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J0 III** E Exfct> SR. CGBONETL

OLYMPIO CARNEIRO VIRIATO CATAO
, fc

SlKAOfl,

Quando ap<Ss tres anno* dc urn continue snffrer, r acossado pclos eapricho*
da Taria fortuna, cu tevantava-mc do leiln de dures, c xia uriia a uma Frustrada*
*» min ha* mai* doces illusoes* fostes Vfo u amigo do infort unto, quc gcncrota

* desinteressadamente catendcste-me a mao bemfiizeja.
EntSo, conio t> naufrago, quo dcpnis dc lutar braco a braco com a mortc

divisa ao longe, por elitre o tluctuar das ondas, mu ponto de aalva^ao, comccou a
renascer cm minha alma a caperanya dr nonseguir a realisuyan doa meus sonhct
da infancia, e dos desejos dc minha Kcmpre diuradu c qncridu Mai. Com e!li
germinou tambem em meu t-orapao agradecide o desejn dc um dia podcr trocar

k

o vosso name dc protector pelo d»cc nome de Pai. Realisasics os volos de meu
corayao dando-me a mao dc fossa predilecta lilha .

A quern pois, Senhor, senao a vus* dove pertencer o pcqticno fructo de minhai
lucubracoes e da * minha* noites dc vigilia ? Eil-o, nao roino uma paga do muito
quc vos dftro, mas como mna Lenue prova da gratidao dr

Vosso filho e amigo

Taonir..

f
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A SA6RADA MEMORIA
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O iLLUSTRISSlUO SENHOft

JOiO CARLOS CARRE1R0 VIRIATO CATiO
i

t

1 1 1'
Como uni sonlw de amor que illude e esrae-ic;
Como o coho pftrdidn no deserto;
Como o canto da lyra do proscripto ;
Como o hymno que o cysrte entfla £ morte;
Como o tii morrtdor que exiiala a Yirgem;
Como o baixel perdido no oceano ;
E * a exiateoda do homem aobre a terra.
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( R. dc Sampaio. )
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A AllMlA QUERIDA ESPOSA
* lUrETRI^lHA E EXCEU EX riSSl U 4 SIISIIORA

D. BEATRIZ ELISA CATAO PE ALMEIDA
E

A mmm wmmmM®*.
V

Al(? m de uni cora^ao mate nada tenhu,
Via? d0u vos unt nuarao cornuanle v gralo.

A 9»a$tS& 12 sii&i
A II I .CS'I H1SS1 M 4 y EXGELL&OTUtflMA SENflOlU

D. AM CAROLINA DA ROCHA CATAO
A M I N I I A T I A

A K U l U U. h S T I *SI»A S E f l U U l i f

l). ANTONIA Oil SEIXAS BRANDAO
E

£k* miNHAS CXTISTHADAS
"1

AS I IlLO.LKTtTLSSISIAS SEMIOHAS

It. OLYMPIA CHSMUM DA KOCIIA CATAO
D. MARIA AMELIA NUCLEIKA

i

PEQUENA PROVA DES CONS1DERACAO, RESPE1TO K AMIZADE.
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A M E L S I R M A O S
KM PARTICULAR

1ILLTSTHISMIU t. i 1'.!LI '.Mj .-IMA Mi ll:,

D. GUILD EKMINA ADELAIDE DE ALMEIDA
JOAO BAPTISTA PINTO DE ALMEIDA

A U R E L 1 A N O B A P T I S T A P I N T O D E A L M E I D A
PEDRO DE ALCANTARA PINTO DE ALMEIDA

t

\ mat CUNHADA E SOBKISIUS
AS tlACELI.L.M(ASlSIAS 6J5SHORAS

D. MARIA DA ANNUNCIAQAO VILHENA DE ALMEIDA
D. GUILHERMINA ADELAIDE DE FREITAS LISBOA

D. RITA DE CASSIA NOGUEIRA CATAO

AJ1IZADE FRATEttKAL.

j
A MEU AM I (JO E CO.MPADRE

O II.LrsTIUS91Mu SEPiHOn

FBAHClBfiO 01UllU CABYAIA0
" ) ' * T T v * Ir lpT *

E

Ap SUA DIGNA CONSORTE

A LLLirSTRISSIKA t: liXCEI-LENTISSIMA SENilOAA

D. ADELAIDE DE SALLES CARVALHO
Vteque uiuilo e muito concm- reste-s para o banquetc do.s me05 prazcres, inieres$ando-?os sempre

por mini, e prestando-me vossu valiosa protcc^ao com amizude e desimeres*et accitai hojn a mlutu
These, como urn pequeno iributo de miuha eternit gratidao.
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AO lLUTSTRJSSIMn K KXCELLKNTI&KIMO SENHOR HOMMENMDOR

. -* i

CU

SIXCERA PUOVA DE AMIZARE, tiRATIDAO K bfcCONJTECtSEMTO.

.#

AO MEU PARTICULAR AMIGO

o n.u -iMwsiMo r i:M i"i iHii ron

HANOEL JOAQDIH PEREIRA DE MAGALHlES
E

A si?A niftn A timsoHTE
i

\ KitiixLî Tissnu ^ KVironA

». SK*as»xs& m T

Eraca exprossao dc ininlia cordial amizade o gratidiio
pelo mnito qnc voi dcvo.

1'

A MEU MESTRE E AMIGO
1

u ii.LiTSTkistiMO v RKV[:nKMitssiMft SEsnrm

CO NEG 0
A

JOSE MENDES DE PAIVA
In freta rtum lluviicurmu, «1um niontilins omlir*
Lustrahunt coavexa, polos dum sidera pascel
Semper honor, nomeiique luum lumtesque manebunt -S i

I
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AO
fl.I.rSTRIRMMO K EM’.EI.i.KMlKsJMO SENHUR

m/mawm *m I&XSAS
TRIBUTO DA \IAIS ALTA ESTIMA, CONSIDEUAQAO

K HESPEITO.

A MEUS CLMIADOS E AMIGOS
ri - ILLIST HI ft£|yOS SEPilJi .'BI

Dr, ANTONIO CARLOS CARNEIRO VIRIATO CATAO
LUG JOAOrill NORIIEIDA IIP HEIRRLbES CABKA

Ah t si j'avais de paroles.
Hes images, des symboles
Pour pdntlrc ce rpio je sens L , .

( Lamartine.}

1
Vi VI Ell (I li\ Eltt)S« K SINCEIIO V VIIGO J

o HLUtTKI^IMU SBMUiR

T*
DEQUE NO SIGNAL DE AMtZAUH! R KECONI1ECIMBNTO.

AO ILLUSTJUSSIMO SFNIIOR

RAPHAEL FERREIRA REGAL
Glndar a evtrrma bnndaih* e prolee^u com cjue voliiniariamente me irateste

seria moa iugralidau impordonvel.

