo, com injeccoes do pilocarpina (1 centigramma
de cada vez), vio crcscer os cabellos, os polios das
axillus, do pubis, dos supercilios, etc. , com quinzo dias
de tratamcnto.

M. Coppez diz ter observado com tres injeccoes os
cabellos passarem pelas soguintcs transformacoes : do louro
olaro a castanlio, e do castanho a proto . M . Prentiss cita
um caso analogo (Bull , de Th., t. Cl. [tag. i 3y —1881 ) ,
assim como C. Schmitz, que observou dons exemplos
igualmcnte notaveis, um referindorse a um homcm ope-
rado do cataracta c outro a um doente victima do do.s-
collamento da retina.

Nilo acreditamos que esse ctfeito soja devido a uma
accao curativa especial do mcdicamonto sobro o_s pel]os
e sim que olio acme do um mode itadirccto, activando
a circulacao da papilla do fblliailo pilloso e portanto
favoreceado a chegada dos matcriaes nutritivos do quo
carccem os polios para seu desenvolviraento, seu crescir
mento.

I

E' uma opinifio que aveiltamos para iriterpretapao
desse elf 'eito da pilocarpina, acreditando commJo quo clla
nao esteja ao ahrigo de objeccocs.

ACCAO SOBRE O SANGUEJ>

Conforme Gilct do Grandment haverm um augmento
dos globulos do sangue sob a accSo da pilocarpina, cerca
dc 700.000 por millimetro cubico. Esse augmento seria

(' } Uit. por Dajordin-BetttunctK— dr Hi . < mm. m r d j J
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passagciro, n;lo sc podendo rcconhecnl-o no dia scguinte a
admininistracao desse medicamento.

Gucrard, alumno de Spilhman, diz ter verificado o
mcsmo phenoraeno em dons doentes : os globulos subiam
de 4,192.000 e 4,216.000 a 4,495.000 c 4,688.000 trcs horas
ap6s a injecciio de pilocarpina (Spilhman, Arch. gen . de
med., sept. 1879).

Esse resultado explica-se, attendendo-se a espoliucoes
aquosas quo soll're o sangtie sob a inlluencia da pilocar-
pina : elle perde agua e se concentra.

1

ANTAGONISMO ENTRE A PILOCARPINA E A
ATROPINA

As hypersecrccoes glandulares delerminadas pela mus-
carina, principio uctivo da amanita muscaria, que siio
consideravdmentc modilicadas com a imervencao da atro-
pina, foram o phenomeno que, vivamento interessando o.s
observadores, os condlizio a estudur as suas propricdadcs
antagonicas, propriedades que foram perfeitamente verifi-
cadas por Schraiedebcrg e Koppe.

Estes dous illustres experimentadores, com effeito, de-
pois de haverem dernonstrado a parada Jo coracao cm
diastole com a administracao da muscarina, provaram
que esses elfeitos toxicos produzidos por esta substancia
cram promptamente annullados, quando sc injectava no
sangue pequenissimas doses do atropina .

Os factos publicados por Schmiedeberg c Koppe fo-
ra in oonlirmados pouco tempo depois por M . Prevost de
Genebra, e por muitos outros physiologistas, entre dies
Vulpian, que, bascando-se nessas propriedades antagonicas
da muscarina com a atropina e na analogia de accao
que existe entre el la e a pilocarpina, demonstrou expe-
rimentalmente que esse antagonismo existe tambem entre
a pilocarpina e a atropina . Assim, cm urn cao curarisado
e sttbmettido a respiraciio artificial, adaptou aos canacs

w
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de Wharton e do Stenon dons peqtienos tubos metalItcos.
Fcita na veia fcmural para o coracao uma iojec^ao de
uma infusao dc jaborandi, 2 grammas Jo folhas para 3o
grammas d 'agua , (*) a saliva comecou a correr abundant
temente polos tubos collocados nos canaes salivares. Foi
emao quo 0 professor Vulpian injectou pela mesma veia
OK1',02 do sulfa to do atropina dissolvidos cm 5 grammas
d'agua, vondo diminuir imrned iatanlente 0 corrimento
salivar, que parou completamente no fim de alarms sc-
gundos.

Este antagonismo entre a piloearpina e atropina cxistc
tanto para a secrefao salivar como para a sudoral c 0
facto seguinte, referido pelo professor Vulpian, vem pro-
va!-o :

« Um doeute, a sens cuidados, no Hospital da Pitie,
havia tornado duas pi lu las de sulfuto do atropina do 1/2
milligramma cada uma, com um quarto do hora do in-
terval lo ; vinte tmnutos depots do lor tornado a segunda,
bebeu uma infusao do jaborandi , cujos effeitos comccaram
a manifestar-se, pordm cessaram completamente no lira do
muito curto e.spaco dc tempo. »

Na mesma opoca Sydney-Ringer e Gould , na Inglatorra,
observaram um caso analogo, isio 6, cm tres doentes aos
quaes haviam administrado uma infusao aquosa do jabo-
randi, notaram quo a salivacao c a transpiraeao, quo cram
bastanie considoraveis, diminuiram no iim de cineo mi-
nutos, cessando completamente de/ a doze minutos depots
de uma injeocao by pod or mica Je i f -> milligramma de sul -
futo do atropina.

A verilicacao desse antagonismo entre o jaborandi c
a atropina suggerio a Sydney-Ringer e Gould um ensaio
cujo resultado foi interessante.— Sabendo que a atropina
para a sccrc^ao do leite, procuraram actival -a administrando

f 1 ; 81, tin vcz ria infusao do jaborandi, I&z-se IISG ila &uluyuodo urn sal da pilocarpina
ui friJuOfiki ou hypodermic*, obaervar-so-ha - - mtstno factg Vulpianj,
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o jaborandi ds amas, c, como prcviam, observaram uma
cxageracao temporaria desta sccrecao.

M . Alb . Robin cita dous casos cm quc administrou
o jaborandi com o fim de activar a secrecao lactca ; cm
urn obsorvou esse elfeito, qne foi nullo cm outro .

Depois desia descoberta muitos cxpcrimen (adores pro-
curaram verificar em animaes o antagonismo cntre a pilo-
carpina e atropina, antagonismo esse que, segundo o pro-
fessor Vulpian, vai al6m dos dous principles elfeitos
dessas substancias — a salivaciio c sudacao ; — segundo as
suas minuciosas experiences — a atropina paralysa tambem
a acfao que o jaborandi exerce sobre o corafao, o pan-
creas, a iris e o figado.

i

Em suas experiences, principalmente sobre
com-

CORA^AO .
ras, este experimentador demonstrou que o corafao
plelamente parado por influcncia do extracto aquoso do
jaborandi
se cxercia sobre o animal a accao da atropina, quer
collocada directamente sobre o coracao, quer cm injeccdcs
hypodermicas.

lgnoramos o mechanismo intimo dessas perturbafoes
cardiacas. Havera excitafao dos nervos moderadores, ou,
ao contrario, paralysia dos filetes do sympathico ?

movimentos rhythmicos logo queretomava seus

nao sabemos re-E' uma questao quc — eonfessamos
solver .

IKIS . — Em injeefoes intra-venosas o jaborandi produz
mydriase ( Bochefontaine Gallipe) ;— esse efFeito, porem, nao
e o resultado dc uma accao propria do jaborandi sobre a
iris ou sobre as fibras nervosas que ahi se distribucm, e
sim resulta, como pretende o professor Vulpian — da
ciia^ao das extremidades intra-abdominaes do grande sym-
pathico.

ex-

Em collyrio, ao contrario, e em injeefoes hypoder-
micas, a pilocarpina determina nos maraiferos uma myosis
consideruvel como a lava de Calabar, isto e, clfeito con-
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trario ac da atropina. A mvosis, determinada pela appli-
cacao de uma pcquena quantidade do cxtracto Jo jaborandi
sobre o globo occiilar, cessa quando se Ihe applica algu-
mas gottas de sulphato de atropina.

() antagonist entre a atropina e a p ilocarpina cxisto,
pois, tambcm para os effeitos pupil lares.

O professor Vulpian acredita quo as fibras iridianas
do grande sympathieo tendem a impedir os filotes do
motor occular commum de desenvolver toda a sua acti-
vipade e quo a pilocarpina terra effeito de paralysar estn
accao moderadora, tanto aqui como no coracao.

SOBRE OS MOVIMENTOS no ESTOMAGO E nos INTESTINOS.
Resulta dos estudos de Mr. Moral ( Lyon med., Julho,
[ S82) quo o estomago, por inrtucncia da pilocarpina.
comeca a mover-se cm conlrac^oes tetanicas. Ainda nessas
condicoes se revelam as propriedades antagonicas entre a
pilocarpina c a atropina, quo, sendo administrada, faz
sustar as contrecedes produzidas por aquella. Essa pro-
priedadc tetanica da pilocarpina, com a paralysadora da
atropina, tanto se manifestam no estomago como nos
intestinos, segundo os trabalhos de Spilmann.

Estas duas substancias actuam, pois, sobre as glan-
dulas salivares e sudoriparas, sobre o corarplo, a iris e
o tubo gastro-intestinal, isto c, sobre todos os nervos da
vida vegetativa de ura modo quasi exclusivo a ponto de
poder chamal-as o veneno do sympathieo. (Moral).

Esses factos physiologicos nuo tem, como inuito bem
diz Huber, tun simples interesse de curiosidade ; dies
explicam a efficacia da pilocarpina na incontinencia da
urina ea atropina no esophagtsmo (Girard , Bull . de ther.,
tom . XCVIII-1880).

Ortille, de Li lie, diz ter combatido com a pilocarpina
certas formas de vomito, sob retLido os que sobrevem a
administracao da morphina ( Bull , de ther., tom. XCII ).

Continiiando suas pesquizas

1

EUNCrjAO GLYCOGENIC A .
5
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sobre o antagonismo da pilocarpina e da atropina no do-
minio do vago-sympathico, o Sr. Morat eonciuio de suas
experieneias em animacs
fnnccao glycogenica modificacoes
um augmcnto temporario de glydbse
terrene ainda se revela o antagonismo da pilocarpina com

atrophia, que diminue a propor^ao de glycose.

que a pilocarpina imprime a
que sao reveladas por

no sangue. Nessc!

a

RESUMO DA ACCAO PHYSIOLOGICA

Logo apds a injeccao da pilocarpina a pelle torna-se
vermelba, o doente accusa tuna sensucao de calor c, 5s
vezes, vertigens c zumbidos do ouvido : tnais tardc appa-
recem a siallorrhea,
cundarias ; lacrimal, nasal, bronchica e mill frequememente
tenesmo vesical.

O pulso torna -se, no prime!ro momento que segue a
injeccao de pilocarpina, mats rapido, ampto e irregular ;
a essa primeira phase succcde uma retardacao e enlra-
quecimemo notavel do pulso, que torna-se lililorme e
quasi itnperceptive} no fim dc j a t hora. Esta irregu-
laridade pdde, nos casos de alieccoes cardiacas, ir ate a
assystolia.

A temperatura eleva-se de 2 a 3 dccimos no princt-
pio da arcao medicamentosa , descendo depois dc alguns
dccimos ate i ou t '/» grao.

O appetite que e nullo durante a sudacao reappareefc
e rauitas vezes mesmo cbega a augmentar-sc depois dos
efFeiios cessados.

Sobre o globo occular temos, alfim da hypercrinca
lacrimal, uma accao myotica e um espasmo da accom-
mnducao ; qualquer que seja o modo de adtninistracao do
medicamento sd ha variacao na intensidade. Etnfim cita-I-
remos o antagonismo da pilocarpina e da atropina sobre

diaphorese e as hypercrineas se-
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as glandulas salivares c sudoriparas, sobre o cora^ao, a
iris, o estomago e os intestinos e finalmente sobre a
funccfao glycogenica.

MECANISMO DA ACQXO PHYSIOLOGICA DA
PILOCARPINA

Duas theorias conhecemos para a explica^ao do me-
canismo da acijao physiologies do jaborandi on da pi la-
carpi na a a de Gubler e a do professor Vulpian. »

Scgundo Gubler a func^ao das glandulas salivares e
sudoriparas 6 exaltada pela excita^ao que o principio
activo do jaborandi produz em sua passagem atravez das
cellulas secretoras dessas glandulas. Esta excitacao produ-
ziria, como phenomena connexo, unaa irrttacao periphe-
rica dos nervos centripetos qLie se distribuem no tecido
glandular ; esta ultima irritacao, actuando por via reflexa ,
determinaria a dilata^ao dos vasos glandulares, e por
conseguinte, um alfluxo mais consideravel Jc sangue ; csic
affluxo sanguineo fornceendo materiaes mais ahundantes
ao trabalho seeretorio da glandula favorceeria por sua vez
a hypersecrecao salivar.

Indubiiavelmente, accrcscenia o professor Vulpian, esta
lheoria e scientificamente coocebida, e, considerada em
si, ella satisfaz ; porem, partindo das experiencias dc
Heidenheim, c baseando-se nos resultados obtidos em rc-
petidas experiencias deduzidas com todo o rigor scientifico
de seu genio eminenteniente experimentador, elle recusa
a hypothesc de Gubler e acredita que a pitocarpina actua
sobre o trabalho seeretorio da glandula de uma maneira
indirecta, por intermedio do systema nervoso.

Levando mais longe as suas indagacoes scientificas,
procurpu precisar o ponto sobre que actua a piiocarpina ,
chegando a demonstrar que ella produz a salivaciio pela
excitacao das extremidades terminacs ou periphcricas dos

*
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nervos propriamente exdto-secretores, nos pontos cm quo
eilas se relacionam com as ccllulas glandulares.

Por analogia de accao ex plica o professor Vulpian o
mecanismo da pilot'srpinfi sobre as glandnlas sudoraes c
todas as outras glandnlas da economia.

0 affluxo sanguineo, que tern Ingar nesses orgaos —no rnomento do erethismo functional
condi^ao adjuvants.

nao e senao utna

ACCAO TOXICA DA PILOCARPINA

Antes de abordarmos o cstudo das applicates thcra-
pcuticas da pilocarpina, devemos conheeer cm que ddse
esta substancia proJuz seus effeitos physiologtcos normaes
c cm que dose e 1la e toxica.

Se, com effeito, p6de-se obter tod os os effoitos Jese-
javeis cm therapeutica com um a Jous centigram mas de
nitrato ou chlorliydrato dc pilocarpina em injecgap sub-

sera imprudente exceder estas dOses ; porque
elevanJo-as cxpdr-nos-hemos a provocar aceidentes gastro-
intestinaes e perturbacoes cardtaeas, o que devemos pro-
curar evitar sempre.

Pitois e um de seus amigos (Pitois, These de Paris,
1879) nao puderam supportar mais de quatro a clnco cen-
tigrammas de nitrato de pilocarpina. Sob a accao desta
d6se, o mao esrar e muitas vezes extremo : ha sensafao de
dislen^ao do cerebro, cstado nauscoso e vomitos, Iraqueza
consideravel, respiracao entre-cortada, pulso muito rapido
e quasi imperceptive!, vista turva, calefrios, estado de
torpor, soirmo pesad >, preguica physica
rante dous dias.

Aos phenomcnos
centar colicas muito dolorosas,
vezes intoleraveis e a diarrhea.

O Dr. Del Toro ( La chronica oftalmologka.

cutanea

e intellectual du-
precedentes emfim, devemos accres-

tenesmos rectaes muitas

I 882),
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observou e refere dous easos de cnvcnenamento analogo ;
elie assim se exprime a esse respeito : « a intoxicacao pela
pilocarpina apresenta os seguintes symptomas : mudan^a
de physionomia que toma o aspecto cadaverico, contraccao
pupillar exagerada, pallidez de toda a pelle, suor frio,
ptyalismo muito abuiidante c lipothymias frequentes ;— a
intoxicacao manifesta-se rapidamente ; o vinho generoso ou
o alcool e o acetato de arnmonea parecem meios herrtes
nessas eondicoes, »

O Dr. Del Toro esquece-se — como se ve — da atro-
o contra-veneno indicado pelo antagonismo das duas

e um recurso que nao se devera desprezar.
As lesoes anatomo-patbologicas que se encontram pela

necropsia de animaes mortos envenenados pela pilocarpina,
revelam todas uma vtolenta congcstao visceral. O csto~
mago c os intestinos apresentam-se cheios de liquido san-
guinolento ; a mucosa dessas visceras e extremamente hy-
peremtada ; notam-se ahi pontos ecchymoticos ; o figado,

o baco apresentam-se igualmente

pina
substancias ;

os rins, o pul mao
congestionados.

Em um cao morto pelo nitrato de pilarcapina, o
professor Vulpian encontrou no cora^ao eccbymoses sub-
endocardicas sobre as saliencias dos pilares do ventriculo
esquerdo e ecchymose na espessura da valvula mitral
que, examinada ao microscopio, apresentou-se sob a fdrma
de um pequeno nucleo de globulos sai!guineos cobrindo
os vasos da valvula, os quaes estavam repletos de sangue.

No homem phenomenos toxicos manifestam-se com
ddses altas de pilocarpina ; ate hoje, porem, nao ha co-
nhecimento de factos de envenenamento mortal .
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USOS THERAFEUTJCOS
i

Como bem o diz o professor Gubler, o jaborandi ou
o seu alcaloide nao se admintstra nem a entidades mor-
bidas, nem a espedes nosologicas, porom unicamente a
symptomas.

Elle e emprcgado na qualidade de sialagogo, de su-
dorifico e corao espoliador pda reuniao dos dons elfeitos ;
sera, portanto, indicaJo semprc que urn destes etfeitos for
util a cura de utna molestia.

Na qualidade de sialagogo seu uso t indicado nos
estados acompanhados de seccura da bocea com sede
viva : atropismo, intoxieacoes diversas, paralysia facial,
embara^os gastricos e febres. Nas phlegmasias da bocca
e da parte superior das vias digestivas ; diarrheas e lesoes
gastro-intestinaes. Na diabetes saecharina e na polyuria. Nas
stomatites, na diphteria e no engorgitamento das amygda^

las ; nos casos de colica hepatica (como cholagogo). Na
asthma, na bonchritc chronica (como expectorante) ; na
laryngite simples, na laryngite syphilitica ou de qualquer
outra natureza ( produzindo Lima hypersecrecao do canal
aereo).