)
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AO ILLUSTRISSIMO SENHOR
KAR.CIIRXO B.CD2CG-TJ3S DOS SAITTCS

S Y M P A T i l I A t A M I Z A D E

AOS 111311$ IKT1HON

AMIGOS I
05 tl.I, RSffilSSTltOS SESlIOItt^

DR. LU1Z DELFINO DOS SANTOS
DR . JOAQUIM FRANCISCO DE PAULA SOUZA

TOPO CHE10 PI BRINGOS,BECORDAQAO SAUDOSA DE UM PASSADO MSONllO,
DE UMA AMIZADE PURA E FRATERNAL.

AO UL0STRI5SIH0 SENHOR
DOlilOll

RECOHDACAO DE NOSSA ANTIGA AMIZADE.

A MEUS

ng lLLVsTILl$- lvrM sKTHItOlUS

MAJOR JOSE HERMENEGfLDO DA ROCHA HR AIM DAO

ANTONIO CARLOS DA ROCHA BRAN'DAO
SINGER A PROVA DE AMIZADE*

i
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JOAO JOSE DA SILVA
JOSE DA SILVA LISBOA

V I K I S S I M O M E N D B S V I A N N A
LUIZ JOSE DA SILVA .

A L E X A N D R E S E V E R O D I N I Z
FRANCISCO DIAS DE AHREli

VtftGILIO AUGUSfo DE ARAUJO
JOSE LUIZ KIGUE1RA

SALIDOSA RECOHDACAO

V #

^—-HO-

SABIOS E BIGIOS IHESTRES
IJS IULrSTftISSI ¥Od K EKCELLRKTI&illlU* SEPOKJRR.S

DOTTOI1ES

JOSE IlIBEIRO DE SOUZA PONTES
MANOEL FELICIANO PEREIRA DE CARVALHO

LUfZ DA CUNHA FF.lJO'

ANTONIO GABRIEL I)E PAULA FONSECA
FRANCISCO DE PAULA CANDIDO

MANOEL DE VALLADAO PIMENTEL
LUCAS ANTONIO DE OLIVEIRA CATA-PRETA

ANTONIO FERREIRA PINTO
JOSE JOAOUIM DA SILVA

JOSE BENTO DA ROSA
KOMKNAGKM A (NTliLl.lGKNt.iA E AG SABEIt.
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A O M E U A M I G O

1O ILLG^THIS^W ' K̂lltlk

I•oiran i

THIBGTO DE CONSIDERAtlAO, U15SPJ2TO E AMUA1)E.
i.

A M E G T l O 15 ASIIGO

O lLtrSTEISS]!lO ^KHTIGn

mJ / J j\
r

K A

SUA PREDILECTA FILMA

A ILLtl&T &lSSlUi K Jtff̂ .LKVrlSSIHA
*

LembranQas que irnla itieAmo alrtm da rampa
Gra’vadas ficaiau dentio cm ininha alma.

-

*
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PRIMEIRO PONTO1

SGIEECGIAS; &6<£ESSQKSAS

Do ar atmosph^rieo , sua composicao o modo de o analrsar.

SEGUNDO PONTO

mmmmm wmemmi

Qur regimen <erA maisrnnvcnientp a rria <;3o dos etposios da Santa Casa da ftliuricordia , attcntai as rojsaa

cire urnscene in* cspcciacs , a rriarsio pin tommum dcuLro do tfospiciu, ou a privadft cm eas.is particulares ?

Na prtrikctrn hvpollie5c, o quo mai* cmsviria: amamciil'VluA C^m o luitc das amaj quo *c pod cm alugar
hojc , ou com o dc cabra . ovcllia ou vacca ?

Tfesic ultimo casn, o quo ncria maia mil , nTmistrar-lhe* o alimetilo por mcio dc instrument* apro-
priados , ou acoatuinar a crUnea a sorve-Io immcdialamenlc do ubrtdo animal , sendu esle cabra ou orelha ?

Podo actualtueiUe ser urn deslos systemas conatderado l3o superior aos outros, quo os deva excluir abn>«

luLunenle?

t
i

i

TERCEIRO PONTO

SMIi
Seri convenient rmpregar-sc « rhlorofonnio durante o* parto* naturae* f

QUARTO PONTOr
SQSUlfflQSAS

Da optTarjo da ft? mb lacrimal .
{ DlSSrilTACAO, )

i15
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SCIENCIAS ACCESSORIAS

Do ar atmospherico, sua composite e modo de o analysar

HOFOSIfSES

I *

0 ar atmospherico e o fluido elastico, inodors, transparent*, pesado
e compressivel, que envolve oglobo terrestrc, reveslindo-o de uma ca-
mada, quese denomina « atmosphera. »

II .

0 ar atmospherico e composto de oxygeneo e azote em proporcoes
diversas e invarjaveis ; entra lambem cm sua composicao o acido earbo-
nico em pequena quantidade.

m.

0 ar atmospherico nao exists na natureza senao no estado gazoso.
15
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IV.

Era um volume de com partes tie nr almosplierico, encontrao-se 21
paries tie oxvgeneo e 79 de azoto ; a quunlidade tie acido carbonieo varia.

V.

0 arextrahido da agua da 32 6/s de oxygeneo, e este augmento e
relulivo, porque e devido a maior solubilidude do azoto.

VI.

A proposicao, que precede provo , que os principios constituilivos do
ar atmospberico existem misturados, e nao cornbinados chimicainenle.

vn.

Enconlra-se constnntemente no ar atmospberico utna quantidode de
agua no estado de vapor, que varia segundo o grao de temperatura e as
causas' loeaes*

VIIL

Podem encontrar-se na atmosphera vopores ou gazes provenientes
de substnncias vegetaes ou animaes era decora posicao, era proporcoes va-
riaveis, segundo as eircumstancias almospbericas e as Iocalidades.

io

L i
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IX.

0 ar atmospherico contem em sua composicao o elemento indispen-
sovel d vida animal , o oxygeneo ; e lainbem delle que as plantas tomao
o acidn carbonico, indispensnvel as suas necessidudes, e reeebem directa
on indireetamente o azoto.

X*<m

P6de-se reconhecer a presenca do gaz oxygeneo no ar, pondo-se o
phosphoro em conlaclo com esle fluido.

XL ‘

Por meio do cobre em temperatura elevada se pdde determinar a
presenca do azoto no ar.

XIL

Por meio da experiencia de Lavoisier se pode veriQcar a presenca
do oxygeneo no ar.

XIII.

Pode-se demonstrara presenca do acido carbonico no ar atmospherico,
fazendo-se passar uma corrente deste fluido atravez de umn dissolucao
perfeitamente limpida de agua decal, ou de baryta, ou expoudo-se esta
por algum tempo ern contacto com elle. /

15
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XIV.