Na qualidade de sudorifico, e empregado, cm gerai,
nas affeccdes a frigore, stistando muitas vezes a marcha
da molest ia ; no pleuriz, na pneumonia em comcfo, na
angina e sobretudo no rheumattsmo articular agudo ; no
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rheumatismo cbronico aproveita as vexes, mas nao deve
ser usado quando exist ir alguma complieacao eardiaca ;
nas affeccoes febris trazendo seccura a caior exagerado
para a pelle, temperalura elevada, como na febre ty-
phoide, na febre airtarella e nas molestias exanthematicas ;
na erysipcla ; na parotidlta ioflanimatoria ; na febre inter-
mittente ; 11a imovicacao saturoina e no envenenamento
nelo mercurio, segundo Spillmann.

Na qualidade de siatagogo e sudorifico elie e o typo
dos medieameBtos alexiteros ; e empregado desde longa
data pelos indios contra a mordedura de cobras vene-
nosas, a picada dos a radio ides, dos myrlapudes, etc .
Nas molestias viruleatas : na hydrophobia (Dartigucs), na
syphilis, etc. ; nas nephrites e nas intoxicacoes uremicas ;

envenenamento peta atropina ; e, finalmente, cm vir-
tude dessas mesmas propriedades, os saes de pilocarpina
podem ser empregados eomo agentes expoliadores nas
hvdropisias e edemas em geral , com excepcao dos que
reconhecem por causa tuna aft'eccjo eardiaca .

Ha amda mu itos casos em que, segundo observances
cUnicas, a pilocarpina tern prestado servicos : em parto,

na eclampsia;; contra o suor dos
alopecia ; nos solucos rebddes ; no delirio
certas formas de vesania ; em diversas

OGCUIares; em certas desmatoses ; etc. , etc .
Como se ve, pelo que acabamos de expdr, as appli-

cates do jaborandi on da pilocarpina sao innumeras ;
e , si tem havido exagero nessas applicacoes, nao 6 menos
verdade que em um certo mtmero de molestias o seu
emprego e segdM'o de bom resultado. Procuraremos es-
tudal-as .

1

I

no

como agents oeytocieo ;
p&s ; contra a
alcoolieo ; em
atfecfSes

Bronchitis emphysema pulmon&r e asthma*

de lluxos mucosos
ccmcebc-sc
crecao ; na

I

bronchorrhea

Nos casos
ihlegmasicos. agudos on cbronicos,

a pilocarpina seja mil, lluidificando a se-
bronchitc* agtida e na bronchite chronica , na
, no emphysema com bronchite, a melhora
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pilocarpina on jaborandi ;
na brochite aguda ;

torna-se mais facil, a
nos dias subsequentes a

no emphysema
a dyspnea e a respl-

accessos de suffocacuo se aeahnam,
esiado de affliccao.

Na asthma tem-sc empregado a pilocarpina com bas-
Gubler, assim como Alb. Robin, eitam

e o accesso de asthma
esse medicamento ; era

B

alguns casos o professor Gubler pode sustar os aeeessos
dc asthma propriamente dita, bem como os que sobrevem,

emphysemotosos. Dujardin-
Th. , t II) nao e tao affirmulivo quanto

da pilocarpina na asthma.

Inferior para die a morphina, a pilocarpina seria
entretanto o meio mais efficaz para oppor-se a congestao
dos bronchios e a formacao de coagulos mucosos que
obstruem as vias a6reas*

Em resumo, nas alfeccoes catarrhaes agudas e chro-
nicas do apparelho respiratorio a pilocarpina e susceptive!
de produzir os melhores efFeitos.

IMcuriaia.— iMoviro-pneniimniu.— Como a theoria o
indicava, o jaborandi deu cxccllcntcs resultados no trata-
mento das pleurisias. Yulpian, Gubler, A. Robin e outros
eitam casos em que a administracao dessa substancia foi
seguida Jo melhor resultado ; Gubler recommenda-a prin-
cipalmente no comeco da molestia* De todos esses casos
resulta que a pilocarpina e um medicamento precioso
para favorecer a reabsorpcao dos derrames pleuriticos. Ella
6 util, nao somente no comedo da pleurisia ordinaria
como quer Gubler, senao tambem nas ftfrmas de pleurisia
lenta com derrame moderado, segundo Landrieux. A. Robin

do doente e rapida pelo uso da
a tossc, a dyspnea cedem rapidamente
na bronchorrhGa a expectoracao
tosse e a dyspnea diminnem e
expectoracao <i muito menos abundante ;
pulmonar complicado de bronchite
racao estertorosa c >m
e o doente sente-se alliviado de sen

tante provetro ,

observaeoes em que a dyspnea
cederam conside ravel men te com

a titulo de compliea^ao, nos
Beaumetz (Clin .
Gubler em rclacao a accao

i *
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cita um caso em que seu emprego ucalmou os accidentes
asphyxicos graves da pleurisia diaphragmatica .

Dm derrame que havia resistido durante um mez a
tintura de iodo, aos vesioatorios e aos diureticos, foi tra-
tado por Lesquesne com duas ddses de jaborandi (qK'VSo
para 170 grammas d’agua).

Segundo o Dr. Grassct , o jaborandi e muito util no
tratamento dos derrames pleuriticos, qualquer que seja a
sua antiguidadc, qualquer que seja a abundancta do
liquido ; sob sua influencia 0 tiquido contido na pleura
desapparece rapidamente, porem seus effeitos sao do curta
duracao e muilas vezes o liquido reproduz-se com grande
rapidez. E' preciso insistir no medicamento alim de fazer
desapparecer deiinitivameiite o liquido derraniado. Desde
que o liquido tenha desapparecido e que os aitritos pleu-

pilocarpina nao tern mais razao de
ser ; 6 entao ao tratamento tonico pela quina, as appli-
caedes locaes pelu. tintura de iodo que devemos reccorrer.
Farze, Coriveand {Gaz. hcbd., 1882), referem observances
nas quaes a injecfao de um a dous centigrammas de
pilocarpina fizeram desapparecer um derrame pleuritico
em uma ou duas semanas.

Crequy (Soc. de Th., 1875J e A. Robin (Journ . de
I. II, 1875) citam : o primciro um caso de pleuro-

quinze dias com duas dbses de
o segundo, tres observacoes de pneumonia

Este medicamento pareceu-lhe
em coraeco, para moderar

a congestiio pulmonar e a titulo de antiphlogistico. Na
pleurisia rheumalica , segundo o Dr. Dupre ( Montpellier
medical, 1881 !, o jaborandi nao produz etfeito e 0 seu
emprego p6de mesmo ser perigoso nessas affecfoes, visto
como elle acrcdira que este medicamento v4 dar a serosa
pleural uma superactividade cecretoria analoga a da pclle.

Factos contrarios c numerosos existem contra esta
asseroao do Dr. Dupre, de sorte que nao poderemos

raes se manifestem ,

Th.,
pneumonia curado em
jaborandi ;
tratada pelo jaborandi.
util nas pneumonias francas,
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coQcluir condemnando rigorosamente o emprego do ja-
borandi.

Assim , em conclusao, o jaborandi e a pilocarpina
parecem-nos uteis nas infiammacoes da serosa pleural,
sobretudo no comeeo, nas fdrmas a frigore.

Nos derrames, que datam de algum tempo, febris on
nao, a influencin e mais problematica , e quando se ma-
nifests logo, e ordinariamente de curta duracao, sem quo
se possa descobrir a razao ; pareee que o organismo
surprehenJido pnr lima cspoliacSo brusca, nao pdde for-
necer o dispendio sem que o derrame nao rcsinta a in-
fluenda. Devemos, pois, ensaiar este sodori /ico, sem no
entretanto, deixarmos de lado os revulsives e outros meins
ja conhecidos.

[

Ili|»h(ei*ia— Conhecida por Weber 1878) 6 Lehwers,
de S. Peiersbourgo (1879),
mento da diphteria,— s6 mais tarJe 1880) tot vulgarisada
a appHcayao da pilocarpina contra esta terrivel molestia
por Gutbmann , de Cronsladt, q u e — e r a uma Memoria pu-
blicada sobre os boos elfeitos da pilocarpina contra a
diaphteria, a presenta uma estatistica de setenta e tres casos,
todos seguidos de cura.

O diagnostico nao era duvidoso, accrescenta este au-
tor, porque as observacoes foram colliidas coni o tnaior
cuidado, e as fontes de contagio descobertas. Os effeitos
do medicamento cram constants ; a salivacao era abun-
dante e as fa Isas membra nas destacavam -se completamente,
ao mesmo tempo que desapparcciam os phenomenos in -
Hammatorios ; em pouco tempo a mucosa tornava-se bu-
mida, rosea e normal.

Depois de Guthmann, muitos outros medicos empre-
garam a pilocarpina contra essa molestia com resultados
baslante favoraveis ; Dehio (S. Petersbourg mod. 1881 ) em
24 casos obteve 24 curas, c Weiss, em t 3 casos, perdeu
sdmente 4.

a etnpregavam no trata-quo
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E’ de acreditar — em face desses resultados
pilocarpina possa prestar real
molestia, sem comtudo ser considerada conio especifico.

Os inconvenientes que el la apresenta mais comnmm-
mente suo : nauseas, vomitos, cainibras, gastralgias re-
sultantes da irritacao das vias digestivas c do estomago,

que a
servicu no tratamento dessa

e um collapso mais ou menos grave contra o qual teni-
se empregado o alcool e vinho generoso, podendo esie ter
cotno causa a influencia depressiva do medicamento sobre

os vomitos com bate m-.su facilmcnte com oo eoracao:
4-

cafe.
Em summit, dtz M. Lavrand : « A pilocarpina nao e

um antidoto do veneno diphterico, porem tern tima accao
mecanicu pda hypersecrecao Jas gland u I as salivares e
pharyngianas ; e util em muitos casos, sobretudo quando
as falsas membranas occupant as partes inaceessiveis aos
meios locaes, como a tracheia e os bronchios. Contra o
veneno diphterico, apezar da diaphorese abundunte que
esse medicamento produz, sua accao parece absolutamcnte
inefficaz, podendo antes ser perigosa pelo collapso que
determina, seja pela diarrhea ou pelos vomitos, seja por
sua accao sobre o musculo cardiaco, seja por qualquer
outra razao que nao conhecemos

1

Modo de administracao.
via gastrica a pilocarpina associada a pepsina para com-
batcr o catarrho gastrico concumitante e digerir as falsas
membranas que cram deglutidas,

Eis a sua fdrmula :

Guthmann administrava pela

Chlorhydrato Je pilocarpina
Pepsina
Acido chlohydrico
Agua

3 a 4 centigr.
6 » 8 gram.

12 gottas
8o gram.

Para toniar uina collier de cha de hora em hora.



VAT/SOV

65

Para as crcancas emprega-st; e^sa mestna formula urn
pouco modificada* como se segue :

2 a 3 centigr .
2 gram.
2 gottas

go gram.

Chlorhydrato Je piloearpina
Pepsina
AciJo qhlorbydrico
Agua

Para tomar uma colher Je cha tambem de hora cm
liora .

A conJicao sine qua non ao bom successo, sendo a
salivacao cominua, devemos dar o modicamento dia e
noile sem interrupeao , Sera iodicado o ctystcl quaodo
hoiivcr intolerance gastfica, e a injeccao hypodermica
quando quizermos agir rapidamente.

Pelas suas propriedades Jia-lloleKtiu tic Rri^lil (

phoreticas a piloearpina serd indicada cm todos os eases
cm que houver necessidade de rctirar-$e do organismo
uma grande quantidade do liquido ; ora , no itial de
Bright * cm seu primeiro periodo, cm que* ao mesmo
tempo que ha congestao do rim , ha iafiltraedo do teeido
cellular pela serosidade, a pilocarpiBa parece ser rasoa-
velmente indicada : i % para diminutr o trabalho func-
tional do rim* provocando, pela abundartte diaphorese
que determina, uma derivacao para a pelle ; 2% para
favorecer a eliminacao da serosidade infiltrada.

A observacao clinica tem confirmado o que a thcoria
assim indica ?

Das numerosas observacoes de Gubler, de M >
i *

Robin e oulros, results que, se a piloearpina e susceptive!
de alliviar os brighticos, ella nao os cura.

M* Alb. Robin assim

Alb.

^resume a sua opiniao a esse
respeuo : « Na molestia de Bright, em primeiro periodo,
periodo congest!vo, n jaboran ji presta services ; diminue
a anasarca, assim como a qnamidade de albumina eltmi*
nada pdas urinas, raethorando alguns sympiomas (dores

W t 0
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lombares, anorexia , insomnia, etc.), e impedindo algumas
ve/.es que a rnolestia progrida cm sua marcha ; o doente
nessas condones aptesenta entao um estado geral melhor
e a nutricao mats activa. Kstc estado, porem, e ternpo-
rario e a marcha da alieccao, que parecia detida, segue
o seu curso. O jaborandi nao nos parece pois, um meio
seguro no trararoento do mal de Bright .

Na anasarca a frigor# com albuminuria, na albumi-
nuria symptomatica de ulfeccoes febris (pneumonia, rheu-
matisino articular agudo, febre ttphbide, etc, ) a pilocarpina
consegue fazer desapparecer a albumin .! das urinas. Assim
Alb. Robin cita oito observaedes em que, com lima, duas
e tres aJministracdes do jaborandi obteve emeo curas e
tres melhoras.

0 jaborandi actua evidentemente nesse caso, dimi-
nuindo a congestao renal . Nas hydropisias de causa renal
assim como na anuria a pilocarpina tern dado resultados
favoraveis ; neste ultimo caso. principalmente, em que o
doentc acha-se yotado a morte, e.ste medicamento pode
ser de grande recurso pda sua energica actividade sudo-
ral, aliiviando o estado congestive dos rins e dandq deste
modo tempo a que a nephrite aguda possa completar a
sua marcha regressiva.

Druel ' Bull. med. sept. 1882) estudando as appHcacdes
da pilocarpina nas molestias dos rins, diz que cl!a tem
as Seguintes propriedndes : desembaracar os rins de um
excesso de trabalho nos casos de nephrite, creando uma
via de derivacao para os materiaes que se dim mam por
estes orgaos ; provocar o desapparecimento dos liquidos
que infiltram nao sdmente o tecido cellular sub-cutaneo,
porem ainda nquelles que engorgitam os pulmoes e muilas
vezes a pleura e o pericardio ; cmfim, diminuir a albu-
mina ou mesmo fazd-a desapparecer das urinas.

A sudacao e a
a pilocarpina provoca sendo, como se sabe,
parecem indkal-a em toJas as hydropisias.

I

11 vil *»]>!siik* <le Driven, citriliiiru
salivacao que
tSo energicas.
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E, dc facto, este mcdicamento tom dado rcsultodos cm
certos desses casos. Assim, cm um caso de anasarca sym-
ptomatica de uma pericardite chronica ; a appltcacdo da
pilocarpina foi seguida do bom resultado ( Leyden , in
med . journal, 1877). Nao devemos, porom, empregar este
mcdicamento nas hydropisias symptomalicas Jo lesoes
valvnlares, assim conn 11a degenera^o do myocardo,
visto como sera de lira ctfeito perig JSO por sua accao
paresiante sobre o coracao.

\
k.

t —Existem obser-
vances de cura de uremia Jos brighticos e de eclampsia
das mullieres gravidas pela pilocarpina. Fehling ( Des in-
jections sous cutanees de pilocarpine dans Peclampsie et
1 'uremie, Paris medical, 5 jiiin 1879), refcre dous casos
de eclampsia puerperal cm que a pilocarpina parcceu cx-
tremamcnle favoraveK Bidder, Prochouwick e outros com-
partilham essa opitiiao.
neira uma cclamptica c
professor Goldtammer.
como Fehling, die pensa que essa
serias vantagens : as injeccues da
apparecer os ataques eclampticos.

Prochowuick (de Hambourg) obteve verdadeiro sue-
cesso com o emprego da pilocarpina cm dous casos de
eclampsia puerperal e o seu enthusiasmo foi lal que elle

prefere ao emprego do chtoroformio. Por seu lado,
James Murphy (American Jour, of Obst . , 188J ) retere dous
casos que fallam cm favor da pilocarpina,

PRJMEIRO CASO.
Nove accesses no primeiro dia. No
dia administra-se a pilocarpina na
grammas. A enulher, que cstava gravida de
den a luz uma crianea viva,

urina durante i 5 dias, e a mulher salvou-se,

SEGUNDO CASO.—Mulher cm estado comatoso.

Aceliloiite* uremicoM.

E. Bceghehold tratou desta ma-
duas uremicas no service do

no hospital Bethamia, Berlin^ e
medicacao apresenta

pilocarpina lizeram des-

a

Mulher victima de eclampsia grave.—
segundo e no tereeiro

dose de dous centi-
sete mezes,

A albumina persistio na

Admi-
r
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nistracao de pilocarpina ( dous centigrammas de seis em
sc is horas). A mulher pare lima crianca morta e a cura
dii-se. \

Na eclampsia, portanto, a pilocarpina parece gozar de
lima efficacia incontestavel, sobretudo nos individuos com
edema gencratisado. Quando cxiste urn estado comatoso
profundo, durante o intervallo dos aceessos, p6de-se fazer
voltar o uso das faculdades intellectuaes mais prompta-
mente com injeccao de nitrato de pilocarpina, do que
com qualquer outra meio. (Journ. de med. de Bruxelles,
1884). Sanger julga , entretanto, este modo de tratamento
perigoso na eclampsia, porque o coma nao permitte a
accao reflexa da degluticao da saliva, c as mucosidades
accumuladas na bocca do doente podem suffocal-a. Sem-
mola ( Les injections hyp. de piloc. dans 1‘uremie scarla-
tineuse, Revista clinica therapeutica , Napoles, 1882), mcn-
ciona as vantagens da pilocarpina na uremia renal.