Por meio de lima mistura frigorifica de goto pilado e sal comimim *
posla era um fraseo de vidro, ptide-se reconhecer a presence dos
vapores aquosos no ar.

XV,
>

Por meio de substanciasavidss de agua, como o chlorureto de calcio
&c, , p6de-se reconhecer a presenca desta na atmosphera *

XVI .

0 eudiometro de Volta on de Gay-Lussac e urn bom tneio de ana-
]ysar-se oar atraospherico, e por ell© se chega exaetamenle a delertm-
nar a quantidade dos corpos, que entrao em sua composicao.

XVII,

Enlre os principios enconlrados no ar atmospherico, merece especial
allemjao o ozone, descoberto por Schoenbein.

XVIIL

0 ozone distingue-se pela proraptidaocom quequeima, chiraicamenle,
fallando, os corpos oxygenaveis.

15
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XIX.

Ainda nao esta bem averiguado, se o ozona e uma forma allatropica do
oiygeneo do ar, se d omesmo oiygeneo eiectrisado, ou se e um principle
tGialmenLe diverse* que modificaa natureza do mesmo oiygeneo-

XX.
K

Todo o oiygeneo nascente reveh sos reagentes as propriedades do
ozona.

XXI.

0 meltior meio, para descobrir a present do ozona no ai\ 6 o papel
ozouoscopio de Sehoenbein.

xxn.

As quantidades de ozona eiistentes no ar variao conforms as locali-
dades* ventos, eorrentes aereas* varia^des aimosphericas* eoulras con-
didoes meteorologicas.

xm

i Parece, qne o ar contido na agua resente-se das mesmas variance*
quanto a porfao do ozona que contem,ir

i



V1Jo%v

8

XXJV.

E probabilissima a presumpcao de que o ozona indue poderosamente
para a eonservacao e saude dos seres, que respirno, mdrmeiilft os animaes;
e por isso o estudo da natureza deste principio, da ana presenea no ar, e
das variacdes de sua quantidade , deve representar urn importante papel
no estudo das constitutes medicas.

>

I

I

*

1
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SCIEiVCIAS MEDICAS

Que regimen scrj mate conveniente A crtoi^o dos r\po<ihvi dp ânla Ctofip rh Misericord to , aUcniPA
as oos^as dremitsiandas espedavs , a criagao cm commum Ueutio do IJospidj, uu a piivada cm
casas parliciilares?

Na prJmeira hypothec o quo mats COmirfa r annamenta-los com 0 lcilc das ainas, quc sc podem
dugar hojef ou com o de cabra t ovdlia ou \acca 7

Neste ultimo caso n qne scria mais util, mlnfeirar-Hies n jtlimrmn por mdn de fn ^irnmcntosapro-prlados , on acostumai a crianca a sorvcdninimuduiUmuDte do ubrc da animal , scnducsiu cabia
ou ovelha 7

P6de actual mente ser um destes systems conslderado tao superior aos ouirosr que os deva cxduir
absolutamcDte 7

PEOPosirics

].

A criaeao tlos meninos espostos em commnm denlrode urn hospicio ,

que reunn todas as contl icoes liygienicas requeridas , offerees maiores
vtmtagens, e deve ser prefertvel a criacao privada em casas particulars.

II*

Nos hospicios a criacao dos meninos espostos pride ser mais fiicil -
meote iospeccionada ; e desta inspeccao resullar a certeza, de que os
soecorros preslados sau empregados em proyeito dos mesmos.

15
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III.
I

Nos bospicios os meninos expostos podem receber uraa educacao
por isso quo pode*se conhecer da moralidade das pes*moral mais saa*

soas encarregadas de dirigi-la.

IV.

Nas circumstancias especises da easa da roda da Santa Casa da Mi-
sericord ia e impossivel a criacao interna dos expostos exclusivamente.

V.

Ha diversos modos de alimentar as criancas, os quaes dao era resul-
tado diverses organisacoes, e diversa mortalidade.

VI.

As criancas expostas costumao ser aiimentadas pelo leitc de amns ,
ou pelo leile de animaes domeslicos, fazendo-as sorver do proprio ubre
do animal, ou por meio de urn intermedio qualquer , constituindo di-
versas especies de aleitamento.

VII.

A aiiraentacao, que mais convem as criancas nos primeiros tempos
da vida extra-uterina, principalmente ateaos seis mezes, e exclusivamen-
te a lactea.

IS

J
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VIIL

As formas digestivas das crifincrts, quo precisao de uroa alimentaeao
abundaote para o desen volviraento ecrescimento rapido dos orgaos, nao
estao em relacao cam as aliraentos, quo do anlemao QUO faraa prepa
rados pela natureza para esse fim -

< IX.

As amast que hojese podem obter, podem supprir todas as necesstda-
des que se faeao sentir para a criacao dos expostos.

X,

Gonvem, qua a eseolha dasamas, que se destinao a criacao dos me*

ninos eipostos, seja feita por pessoa profissional.

XL

i
Na defieiencia de nmas, que ofTeregao as condigoes esigidas, o alei-

lamenlo intermediary, islo e, o foilo pela femea de animaes, fazendo-
se a crianca sorver o leite do ubre, e o mais uonveuiente.

XU,
I

0 animal, que por sua'docilidade e condicoes especiaes raais convem
para o aLeitamenlo intermediaries e a cabra.

l b
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Hiii .

Na deficiencia de animal propria* grie sirva para o nleilamento io~
termeiiiario, cpnvira empregar-se o aleitamento artificial.
^ * *

XIV.

0 leite, quo se tirar * para Inzer H nlimentaraoda crionca , deve ser
immedialntnente nrjuecido em um banho-rrmria ate nUingir a temperalu-
ra do corpo da imilher , e ser immediatamente minislrado a crianca.

>

XV,

0 lei tc demorodo por inuito tempo perde cadn vez mais de suas pro
priedades vilnes ; o nr almosplierico o defiompoe ; ha orna reaccao aeida ;
o separate em duns poreoes ; na sua superficie aceuiiuila-se a par-
te bufirosa * lornando-se assim mais impruprio para a luitrieao da$

critmcas.
XVI.

0 leile dos anlmoes domesticos* qne mais se approxima do da um-
)heft e o da jtimenta, e o da egoa ; porem o mais commumrnente em-
pregado e o da vaeca * por emlir em major abundancia.

XTO.

0 kite de vaeca nao deve ser ministrado senao misturado con^ uma
ccrla por^ao u'nguu ou de uin gozimcuto cmollicnte.

15
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xvm.

0 leite deve ser dado i crianca por meio do biberont que, demo-
rando a succao, active a salira^ao, e faz com que esta concorra para
a boa digestao.