Leven cita um caso de nephrite parenchymatosa com
uremia cm uma moca de quntorze annos curada pelas
injeccdes de nitrato de pilocarpina. Entre os partidarios
desse methodo de tratamento, Bidcr pretende que esse
medicamento actiia descongestionando os centros nervosos,
enja hypothermia seria a causa dos accidentes e eliini-
nando pelos diversos emunctorios do organismo os mate-
riaes utilisados por este e que, ahi retidos, poderiam
actuar como veneno.

Tem-se feito ensaios rclativos ao tratamento
em um doente de

olyiirlii.
da polyuria pela pilocarpina ;
polyuria azoturica, Huchar, depois de ter recorrido aos meios
aconselhados em taes casos (belladona , iodureto e bromureto
de potassio, valeriana, opio, etc.), empregou a pilocarpina
( 1 centigramm’a por dia) durante um mez e obteve a cura.
Um outro doente de polyuria simples curou-se gracas ao
mesmo tratamento.

Em sua these ( Quelqties considerations sur la polyurie
et son traitement par la pilocarpine, Paris, F882) Ducroux

ass1 m
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refere sete observacoes de polyuricos tratatos pelasi injet'-
coes tie niirato tie pilocarpina
tigrammas durante qnatro ou cinco dias. Em opposicao a
estes casos tap lisongciros existcm outros cm quc o em-
prego da pilocarpina nao foi seguido de bom rcsifitado.
Sera urn recurso de que pod eretnos lancar ratio no trata-
mento d'esse .syndroma clinico, nao o coflsidcrando, porem,
de grande elficacia.

na ddse dc i a 2 cen-\

utMvicnetloM ill versa*.— Nos casos de arccnicismo,
saiurnismo e mercurwlismo tem sido cm pregad a a pilocar-
pina alim de iavorecer a eliminacao dessas substancias
toxicas ;— esse eraprego parece-nos racional, Porem trata-
se de saber se realmcnte 0 chumbo, o arsenico e o mer-
curio eliminani-se pela pelle ou pdas gland ulas salt wires.
Para o arsenico, assim como para o mercurio, nao pa-
rece haver duvida ; 0 arsenico elimina-se, como se sabe7

pelo figado; ora , a pilocarpina, como o demonsrrou < >
professor Vulpian, augmenta a score?ao biliar.

Alb. Robin cm 11m caso dc cachexia satitmina, com
quatro sudacoes cotisecutlvas e espacadas pelo Jaborandl,
recon heceu manifesramente na primeira a presenca do
chumbo ( por meto Jo acido sulphydrico) ; 11a segunda
sudacao encontrou tncrios, c na terceira e quarta nem
tra^os.

Se assim e realmente, devemos acreditar quc a pilocar-
pina possa scr de util indicacao na intoxicacao pelo chumbo.
Mas, attendendo a sens eifeitos dgprtmentes e o estado de
cachexia a que e redtizido cedo o individno intoxicado
pelo chumbo, acreditamos que a pilocarpina nao seja de
vaotagem e que pelo contrario deve ser coatra-indicada*

i

O Dr. Purjesz
18BO.1 teve a idea , baseando-sc na

e da pilocarpina sobre a
as injeccoes hypodermicas desta —

em um caso de envenenamento por aquella. Tratava-se

Evivenenamento pela olropinft*

(Journ. de Therap.
accao antagpnica da atropiru
pupil la , de recorrer

r
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de um moco de 19 annos que havia ingerido, com in-
tunsao Je suieidar-se seis cemigrammas de atropina em
sulucao n'agua. Uma bora mais tarde apresentavam-se os
accidentes earactcrisrico > de uma Imoxicacao grave pela

i

atropina
Este medico fez injeccoes de dezeseis ccntigrammas

de pilocarpina com intervallo de cinco a de/ minutos .
A tentativa lot coroada de suceesso. Tres boras depois
da injeccao de atropina o doente estava inteiramente
salvo. A pupil la, dillatuda em sen maxi mo, tornon ao
.scu diametro normal Em face desie easo, que nos pa-
rece fallar cloqueiitemente a favor do antagonismo exis-
tence entre aquetlas dims substancias, julgamos que a pi-
locarpina sera um recurso precioso tia therapeutica do
cnvenenamento pela atropina*

lloUvsiia ^ uifoeUiMii.N* — Gubler loi o primeiro a en*

saiar ( iS7?) o jaborandi no tratamento d a fibre intermit-
tenle ] nao teve, porctti resultaJo fuvoravcl , Depois delle ,
e no mesmo anno, Rokitanski e Griswald (Journ * do ther .
tom. 20, 1875 ) publicaram casos em que o jaborandi con-
seguio attenuar a intensidade Jos accesses e sua Juracao
e ate mesmo fazcl -os desapparecer inteiramente.

Griowald cita sete observacoes de fibres intennittentes
tratadas com successo pelas injeccoes hypodermicas de
nitrate de pilocarpina. Destas observacoes, este autor acre-
dita poder conctuir que as injeccoes de pilocarpina fazem

w

abortar o calefrio da febre palustre, que em um grande
numero dc casos o acccsso cede rapidamente pela dia-
phorese abundante que produz este medicamento e que
fiiialniente uma dose sufficiente de pilocarpina para obter
este effeito desejado nao da lugar nern a uma suda^ao
excessiva ncm a um ptyalismo incommodo.

Picot , professor da Faeuldade de Medicina de Bor-
deaux, baseando-se nessas observacoes de Rokitanski c
Griswald , tentou o emprego do nitrato de pilocarpina na
fibre intermittente , e nos casos observados pelo illustre

«

1
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professor o rcsnltado foi tao favoravel que die julga a
pilocarpina dotada de energicas propriedades febrifuges ,

M . ,1 . Ferni (These de Bordeaux, 1886), apresenta
doze observacoes de febres iritermittentes palusrres cm que
a applieacao da pilocarpine foi seguida de resultados mais
ou menos favoravels.

Apezar de todos esses casos favoravcis e do criterio
seicntifico de seus observadores, nao acreditamos que a
pilocarpina, por si so, seja urn ageute therapeutico ca-
paz de debellar a febre intermittente, c sim acreditamos
que dla possa ser mil como auxiliar da mcdieacao qui-
nica, a unica por excel lencia que consegue combarer
semelhante molestia.

Na frebe typhoide tem-se empregado a pilocarpina, e,
segundo o Dr. Girolamo (de Na poles) ti urn medicamento
eiticaz contra esta pyrexia.

Km uin trabalho publicado cm 1881 sobre o emprego
da pilocarpina na febre typhoide, este alitor cita dous Casas
de cura por esta substancia e acred ita que a pilocarpina
tem uma accao auti-parasitaria, matando directamente
parasitas productores da febre typhoide e produzindo pdo
suor a sua eliminacao.

Esta assercao do Dr. Girolamo nao tem sido confir-«

mada por outros dinicos, e? em geral , temc-se o emprego
do jaborandi ou do seu alcaloide na febre typhoide por
ser esta molestia de fundo extremamente adynamico.

Na febre amarella o Dr. Girard (de Havana — anal ,
in France medical , 1879) , notando que uma sudacao abun-
dante era vantajosu para os padentes, ten tou o emprego
do jaborandi nos primetros periodos do maL Estu autor
cita so um caso favoravel — o de uma mulher cuja cura
elle obteve em cinco dias.

Pela prostracao que em
quencia dessa medicaeao,
temem o emprego da pilocarpina contra
al£ m de que o limitado numero

geral se segue como conse-
os medicos em sua maioria

o tvpho [cteroidc,
dos casos observados nao

f
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nos parece servir de base para instituir um methodo de
tratameiito.

Nas fobres cruptivas tera-se pconselhado a pilocarpina
afim do favorecer o appafociEbento Jo exanthema.

Finalmente no cholera segundo Simmons que acom-
panhou a epidenaia Jo 1879, no Japan (Ann. d’hyg., 1881)»

tajeccoes Jc pilocarpina despertariam a funqpio renal,
fariam desapparecer o coma c rcammariam os cliolericos,
cujo estado parecia clesesperador. Porem, em tratando-se
de uma molestia de funJo excessivameare a dynamic©, e
sendo a

as

pilocarpina uma medicacao depri monte, pa rece-
de boa prudencia nao a aconselharmos, visto como

ser nociva ou mesmo impedir 0 period© de
nos
c I la pbje
reaccao.

Sob o titulo Je Reflexions stir le trailement
de la rage, J . Tessier publicou na Therapeutique conicm-
parnine, F'ev. ,

assuz cm

Uaivn.

1881, uma carta na qual die emilte a
harmonia com a cxperimentacao phy-—opunao,

siologtea, que a sudacao parece servir de via de eliinina-
ego aoprincipio morbilico das molestias miasmaticas. Ora,
a pilocarpina abrindo as portas a eliminacao dos virus,
das peconhas e dos venenos, poderia, por este facto, favo-

expuIsaO do virus rublea do organismo. Flssa idea,
@dmittida por G abler c emitlida depots delle por Alb.

ja era eonhecida dos indios que empiricamente
empregavam o jaborandi contra a mordedura das cobras
c contra as

recer a

Robin,

febres pestilenciaes. Vejamos, porem , se a ett-
respondido favoravelmcnte a theoria.