XIX.i

i
0 aleitamento actualmente reconhecido, como devendo ser preferido a

todos os outros para a afiraenlacuodos meninos eipostos, e o aleitamento
feito por amas.I

:
t

'
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r SCIFACIAS CIRURGICAS

.
( * Sera conveniente empregar-se o chloroformio durante os

partes naturaes?
1

i
i

L.

PBOPOSirfiES

L

Entendem-se por partos naturaes aquelles* em que a expulsao do pro-
ducto da coacepcao se effectua $6 e unic&mente pela inlluencia do3

recursos proprios do organismo.

II.

Os partos naturaes se effectuao em geral com facilidade e presteza :
entrelanto sua marcha pdde ser mais ou menos demorada por circum-
slancias inherentes i parturiente , ao producto da concepcao,
annexos*

e seus
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III.

As conlraccaes uterinas s5o indiispensaveis, para quo o parto tenha lugar
esponlaneamente, e a duracao do trabalho esta de ordinarto cm relaeao
com a iatensidade, que ellas apreseulao *

IV.

* :

A contracgao dos muscnlos abdominaes , e respiratorios em geral
concorre de uma maneira eiidente para a prompta terminacao do trabaiho,
favoreeendo pela simultancidade de sua accao as contracgoes eipulsuras
do utero.

V.

0$ esforces da mol her prestiko urn auxilio poderoso na eipulsao do felo,
tornando mais energica a conlraceio dos musculos abdominaes.

VI.

As ddTes que acoropanhao o parto natural aao ejeereem, geralmenie
fallondo* uma influeocia malefica sobre o estado moral e physiologico da
mother*

VII .

As coiitraccoes uterinas nao se toraao mais energicas debaixo da
iufluencia do chloroformio; antes pe3o conlrario se modifieao, e muitas
vezes cessao ainda mesmo nos casos, em que o medicamento e applicado
cm ddses moderadas.

"115
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VIII.

Sgo e&ta silffideuteinente demonstrada, quo debaixo da influenza do
tdiloroformio se possa dar nma das coudieoes muito favoravel ao parto —
t\ contraccao dos museubs abdombaes*#

JX.

A nmlher submellida 4 inflaencia do ebloroformio nao pode secumlar
por sens esforcos a eontr&ceao dos museubs ubdoimnaes.

t

X,

A relaxiieao dos museubs do perineo debaiio da influeneia do chlo-
roformio nSoe bastante1 para estabelecer a convonieucia dc sua npplicacao.

Xf.
Podeiido o cliloroformio por sua aceao determinar o enfraquecmiento

das eouiraccoes uierinas t e mesmo sua suspensao, podera ip&o facto
demoi'flT a retrac^ao do ulero depots do parto, dando lugor a bemor-
rhagias, que compromettao a sarnie e mesmo a vida da nmlher*

XII.

0 estodo de somnoiencia, o quo esta sujeita a mu]her depois da
applicncao do cliloroformio, e uni motive forte, para que se prescreva a
sua applbacao no parto natural em gerab

XIIL

As mulheres su bmetlidas 4 influeneia doHibroformio durante os partos
nao fieao menos sujeilas aos accidentes puerperaes, que costumaoapparecer.

15
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XIV .

0 reslabeledmento das imilheres, que durante os partos sao submetluias
a influence do ohlorgfotmiot nao o nern mad, nem menos demomdo.
ijoe o daqucllus, que nao sao sujeitas & sua accao *

XV ,

A applicant flo chlorofortnio nofierS see aeftila no parto natural ,

quantlo um ptienomeno qualqiier, cotnpKeaado o trabnlho, torno a sua
terminacao necessaria por esse meio*

A

XVI.

A applieanao do chloroformio sera convenienLe , qtiando sederem cotitrac-
euesiTrego lares ou parches , aim de, modificando-us , lornadas regulates.

XVIL

A apjilleacao do chforoformio sera conveniente toda a vez, que se
a presen tar rigid esc do eollo du ulero, ou que tenlia lugar contraccao -qias-
joodicn deste *

XV11L

0 chloroformio so devcra ser einpregado per meio de inspirogues gra -

daadas e intcrmittentes , feitas segundo a regrn .

15
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L SCIENCIAS CIRURGICAS

Da operacao da fistula lacrimal.

A

Oparlut dijreiilnm rrcikr*, r-i jim cdoclim jLadiain JUO uli .

Ilsiini!» roiiMiderAfnrM nolire <> tumur e AH(UIU lArrimtil.

»» OBJIXTO principal do nossa dissertacno e o operocao > ln fistula
lacrimal ; della pois so r unieamente deveriamos Ira La r; comomm Por®m pretendemos ter por norma de nossos passes, ainda
incertos o vacillantes, o exemplo daqtielles, em cujas obras

SsK bebnmos os poucos conhecimenfcos , que ousamos tipresen-
)T\ tar , tralaremos, bem quo succintamente, em primeiro lugar
V **

Jy <la moleslia , cuja cura recta ma o sen emprego , por isso que

^ de mua justa apreciacao dc seu desenvolvimenfo , dos di-
versas causas que I he dao origem, de sua mareha, duracao,

se-hao collier dados

<v i\ -
- .

s
Jt'lr

4

mjKw e do griio das lesoes pathologieas, poder-

preciosus pat a a remocao desta
.rA - • i@ preferencia deste*w

daquella causa , para aou
on daqnelle processo ; indicacdes estas, sem

as quaes serio baldados e tnfroctiferos muitas vezes lodes
os esiorcos*

0 tumor lacrimal , tarnbem deseripto dehaixo Jos ‘nomes de hernia,

liydropesia du saeeo lacrimal, etc., e consiiluido pela dilatucao deste ope-
415
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rada simplesmente pelo accumulo de lagrimas em sen interior , on peln
ngglomentcao desfcas misturadas de mucosidades purulentas, o que e mais
frequente, e cooslitoe o tumor lacrimal propriamente clito *

Tem-se dado o QOOie de uiucocelo a uma certa variedade, em que o tu -
mor e formado pela aecumtdadio de mucosidades viscosas e espessns, se-
gregadas do superlicie interna do socco lacrimal. Estes Lumores torn sid i

observados em alguns velhos,

A fistula lacrimal u conslituida por uma ulcero resultant© da ruptura
do tumor do mesirio nome , pondo em comm unioncfu> a superfiuie in-
terna do saeco lacrimal com o exterior : nlgumas vezes esla aberlura so
cstabelece para o interior , eonstitnindo uma fistula interna; islo porem
nao e muito frequente.

Alguns autores. encarando o tumor e a fistula lacrimal Como cousas
inteirameute distincjtas, eslabelecem umu divisao, descrevendo estes dous
cstados morbidos coma duas affeccoes completamenle diversas, Nao po-
demos porem oceitar ostn muneira do pensar, e adoptarcmos a opinion
de Vidal de Cassis, Velpeau , Dupuytren * Begin e Guerin, que cousideran
uma e outra como graos diversos de uma mesma molestia.

J

Ettologin.

0 conhecimento ou aprociaeao dns diversas causas, que directa, ou in-
directamente concorreai para o desen volvimento da molestia , que nos
occupa, e de uma grande importancia, quando se trato da imlieaoao do
meio therapeulico, que convent empregar-se para o seu curativo. A ve-
racidade, do que levamos dito, se deduz da accurada altcnelio, com que os
praticos se tern oceupadn do estudo dessas causas.

A al)ec§ao local n:\o e somente, oque se dove ter em vista ; cumpre pri *

meiro que tudo enlrar-se em mn exa me minucioso de todas as eireum-
slnnoias, em que o imlividuo se achou eollocado, investigate sua cons-
tiluicao, suas molestias anteriores, o ustado das fossas nasaes, das orbitas,
dns palpebras, etc.

Passareinos agora ao exome das causas; e para que o possamos fazer com
methodo, as dividiremns, como os autores; em predisponenles edeterrni-
nantes.

15
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4’fltuMfia iirediHipouetiifi.

Tem-se obscrvado, que certas idades predispoera mais quo oatras para
o desenvolvimento da molestia : assim etla e mais froquenle na infancia
o na mocidade que na velhioe; os individuos de urn ternperamento lym-
phatic© sao tambein etu maiar eseala sojeitos a contrahi-ln. Os exam he-
mas da infnncia, as bexigas, o sarampo e a ©scarlatina, damlo lugar GO

desenvolvimento de uma inllammaean da conjunctiva (octilo palpebral),
e este estado de irritacao podendo comm unicar-se as vias lacrimaes, con-
cebe-set queestasse possao alterar, dando origem ao appa reelmento da
molestia, A conslituicau scrophuloso c n syphilis inveterada, entretendo a
persistence da blepharites e da conjunctivites, obrao eomo enusas predis-
poneotes poderosas. Scarpa considera o fluido palpebral puriforme,
qae e uma consequeneia da blepharites granulosa, como uma causa tmii*

to aettva . Os dartros reperenlidos sao tambein eonsiderados como causa
de sou apparecimento. As affeccbes crustosas, que se oliservao nos me-
ninos no labio superior e na aza do nariz, propagando-se as ibssas nasaes
e ao canal nasal, podem occasionu-ln .

-v

i
(aus:H dplerinliiaiitei).

Os vicios de conlbrmacuo do nariz, que determinao uma diminuicao no
diametro do canal nasal , e mesmo a ausencia congenital desle, como
refer© Oupuytren, sao causas detonninantes da molestio * Os polypes, que
sc desenvolvem no interior das ibssas uasaes e dos seios maxillares, com-
primindo o canal nasal, determinao sua oblilera§ao, e esta , impedindo y

passagem das lagrimas, faz que el las relluao para o interior do sacco, onde,
operand© a distensao dcste, occasioning formacao do tumor, e estu n Us-
tula . As fracluras dos ossos do nariz e sua alteraeao morbida, em conse-
quencia de periostoses e exostoses, podem desenvolvfi-la, Os calculus lbr-
mados no interior das vias lacrimaes , segundo Sandifort e Tubervilh ,
occasionando a obstruceao do canal nasal, determinuo a enfermidade ,
• »s$iin cotuo lambem os corpus estranhos projectodos pelos diversos
tores-

mo-

15



9 9—
Resulta pois, que a enfermidode pddeser determinada algumas vezes

pelfl presencn de obslaculos mechanicos exislentes no interior do can&l
nasal , on em suas proximidades, e pda accao das diversas causas trou-
maticns ; mas ella e, geralmenlc fallondo, quasi sempre determinada pels
alteracao vital das uas exoretoras tins lagrimas , que , segundo o gr&o
mais on menos elevndo, a que tern attingido, delermina o estreiiamenlo,
a obstruccao e a obliterate do canal nasal , donde results a retencao das
lagrimas no sacco lacrimal, e a formacao do tumor ou da fistula.

Symptoms* marclia, e termiiaiiiknc».

0 tumor lacrimal e is vezes annunciado pur nmn ligeira epiphora on
lacrimejamento anompanliodo do nma sensocao do calor no grande angulo
do olho ; junlando so a estes phenomenon um estndo de seceora da fossa
nasal correspondents. Estes symplomns sau seguidos da formacao de mu
tumor de fdnnu ublonga, mais on menus volumoso, circumscripta, mollo ,

indnlente, sem mudancn decor na pelle, situndo m> grande angulo do
olho, abnixo e por delras do tendao do musculo orbicular das palpebras;
coinprimindo-se este tumor, die deeapparece, e o liquido do seu inte-
rior rellue polos ponlos lacrinines, e muilo raras vezes pelo canal nasal.
Este liquido 6 algumas vczes claro e Iranspa rente, consistindo simples-
menle cm urna reuniao de lagrimas ; outras vezes c uma materia floco-
nosa , purnlenta on mucosa misturnda de lima quantidade variavel do
lagrimas: estns muensidndes podem ser muilo espessas, e neste caso nao
refillcm pela prcssao, neui pcios poutos lacrimaes, ncm pelo canal nasal,
eomo se observa no mucocelo. Polos progressos da molestia o tumor vai
pouco a pouco se ougmentando, e a epiphora, que a principio era em
pequena quantidade , tornn-se cada voz mats sensivel ; a inlhnian&cau
a com panba os progresses do mal , eomimmica-se us palpebras, u carun-
cula e ao olho, detenninamlo a secrecao de um muco denso, glutinoso,

que duranic o sornno colla ns palpebras entre si do tal sorte, que para
afasta-lus, e preciso o eniprego dos dedos.

A mareba do tumor lacrimal c excessivamente variavel ; assim ella pddc
-er mais ou monos lenta, e esto estodo pathologico conservar-se estacio-
nario por muifos mezes, amios, e mesmopor toda a vida sem outro iti-

I
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fraqueza da vista no olho correspon-conveniente raais, que a epiphora
dente ; oulros vezes porem em uma epocn nao muito rcrnoto de seu
apparecimento, depois do dons ou tres mczes o tumor cresee eonsidcra -
velmente, inflarmna-se, a inflaminacao gnnha os laminas do tocido eel -

, torno-se a s<kle de ddres,lular, a pelle, toma o caroctcr phlegmonoso
endurece-se, e finalmenle um abcesso se forma, depois ulcera-se, e a
ulcera resultante de sua aberturn da sohida a um liquido lacrmio-pu -
rulento : entao os symplomas inilammntorios dimimiem de intensidade,
e o miismo nconlece a epiphora cm consequents da absorpcao das lagri-
mas, que comoca u ter lugor em parte pelos pontes lacrimaes* e de sun
sahida pela aberlura da ulcera, que se transforma cm uma verdadeira
fistula. Segundo Roche e Sanson , podo nconlecer, quo depois de ulce-
radu o tumor, a ulcera se cicatrize, para de novo abrir-se; mas isto o
pouco comuiurn , e em gernl o quese da, e a formacao do Irajeeto iistuio-
so enlretido pelo corrimento das lagrimas e de mucosidades devidas
ao estado patbologico deslas partes.