Sabe-se que 0 methodo Sitdatiro, praticado pelos banhos
de vapor, foi preconisado contra a
Celsej e que certos auctores
successos. Possuindo, portanto, um

ntca tern

raiva ( Dioscoride,
(Semrnofa) attribuiram-lhe

sudoriiico uio poderoso
como t o jaborandi, era natural que a mediciua 0 ensaiasse
no tratamento da raiva, a titulo de ageme expulsor. De
facto m u i t o s clinicos 0 empregam contra tao terrivel mo-
lestia e se existed? factos de cura (Denis-Dumont, Un cas

J
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de rage dcclaree, Querison Bull . de ther., tom. CII, 1882) ,
esses sao muito isolados para lirmar o credito do jabo-
randi no trataniento de semelhante enlidadc morbid a . Es-
tudando dctidamente as opinioes dos clinicos e baseando-se
em suas observances, Nocart conclue « quc a pilocarpina
nao tem contra a raiva nem elfeito prophylatico
efleito curativo, nem acaio atguma sedativa. » Esta opiniao
parece-nos razoavclmenie acceitavel, visto como hoje as
experiencias do sabio Pasteur mostrando que o virus da
raiva localisa-se principalmente nos eentros nervosos e
cvidcnte que a idea de subtrahil-o do organismo pela sali-
tra^lo e sudacao por meio da pilocardina nao possa mais
ter esse pretendido valor.

nem

lllieiiiniitiMiiin. — Em geral quacdo sc emprega a pilo-
carpina cm mn doente atacado dc rheumatismo articular
agudo, o prinieiro phenomeno que se observe, quundo a
sudacao se generalise, e um bem estar para o doente e
diminuicao das dores ; atgumas vezes mesmo o doente pride
mover as artieulacoes ate entao dolorosissimas.

Do examc das observances apresentadas pelos auctores
julgamos poder concluir o seguinte sobre o emprego da
pilocarpina no iratamenio do rheumatismo articular agudo :
na therapcutica do rheumatismo articular agudo, a pilocar-
pina preenche indicanoes symptomaticas : dores excessivas
que causam insomnia , tumelaenao das articulacies, sce-
cura da pelle, e algumas vezes anorexia. A todas estas
circumstancias a pilocarpina pode prestar grandes melhoras,
islo e, diminuindo as dores, a intensidade da flexao arti-
cular, a temperatura e o pulso ; humidifica a pelle e pode
provocar o appetite.

No rheumatismo muscular, alfeccao ordinariamente
a frigore, o jaborandi deu bom rcsultado nas maos dc
Gubler e de M. Alb. Robin , que retere ires casos, que
cederam com uraa, duas e tres doses de jaborandi.

Emfim, Fcrrini (Gaz. ital ., 17 Fcv. 1877) cita dous
w. 10V
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casos de fetanos cnrados por meio do jaborandi cm doses
rcpetidas ; cm um destes casos tratava-se de um tetano
traumatico, o jaborandi foi concumitantemente adminis-
trado com o chloral ; porem, no outro caso tratava-se
de um tetano rbeumatismal em quc foi empregado o
jaborandi sbmente.

Este medicamento e dos inais racionaes, diz o professor
Jaccoud, ( Pathol, int., t , I" pag. 827) e mcrecc ser applicado
sobrctudo no tetano a frigore.

Holesli<TN uculiires. —. Em 1875 o jaborandi e a
pilocarpina, gracas nos estudos do Dr. Abadic, fizeram
a sua entrada na therapeutka ocular, c d’alii para eft
tern sido objecto de innumeros trabaihos quc vem cada
vez mais fortalecer os justos credito.s de que goza essa
modicacao nas molestias oculares. A pilocarpina e cm-
pregada em injeccoes hypodermicas ou em instillacoes.
Debaixo da primeira forma emprega-se :

i .”—No descollamento retiniano. M. .fosse (These dc
Paris, i 88 t , du trail , du decol lenient rctinien par 1c ni-
trate de pilocarpine), depois de ter verificado os magnilicos
resultados de Diavaux (de Nantes), diz que nao ha tra-
tamento prcferivel no descollamento da retina.
Dujardin, porem , (de Lille) em trinta casos observados
de descollamentos da retina diz nao ter oblido resultados
favoraveis ou cura, senao ligeiras melhoras,

2.0—Nas affeccoes rheumatismaes agudas di >s olhos
(iritis, irido-choroidite, keratite), as injecfocs de pilocar-
pina tern sido seguidas de bom resultado ( Dujardin ).

3.°—No hospital das criancas (servico de S. Germain)
as injeccoes de pilocarpina produziram excellcnte resultado
cm cinco casos de ophthalmia diphtherica (Barette, Arch,

d'ophthalmologie, mar., 1882). A pilocarpina parece nessas
condicoes activar a secrccao das glandulas conjunctivaes,
favorecentlo assini o descollamento das membranas, c
activando ao mesmo tempo a circulacao do tccido sub-
nutcoso.

O Dr .

4

’
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4.“—Finalmente nas sclerites ; sclero-keratites ; hemor-
rhaging intra-oonlares ; opacidade do corpo vitreo : nevritc
optica, etc., se tern aconsclhado o eniprego da pilocarpina
coni resultados mais ou menos favoraveis.

E‘ sobretudo nos casos de inflammacao sub-aguda 011

chronica dos olhos que o emprego desta substancia tern
parecido etlicaz. Para explicar-se essa accao tem-se ad-
mittido que a pilocarpina, dando Iugar a hypercrinias
consideraveis, actuaria secundaria mente sobre o organ da
visao provocando um movimento de resorpcao dos exsu-
datos extravasados ao mesmo tempo que uma parada da
i rri taciio in(la mmatoria.

k

Debaixo da segunda forma a
cminentes servicos em

J

poderoso c, dc preferencia a czerina- j

cases cm que a fava de calabar
devido isto as dores que esta provoca e
ritante sobre a conjunctiva ,

pbde ser mstillado durante nuiitos Jias
ale Inezes seen trazer irriucao ou qualquer outro pheno-
meno para a conjunctiva ; o contrario se da com as ap-
plicacoes da ezerina .

O collyrio geralmente empregado e o seguinte :

pilocarpina tem prestado
ophthalmotogia ; cl la c uni myotico

e empregada n o s
e pouco supportavel,

a sun accao ir-1. '

O collyrio de pilocarpina
consecutivos e

Agua distillada. .— ..
Nitrato de pilocarpina

10 grams.
20 centigrs.

uma gotta instillada basta para produzir
lim de meia hora

que dura de

Nesta Jose
uma contracea.0 pupillar que mede no
um millimetre de diametro, contracfao esta
cinco a oito horas.

A propriedade myotica dos sues de pilocarpina tem
sido aproveitada nas seguintes atfeccoes : i .° Na mydriase
isolada ou symptomatica da paralysia
occular commum ( 3° par craneano) ;
glaucomatosas, sobretudo nos casos

do nervo motor
2.0 Nas atfeccoes

de glaucoma simples ;
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3.° Nas ncvralgias occularcs, as instillacocs de pilocar-
pina diminuem muitas vczes as dores que tem resistido
a morphina c i\ atropina ; 4.0 Em certas keratites ulcerosas,
sc a e/.crina nao for supportavd, pdde-sc recorrer a pilo-
carpi 11a para prevciiir o encravamcnto da iris, quando a
pcrfuracao da ulcera for imminente, e sobrcludo quando
tratar-se de uma ulcera situada a margem da cornea.

I>a|tilucai*|»inn coino ocvloclcn.
numero de parteiros, Masmann (de S. Petersbourg ), Schauta
(de Vienna) e outros pretendem quo a pilocarpina cxcita
a contractilidade do utero. Assim, Masmann querendo
utilisar-sc das propriedades diaphoreticas da pilocarpina,
observou o parto prematuro de uma mulher prenhe e
hydropica.

Urn outro facto, rcalisado cm identicas condicoes,
foi observado mais tarde ainda nor Masmann, quc publicou
as ohscrvacoes colhidas. as quaes foram o ponto de partida
de todas as pesquizas que tern sido feitas cm relacao a accao
da pilocarpina sobre o utero.

Um certo

Mey (Cong res J 'Amsterdam 1879) affirma que as
injecenes de chlorhydrato de pilocarpina podem augmentar
a energia das contraccoes do utero nos casos de inercia
deste orgao.

Chantreuil e Hyernaux (cit. Marti Aute, These de
Paris, 1879), procederam
conscguir, no emtanto,
A pilocarpina pdde,
tores, o parto prematuro, nao por uma acfao especial e
constante sobre a fibra muscular uterina , mas sim pela
perturbacao quc cl la determina no organismo.