Nem sempre porim a aberlura da Vistula se opresenta ueste estado de
simplicidade ; nem sempre existe uni parallelisrao entre a aberlura da
tunica fibrosa do sacco e a aberturn da pelle ; esta ultima pddc existir em
um ponlo mais afastodo da primeira : isto aconteco quando a tunica
fibrosa , rompendo-se primeiro, deixa escapar o liquido contido cm sou
interior por entre as laminas do lecidu cellular e da pelle, e cste pro-
cura um ponto tie sahida, ora acima do tendao do musculo orbicular
das palpebras T ora no palpebra , e uniitas vezes cm um lugar niais
distante, na macaa do rosin , ou na a?a do nariz, ofTerecendo um trajec-
to sinuoso mais ou menos longo. Em vez de uma unica aberlura listu-
losa , podem haver muitas : ellas sao muitas vezes guarnecidns por
callosidades, e por vegetacoes fungosas. de natureza suspeitn , que com*

plicao s^riamentc a moleslia.
Muitas outras complicacoes ainda podem sobrevir. A persistencia da

cnfermidarle p6de determiner a alleracao do periostea , seu descolla-
menlo, acarie e a necrose do unguis, da eorneta inferior , do nrnil-
lar, e de oulros ossos circumvizinhos.

>

15



21

0 grande anguto do olho 6 mnitas razes a de diversos tu mores
acorn panhados de laeiimejnmenlo , ijuc podem i’azer cr£r a existence
de utu tumor lacrimal, e induzir a erro , sohrefudo fl queni Mr inox-
periente, Desde quo porem se alltmder faem a SUB inaTeha, estass duvi-
das desspparecem , Os obcessoa sc formao rapidamenle* e ns phenomenon
da tnjffcmmttcao os aeon;pan haft deSdo i>eu comedo, tnes cornu a dor local
puls&tiva ; o lacrunejsmcnto , qua os ncompanbe , depende da com-
pressao exercida sobre os cooduotos lacrimaes ( eomprimmdo-se o tu-
mor, o liquids nap refine polos panic© luerimnes, nempelo canal nasal,
Emretanto um caso existe ainda de duvitia, e vein a ser a persislpjjicift
da ulcera rest) ]lan to dn aberlura doaheosso ; mas estu mesmo so des-
vancce* fazeildo-se uma injec^ao polos ponies lacrunaea* IWlantO n
marcha diversa da molestia » n opreciaQao dos phenomenon, qiie anemn-
panhao, suppomos serem buslaflies, para descriinina-la desses oulros es-
lados palhologieos.

s

—I'

Prof »o<«( lru.

Se, polo quo diz re8pe!to no diagnostic^ do tumor e da fistula lacrimal ,
us embamcos, em quo nos possamos ichar* so desvanecem com facilidade,
outre taflto nan aconteOe, no quo se refere no prognostico* Estc dependc
de edreu instancing qua nem semprosc podem upredar, como a conslitui-
cao individual do sujeito, n persistence dn mnle& Ua* e ns alteragoes, qiie
alia pddu iletermmnr + Gernlmente falfeuda, a enfermidade nao 6 tie sna
natureza grave, nno eomprometts a vida dos doentes no emtanto ella e
nma das mais refieldest resiste a quasi lodos os tratamentes, e inuitas\e-
zes reappareee depots de urn tempo mnis ou menos longo : nos casos roes -
mo de cum el I a deixa apis si alguma defformidade*

15
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Do appardko cxcretor das lagrimas.
Antes de tralarmos da operacao do tumor e fistula do sacco lacrimal,

apresenlaremos algumas ligeiras consideracoes anatomicas sobreoappa-
relho excretor das lagrimas.

0 apparelho excretor das lagrimas acha-se situado no grande angulo do
olho ; elle compoe-se dos pontos c conductos lacrimaes, do sacco lacri-
mal , e do canal nasal.

Os pontos lacrimaes sao dons pequenos orificios, que representao as
aberluras exteriores dos conductos do mestno nome, um para cado pal-
pebra deslinados a absorver as lagrimas, que banhfio a superticie do globo
occular : nchao-se siluados eerca de linha e meia do commissure interna
das pnlpebras no centre de uni pequeno luberculo, e collocados um defron-
te do outro ; o superior e vollado para baixo, para iora, e para tras; e o
inferior para cimo, para f6ra, e para tras.

Os conductos lacrimaes sao a continuacao destes orificios : depois de
dirigirem-se, o superior o principio direclamente para cima, recurvondo-se
depois de percorrer o trajcclo de uma linha pora baixo, e para dentro ; c o
inferior verticalrnente para baixo, e depois para cima e um poucopara den-
tro de iuodo a collocar-se ao iado do precedent© ; nmrehao encostados ura
ao outro por detriis do musculo orbicular das palpebrns, e vein terminsr-se
isoladamentc na parte media e externa do sacco lacrimal.

ESLCS conductos sao guarnecidos intemamenle por um prolongamento
da conjunctiva.

0 sacco lacrimal acli3-se alojadu na golleira formada pelo usso unguis, e
pela apophyse montante do maxillar superior : oval e um poueo achatado
do f<5ra para dentro, e conslituido por uma membrane mucosa internamenle
proveniente do olho, elle e conio que dividido pelo lendao directo do mus-
culo orbicular, que o cruzn cm angulo recto em dues metades superior, e
inferior ; a superior , reforcada pelo tendao reflectido desle musculo , e
dura e resislente ; a inferior, recobertn apenas, e mal sustenladu por al-
gumos de suas fibras carnosas, tecido laminoso, e os tegumentoscircum-

15 U
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vizinhos, emenos espessa e mais frnca : e a parte que ordinarisinente se
distende, e se ulcera uo tumor lacrimal.

0 canal nasal e representado por urn conductor inleiramente osseo,
formado pelo concurso do maxillar, osso unguis, e corneta inferior ;

elle se estende verticalmente do sacco a parte anterior do meato inferior
das fossas nasaes ; e forrado interionnente por uma membrana mucosa,

M

que se conlinua para cimn , com n que forra o sacco lacrimal , e para
coutimia-se com a pituilaria.

Gonvem notar com Velpeau, que cstc canal otferece apenas algutua soli-
dez no terco onlero-externo desuacircumferencia, donde se conclue, qua,
tentando atravessa-lo, e muito facil despedagar assuas parades, e penetrar
quer nas fossas nasaes, quer nos seios maxillares,

0 termo medio, segundo Bourjot , do diameiro variavel do canal em 5i
cabe§ast que este autor exauiinou , ode I 1/2 a 2 1 / 4 delinha, eoseu coni’

priraento de 305 linhas.

baixo

Da opcracao do tumor c fistula do sacco lacrimal.
Desde os mais remotes tempos a cura do tumor e fistula do sacco la-

crimal allrahio a altencfio dos pralicos ; no emtanlo sous esforcos forao
sempre infructiferos ate 1716, tempo em que Anel, mais feliz, que sens an-
lecessores, emprehendeu , e conseguio e catheterismo, e as injeecoesdas
vias lacrimnes ; e p6de~se dizer, que* so dessa epoca eui diante, foi que
come^ou o tratamento verdadeirauiente cirurgico desta enfermidade.
De entao para ca muitos sao os metliodos, e mais numerosos ainda os
processes empregados, N6s s6 nos occuparemos dos principaes, visto
que nao cobe nos limites de nosse pequeno Irabalho tratar minuciosa-
mente de lodes, A operacao do tumor e fistula do sacco lacrimal p6de
ser praticada por dous methodos geraes ; o 1* consiste em restobelecer-se
o curso natural das lagrinias ; o em formar um caminho artificial para a
paessgern destas.

15
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Restabetecimento do curso natural das lagrimas.

Anch acredilando, que o tumor lacrimal dependia da obstrucoao das vias
lacrimaes, empregava o ca tholerismo, e as iujeccbes,

0 appareiho instrumental de sen process© compunha-se de uma
rings de metal da capaddsde de 2 a 3 oilavnsde llquido, terminnda em

pequeno siphilo* a cnja extremidaife so adaptavn um delieado pipe de
ourOi oil de platica, de proporobes toes de dinmetro, que pudcsse com
facil blade ser ialroduzido no panto lacrimal. Para praticar Q cathetensmo
elle servia-sede urn qatyiete tambera delieado, construido de modo que
a maid fina de suas extremidades sc termmasse cm um pequeno bolao
olivar, guardando as mesmas proporeoes de diainelro, quo o ponto lacri-
mal.

se-

tim

InjeffucM.

Processo dc And , 0 ponto de eleitjuo para se praticarem as in jeccbes c n
orilicio externa do condactolacrimal iiifrriar^ riapsb porqueafacedodoenle
offerees um ponio de apoio ao operador, como tnmbem porque a polpcbra
inferior e menos move!, e o conducto lacrimal correspondente mais curio ;
donde resulla , que o liquido ingerido cliega com mais facilidade m> interior
do sacco lacrimal e do canal nasal, sem reflnir para o exterior, o < jue suc-

cederia foeilmente , sea operacao fosse praticada pelo ponto lacrimal supe-
rior ,

Opentcdo. Faz^se aasenlar o doeuta em umacadnira, com a eabeca in-
clinadu para Iras e apoind a sobre o peito de urn ajudanle : o operador col-
loca-se em pe ero Create dfi donate, toma a seringa com a mio direita , se
liver de opera r sobre o olho esquerdo, e vice-versa, entro o dedo medio e o
indleader; introduz o pollegar pelo and situadona extrenridade doembolo;
abaixa com o indicador da outra mao a palpebra inferior, de modo a tor-
nar bcm visivel o ponto lacrimal: ftsilo isto , inimduz o pipo da seringa
na direccao vertical no bordu livre da cartilagem (arsa na profundidade
de uma linha , inclina depots o corpo da seringa para a tempura, intrude
zindo mais profuodamenle o instrument®, empurrando brandarnente o
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embolo; oliquido se iniroduz no snccn lacrimal e no canal nasal , e SUA

chegada a fossa nasal e annunciada por um sendmento de titillaciio, e
pela sahida de nlgunias golfas, Sempra quecste ultimo phenomeno nao
linha Sugar, And lancava mao do catheterismo*

Calll«terlnmo.

0 operador e a duentc se collocao nas mesraas posicoes, que 11 a opera-

^ao precedente, 0 operador torna o estylete entro os dedos pnllegnr e in-
dicador da mao direita. se liver de uperar sobre o olho esq^rdo, e vj-
ce-versa . 4 maneira de umn pequeaa penita de escrever, corn a extremidnde,
que epresento o pequeno botaa olivar para bnixO; com o pollegar da oulra

mao levant a a palpebra superior, distendend u-a p$ro dentro, e inclmnn-
do para diante o horde Itvre da cartilage!® tarsn, ate que sc terne hem
visivel o ponto lacrimal : introduz entao no oiificio a cxLremidade botou -
nnda do instmmenlo em unrodireccao vertical ; depots, inclinnndo a ex -
tremidadc superior do Instrumento para fora , vai inlmduzindo .i outra ei-

tremidode de cima para baixo, de lory pita dentro, e de diantc para trcis,

gegaindo a direccao do conducto: desde que a panta do mstrmnento chega
aogrande angulo do olho, levanta a extremidnde superior do estylete, de~

setevendo um arco de circuit} ale approtima-lo da base do gupercilio, ces-
sand o no tempo mesmo de distendor a palpebra; entuo,coiloca ndo-o vertical'
mente nn direccao do canal nasal, vai por meio de brandos movimentos de
rota can opera ndo a sun introduccSo neste canal ate a sun sahidn na fossa
nasal , que sera demmeiada igualmente por um senlimeulo de tiliSIncao,
reiirando depois o instrnmeiUo: setupre quo o operador. fazenda peuetrar
o estylete, eoconlrar uma resisiencia qualquer, fora recuar um ponco o
instrumenlo, devendo lembrnr-se , rjue, pare penelrar um canal organieo,
e necessario saber remar *

Aprcciaffto. Nao s6 a inlroduccno repeiidns vezes do pipo da seringa
e muUo dolorosa para os doentes, cotno lambent determine uma irritocao
consider# vel das via3 lacrimaes ; e assirnjtoda e qualquer vantagem. que
possa resullar, nao sera compensada por esses inconvemelites de irritecao*

A introduced do eslylele, alem de ser extreiuamente incommada para
os doodles, offerece aiuda inuilos oulros inconveniecteso diflieuldades:
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sssim mo sdmenfe ella exige da parte do operador ura conhecimento
exacto da parte, das disposicoes anntomicas do canal , (pie se lem de atra-
vessar, como lambera a mais pequena ou ligeiraprega da membrnna mu-
cosa , quer natural , quer morbida, torna-se rauitas vezes um embaraco
insuperavel cm consequencia da extrema delicadeza e
estylete, que por isso tuesmo e ineapaz de veneer a menor resistencia t

e por consegninte sera improflena lodas ns vezes, que a obliteraeoo for
completo. P6de, alem de tudo, que levamos dito, deterrainar eaccoriacoes
da membrann mucosa , e um ontro inconveni ente aindo maior, a forma-
cao de falso3 camin1ms , serupre que so empregar maior resistencia, para
veneer o obstaculo,

Resulto pois, que poru os casos, cm que esta operacao poderia apro-
veilar , so doverd In near mao de preferencia de oulros meios mais bran-
dos , e que eerlomente oflferecem os mesraas vantagens , taes como as
Fumigacdes, a opplicocao de collyrins entre as palpebros, e a compressao
sobre o tumor, que Richter acouselha.