O professor Midler (de Berne) confirmou igualmente
as expsriencias de Hyernaux e de setts estudos conclue :

t .° Que a pilocarpina nao exerce uma accao ocytocica
especial sobre 0 utero ;

a experiences cm animaes sent
provocar contraccoes uteri nas.

porem, provocar, segundo estes auc-
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2.0 Que cl la pode fazcr aboriar como qualquer agentc
per tu rbador ;

3.° Que, em presents dos tactos observados, cl la 1 he
parece perigosa tamo para a mat como para o product©
da concepfao.

Sanger, estudando s6riameme esta questao, acredita que
a pilocarpina nao e um agentc ecbolico primitivo c que,
nao podendo despertar a contraccuo uterina, apresema
comtudo a propriedade do reforcal-a ou regularisaUa uraa
vez comecada. O Sr, Marti Aule era sua these (ja citada)
estudando e analysando todas as observacoes e experien-
eias concernentes a esse assumpto, cliegou mats ou menos
as mesmas conclusoes que Siinger ; diz elle : « se a lermo
ou durante o trabalho, a pilocarpina parece ter uma in-
fluencia verdadeira sobre a contractilidade do utero, antes
do termo da prenhez, as injec^oes hypodermicas desle
medicamento sao constantemente inefficazes para provocar
o parto prematuro. »

l'wrotidite inflAimtiatorin.
pregou o jaborandi em Inlusao em cinco casos de caxumba,
chegando as seguintes conclusoes :

1." O jaborandi e ran remedio efTicaz no tratamento
das caxumbas.

2.a Esta elticacia se explica por suas propriedades
hydragogas, c talvez ainda por sua unica propriedade
sialagoga.

3. ® Administrado cm Tempo pode prevenir o desenvoi-
vimento ulterior da molestia.

4.* Tem o poder dc combater as metastases c talvez
mesmo de prevenil-as.

Sem que estas conclusoes possam estabelecer regras
absolutas, sera cm todo o caso ura recurso que nao de-
vemos desprezar em se tratando de inolestias semelliantes.

Em dous casos de solu^o rebeIdc, Ortillc

n\uiiibii . Testa cm-

NoInyo,

r
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(tie Lille) conseguio fa?el-o desappareccr depois de esgo-
tados todos os recursbs aconselhados cm taes casos com
o emprego Ja pilocarpina ; em um desses cases iralava-se
dc um sohico que datava de seis mezes, succedeado-se
de trinta a quarbnta vexes por mimito. Depois delle, Angier
(TIL de Lavrand \ Ruhdorfer e Stadler (Bull, de Th.j

tom. CV, J 883) citaram casos curiosos do solu$o rebelde,
cuja CLIPS foi obtida por meio de mjeccoes Je pilocarpine.
Pagenstecher rcferc uma observacao semelhante (Bull, Th
tom. C\TIl, 1885 % A explicacfio physiologics dessas curas
escapa-nos. A pilocarpina actuaria sob re o nervo phrenico
comb sobre as extrernidudes do nervo vago ? E’ imia hy-
pothese possivel .

* I

pela congests© da pelle e pda
seria desarra-

influencia
Gdbler foi o primeiro

eczema chro-
il ico, porem sem resu I tados, Cheron, Pilots (Th. de Paris,
1879) e ouiros empreguram a pilocarpina cm ccrtas der-
matoses (psoriasis, prurigo, etc . ) sem resultados bastaate
predisos para recommendar esse tratamento.

Emfim a pilocarpina tern sido em pregada contra a
alopecia e a trnnspira^ao fctidu Jos pes, com resultados
mais favoraveis ; da alopecia ja nos occupamos quaado
tratamos da aceao physiologlca. Quanto a transpiracao
ietida dos pes, rcsulta das pesquizas d'Arrnaingaud que

injec^oes hypodermicas da pilocarpina repetidas tern uma
acc§o curative. A pilocarpina actuaria nessas condi^taes pro-
duzindo uma hypersecrecao derivativa c substitutive nus
glandulas sudoraes dessas regions do corpo. A leucina
que, segundo Ch.
snores, decompondo*se
aiumoneo, se eneontrn na
Seria interessante dirigir-se
(Armaingaud, (Jaz . hebd., iS8 i ).

AflVccSes tin |icllo.

sudapao provocadas peia pilocarpina, nao
soado pensar -.se que dla pudesse exerccr uma
henefica sobre as molestlas da pelle.
a ensaial-a etn um doente victims de um

tlS

1
Robin , seria a materia putrida destes

e dando origem ao valerinato Je
saliva dos pilocarpinisados ?
uma pesquiza ueste sehtido
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lln pilocarpiuu no ilclirio ilu nkooli <oiio. — Na
cmbriaguez — alcoolismo agudo — assim como no delirium
tremens — episodic agudo Jo alcoolismo ehronico — as inje-
ccoes de chlorhvdrato dc pilocarpina sao susceptiveis do
prestar os melhores services ; assim, ellas deram ma-
raviihosos resultados nas maos do Dr. Jasham (Comp,

annuaire dc Th., Bouchut, 1S87I, no alcoolismo agudo.
Kile aconselha a dose de quinze milligrammas cm sessenta
grammas d’agua, d6se sufficiente para desembriagar o pa-
ciente qtie, em seguida, adorniece. Ao despertar, tern
conscicncia dc si proprio e nao revela nenhum signal de
soffrimento ; nem os olhos, nem o facies, ncm a cor
apresentam qualquer traco da orgia por que passou . Con-
forme o Dr. Jasham, a pilocarpina tern um triplice effeito
sobre a embriaguez. Sc ha abaixamento da pressao san-
guinca no ccrebro, ha eliminacao rapida do aicool e
grande absorpcao de oxygeno.

No delirium tremens os resultados nao sao menos

r

frisantes.
Em um docnle victinia desse estado morbido, o Dr.

Cursino dc Mount (These do Rio Janeiro, 18.84), com
quatro injeccnes hypodermieas de chlorhyJrato do pilo-
carpina de dons ceniigrammas cada tuna, feitas no espaco
de oilo dias, conseguio debcllar a molestia, que alias tinha
resistido a outros mcios, hem como a alias doses de mor-
phina, quer em injcccoes hypodermieas, quer pela via
gastrica.

A

O illustrado lente da cadeira dc clinica medtea c
cirurgica dc criancas da nossa Faculdade, o Sr. Dr. Barata
Ribciro, diz ter empregado com alguma vantagem a pilo-
carpina no tratamento de certas formas de alienacao men-
tal : loucura alcoolica c loucura hysterica .

O medicamento era administrado pela via gastrica
nos easos cm que a injeccao hypodermica era difficil .

r
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PROPOSICOES

Cadeiva dc physica medica
Ponto 8°

Estuie so'ore o mlerostopio

1
Microscopies sao instrunientos destinados a observafao

de objectos mui pequenos, ampliando suas dimensoes.
II

Ha duas espccies de microscopio : microscopio simples
c microscopio composto.

I l l
O estudo do microscopio e muito importante, pois que

e com auxilio deste instrumento que
tornado tao rapido impulso.

a bacteriologia tem

Cadeira dc chirnica medico e mineralogia
Ponto 2°

Estudo cobre o osoua

I
O ozona, descoberto em 1840 por Schoenbein, e um

estado allotropico do oxygeno.
1 1

Existe em maior 011 menor quantidade no ar athmos-
pherico, onde represenla um importante papel .

Ill
miasmas, die pdde, por

manifestacoes epidemicas.
Aniquilando e destruindo os

sua presen^a, impedir as
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Cadeira de chimica organica e biolagia
Ponto 90

Ba quinina « sang s£es

]

A quinina deseoberta por Pelletier
i 1S20, e um alcaloide e.vtrahido das
familia das Rubiaceas.

e Caventou em
caseas das quinas,

11
Ella apresenta-se sob a forma de massa branca araor-

pba, sem chciro e de sabor amargo.
Ill

A quinina combina-se com o acido
duzindo dous sulfatos : um neutro (acido) e outro, basico.

sLilphurico, pro-

Cadeira de botanica e \oologia medicos
Ponto io°

Eetudo descriptive da tenia solium

i *

i
A tenia solium, vulgarmentc conheeida pelo nome de

solilaria, pertenee ao genero dos vermes, ordem dos ccs-
toides, familia das teniadas e ao grupo das Eehinotanias,
da dassificaeao de Beneven.

I I
Seu corpo, aehatado, branco, um tanto molle, e com-

posto de grande numero de anneis articulados e atlinge
algumas vezes a muitos metros de comprimento.

Ill
Sua eabeca e geralmente pequena, tuberculosa, provida

de quatro ventosas entre as quaes faz saliencia lima pequena
trompa retractil. rostellum, guarnecida por uma dupla
corda de colchetes, superiores e inferiores.

*1
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Cadeira de anatomia dcscriptiva

Ponto 6°
Anatomia da medulla

I
A medulla e Lima massy nervosa central que, sob a

f 6rma de uni cordao longo e cylindroide, occupa o canal
vertebral.

II
No centre da medulla, cercada pda substancia bran-

ca, que const!tue os cordoes, se encontra a substancia
cinzenta constit uindo os cornos ; sendo dous anteriorcs e
dous posteriores.

A superfide da medulla apresenta quatro sulcos lon-
gitudinaes, dous medianos c dous Internes ; esses sulcos
dividem a medulla em certo numero de cordoes, cujo
conhecimento ti de maxima importanda no estudo da
physiologta deste orgao.

Cadeira de kistologia theories e pratica
Ponto 5°

Hlstologla do oystomi sorToso paeriphorioo

1
O systema nervoso peripherico compde-se dc cordoes

nervosos que, pariindo dos diversos centros nervosos,
vao ter a todas as partes do organismo.

II
Os nervos compdero-se de libras nervosas, que sao

formadas histologicamente pela bainha de Schwan, mye-
lina e cylinder-axis.

Ill
Destes tres dementos o mais essencial e o cyiindcraxis.

P

*
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Cadeira de physiologic experimental

Ponto 9"

Do IrrltablllSade mustu’ar

I
A irritabilidade c a propriedade que tem a libra mus-

cular de passar do estado de repouso a actividade.
II

Issta propriedade e inherente ao proprio musculo.
II !

Diversas circumstancias modilicam csta propriedade
muscular.

Cadeira de anatomia e physiologic pathologicas

Ponto 8°

Dos tumores era ger&l

I

Da-sc o nomc de tumor a uma massa constituida por
um tecido de nova lormacao, tendo tendencia a persistir
e a crescer .

I I
Os tumores nao tem nervos: dies nao content, pois

os reguladores das funecoes nutritivas .
J

III
Isssa disposicao anatomica pode explicar o augmento

indefinido dos neoplasmas.

4

*
4
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Cadeira deanatonia cirurgica , medicine operatoria e apparelhos
Da trepanaijio, tuns indicspces c :ontra-indica;oes nos cases do

fraction da abobada craneana

!

Porno 3U

i

A trepanaeao nas fracturas da abobada craneana p6de
ter por Jim prevenir ou combater a^ perturbacoes que
esta iesao, por si ou por suas complicafoes, aoarreta para
o cerebro.

I I
r

Nas tracturas simples do craneo a trepanaeao e con-
tra-indicada

ill
O emprego dos antisepticos nas feridas do trepano

tem modiiicado extraordinarimenic a gravidade do prognos-
lico e garante ate certo ponto o successo da operacao.

Cadeira de paihulogia geral

Ponto 5°

Das epidemias

I
appareeimento de molestias

habitualmente ,
de indi-

Chamam-se epidemias o
em localidades cm que ellas nao reinam
attingindo ao mesmo tempo urn grande numero
viduos.

I I
As epidemias tem tendencia a invadir novas regioes.

Ill
Ellas apresentam em stia marcha tres periodos dis-

tinctos : o ascendente ou de desenvolvimento, o cstacio*

nario e o de decrcscimento.
f
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Cadeira de paihologia triedica

Ponto i °
Hemorrhage, cerebral

I
A hemorrhagia cerebral nao respeitando idades accom-

mette dc preferencia o individuo vclho.
A alterafao das parodes dos vasos cercbraes, dando

lugar it format;So dc aneurisrftas miliares, & a causa mais
frequente da hemorrhagia cerebral. 1

III
As formas mais com mu us da hemorrhagia cerebral sao :

a apopletica e a paralytica.

Cadeira de pathologia cirurgica
Ponto 8*

Das fnctuTis la co:a

1
Sao assim chaniadas, commummente, as fracturas do

corpo do femur. «
II

Nfio se tratando de individuos cujo femur seja a s6de
dc molestias que diminuam a sua consistencia , as fracturas
da coxa nao se darao por simples contraccao muscular.

Ill
A mobtlidade anormal da coxa, sen encurtamento, a

dor localisaJa, a crepitacao e a sua rotacao para fOra , sao
symptomas da fractura do femur.

4
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Cadeira de materia medica e therapeutica especialmente
bra%iteira
Ponto 6°

reruldva

A medicafao revulsiva consiste em provocar nraa perda
de for^a em uma parte sa, afim dc dimmuir cm uma parte
doente a accumula^ao on exagera^ao desta mesma for^a.

J

II
Os agentes desta medica^ao sao pela maior parte

irritantes.
Ill

Uma condi^ao essencial & midioacao revulsiva 6 a
seguinte: a irrita^ao artificial deve ser mats intensa que
aquella que existe espontaneamente no orgSo inflammado.

Cadeira de pharmacologia e arte de formula!

Ponto 5°
Eatuio eMmlM-phwmieologlso das esnvolvulasoM maSldoaas

I
A familia das convolvulaceas £ muito rica de purga-

tivos.
II

Entre elles se notam : a jalapa (exogonium jalapa ), a
scamonea (convolvulus scatnonia), o turbitho vegetal (ipo-
msea turpethum), a batata de pnrga (convolvulus opercu-
latus), etc., etc.

I N
A jalapa fornece um princtpio activo, a jalapina, que

e soluvel no ether e no alcool.
r *t

w. 12
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Cadeira de obstetricia
V t

Ponto 10“
Operapao eeiarlana a ncd'.flcagao dos processes

1
A opera^ao cezariana tem por 6m extrahir o f£to

desenvolvido por uma incisao na parede abdominal e
uterina.

i l
Dos processos modernos o melhor 6 o de Sanger,

que basea-se na rapidez com que as serosas adhercra e
na dupla sutura do utero. *

in
A opera^ao cezariana e tndicada no caso em que o

operador julgar impossivel a extraecao do feto pelas vias
naturaes.

Cadeira de medicina legal e toxicologia

Ponto i °

Bo onmenamento polo nlcocl

I
A accao toxica dos alcools varia conforme a sua prove-

niencia ; os alcools bulylico e amylico, independente do a/cool
etylico que possam cooler, siio mais perigosos do que este . —

1 1
No envenenamento peio alcool dcvemos distinguir : o

alcoolismo agudo e o alcoollsmo chronico.
ill

O alcoolismo agudo e a embriague% em seus diversos
graos ; o alcoolismo chronico se estabclece lenlamente, de-
terminando accidentes que se rcferem principalmente as
vias digestivas e systema nervoso.
# 1 4

1
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Primeira cadeira de clmica tnedica de adultos

Ponto i "

Dlngnostlco e tratamento da pn»’jjn:ola IcfeccioGa

1
A pneumonia lobar fibrinosa 6 de natureza infecciosa.

11
Calefrio unico, intense, seguido de grande eleva^ao

de temperatura, pontada do lado, dyspnea, tosse , escarros
viscosos, sopro tubario, adynamia pronunciada, tacs sao
os symptomas que nos levam ao diagnostico da pneu-
monia.

Ill

O tratamento da pneumonia e symptomatico.

Primeira cadeira de clinica cirurgica de adultos

Ponto 5°

Tratamento da rotomjao das arlsas

I
Chama-se reten^ao de urina a impossibilidade de emit-

tir naturalmente pela urethra parte ou totalidade da urina
contida na bexiga .

11
As causas podem ser dynamicas ou mecanicas.

H i
O tratamento eirurgico da reten^ao da urina consiste

ou cm estabelecer a communicacao da bexiga com o ex-
terior pela abertura natural do collo vesical ou por urn
carainho artificial ; no primeiro caso nos temos os varios
meios representados : pelo catherismo, a dillatacao, a di-
vulsao, a urethrotomia intensa e a externa ; no seguudo,
a punc9ao. r •

*
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Cadeira de hygiene e historic da medicine

[’onto 7

Das causas mals frsquentes de mart alidade Infantil na cidade ds Rio da Janeiro

i
A fraqueza congenita representa urn papel importante

eomo causa da mortalidade das criancas na cidade do Kio de
Janeiro.

II

As mlidancas de temperatura, constantes e bruscas
duzindo affec^oes do apparelho respiratorio,
rosamente para o augmento da monalidade das criancas na
cidade do Rio de Janeiro.

pro-
concorrem pode-

Ill

A raa alimentacao, alliada as mas condicoes hygienicas do
sdlo e meio, explica a frequencia da mortalidade infantil
cidade do Rio de Janeiro.

na

/

i' 1
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H1PP0CRATIS APHORISMI

i

Natura corporis est in mcdicina principium studii .
(Sect. II. Aph. VII.)

II
In morbis acutis, extrcmarum partium frigus, malus.

(Sect. VII. Aph. III.)
Ill

Sudor copiosus calidus ant frigidus semper fluens>

frigidus majorem, calidus minorem morbum significat.
(Sect. VI. Aph. XLII.)

IV
Frigidum ossibus adversum, dentibus, nervis, cerebro,

dorsali mcdullae, calidum, vero, utile.
(Sect. V. Aph. XVIII.)

V
Lassitudines spontte morbus denuntiant.

(Sect. II. Aph. IV.)

VI
Qua: mcdicamenta non sanant, ea ferrum sanat ; quas

ferrum non sanat, ea ignis sanat ; qua: vero ignis non
sanat, ca insanabilia existimare opportet

(Sect. VIII Aph. VI.)

r •
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Esta these estd conforme os estatutos.
Faculdadc de Medicitia do Rio de Janeiro, 4 do Ou-

tubro de 1888.

Du . JOSE MARIA TEIXEIRA .
DR . CAMPOS DA PAZ .
DR . JACY MOKTEIRO JUNIOR .

, * 1
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