Process*) de La forest . Laforest acreditaiidu na utilidade do emprego das
injeccoes* e do calhelerismo para a euro da enfermidade, e querendo
evitor os inconvenientes, e as difficuldades do processo apresentado por
A n d , deterininou-se a penetrar no canal nasal pelo oriticio de sua
abertnra inferior.

0 sen apparelho instrumental compunha-se do peqnenns algahas de
metal , semelhantes as que so empregao na bexiga , e de sondas solidas
do mesrao tamanho e de diversas grossurns, proporcionadas no diametro
do canal nasal : estes inslrumentos erao guarneeidos cm sua base de um
and lateral, que servia, para Qxn -lus em posicao no intervallo doscu-

ratives. Este empregavo tambem para as injeccoes umn pequana se-
ringa , cujo pipo se adaplavo perfei turnente a abertura das algalias .

Para introduzir a sondn, t » operador a toma a maneira de uma penna
de escrever ; introduz nn fossa nasal coni a conenvidade voltnda porn
baixo ua profandidade de uma pollegada ; voltn-a sobre sen eixo de tnodo
a levar sua exlreraidade para fora e para ciina, no aboboda formada pela
corneta inferior : alii chegado, u iuslruinento procuru faze - lo penetrar na
abertnra do canal, o ( pie $e reeonhecera pela fixidade do instrumento,
e por um sentimeuto de uperto sobre a extremidade do mesmo ; abaixa

lloxibilidade do
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enlita o sen pavilhao ; a sua introdueQao se opera , o a sua eitremidade
sahe no sacco lacrima1* A sonda introduzida era conservada, ate operar-
se a desobstruceao do canal , depois do que a relirava , e introduzia en-
t£o a algalia, para por raeio desla pralicar as injeccoes. e $6 a relirava
depois de obtida a cura da enfermidade.

As sondes do Lafcresl forno depots modificadas por Gensoul, que deu-
Ihes uma curvature moldada sobrs o proprio canal nasal,

0 Sr , Verpilat empregava sandas de goruma ekstica ent vez das de
metal ; para introduzMes, servia-se de um mandarino.

Apreciarfio. 0 processo de Laforesl, operando a desobstruceao, e an
raesrno tempo a dilatacao do canal nasal , offerece maiores vantagens, que
o de Anel ; enlretanto elle apresenta muitos meonvementes e difficult
dades ; alArn de ser de nma esecucao muilas vezes insuperavel rela-
tivamenleSs disposicoes onMomicas fan variaveis do canal nasal, e de sua
abfcrtura inferior, pAde como o outro dar lugar d escoriacao da mem bran a
mucosa, num inconvenienle ainda tmis grave, a fracture da cornets
inferior.

Dilatacao.

A dilalacao do canal p6de ser praticada on pelas vias naturaes [processo
de Mejean ), on por unia aberlnra accidental ( processo de Petit ).

Diktagdo pelas uia* naturaes. Processo de Mejean. Mejean, vendo os
resultados pouco satisfadories das injeccoesedo calbeterismo empregados
por Anet, visto que por estes meios as curas, que se obtinhao, erao poueo
duradouras, e observendo por outro la do as vantagens obtidas nos estrei-
tamentos da uretra por meio da imroduc^ao de corpos dilatantes *
concebeti a idea , de fazer applicant) destes ultimas no tratamento do
tumor e fistula lacrimal *

Para praticar a sua opera^ao , Mejean servia-so de um eslylele flno,
de seis a sete pollegadas de comprimenlo, construido demodo que uma
de suas eilremidades era arredoudada, ea outra apresentava um pequeno
orificio como o fundo de unw agulha* que servia para a introduccao de
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mn fio de seda. 0 operador tomava o estylete, e o introduzia pelo ponto
lacrimal superior, seguindo o processo de Anel ; logo quea extremidade
inferior do instrument franqueava o oriticio inferior do canal nasal ,
introduzia na fossa nasal correspondente uma sonda canellada terminada
cm fundo do sacco; neste recebia a ponta do estylete, e o retirava para
fdra ; o instrument, sahindo da fossa nasal, acarretava uma das extremis
dades do fio de seda, esta era reunida a outra , que sahia pelo ponto lacrimal
superior , e erao fixadas sobre a testa do doente, ate que se dissipassem oa
symptomas mflmmnatorios ; entiioelle separava-as, e atava a extremidade
inferior uma mecha , a eitremidade inferior desta ultima era atado um
outro fio, que servia depois, para retira-la do canal nasal, sempre que se
linha de fazer o curativo, ou de substitui-la por outra de maior volume.
Mejean conservava a mecha no interior do canal nasal por espago de
tres a seis Inezes; e s6 quando o julgavo sufficienteniente dilatado e
cicatrisado, e que deixava de introduzi-la.

0 processo de Mejean, alem de apresentar as difficuldades inherentes
a introduced de um estylete lao delicado como o de Anel, offerecia ainda
uma outra a retirada deste pela fossa nasal.

Processo de Palluci. Esle operador quiz subslituir o estylete de Mejean
por uma canula de ouro tlexivel, por eujo interior deveria ser introduzida
uma finissima corda de tripa, a qua!, chegando a fossa nasBl, devia ser
expellida por fortes expiracoes, que o doente executasse.

0 processo de Palluci, coraparado com o de Mejean , apresenta uma
dtfficuldade ainda maior , a da introduccao de uma canula pelo ponto
lacrimal , que e certamente de uma execuQao inuito mais tmbalhosa, que
a do estylete.

Processo dc Cabanis. 0 operador Genovez fez construir um instrument
composto de duas laminas longas e estreitas, moveis uma sobre a outra ;
a lamina superior apresenlava em sua face externa regos longitudinaes,
no fundo dos quaes existiao pequenos orificios, que a airavessavao em
toda a sua espessura ; a inferior offerecia oulros tautos orificios, que cor-
respondiao aos da primeira, quando perfeitamente adaptadas uma sobre
a outra ; esles orificios porem nao a atravessavao em toda a sua extensao.
Cabanis , logo que o estylete ebegava & abertura inferior do canal nasal ,
introduzia as suas palhetas na fossa nasal correspondente , ate o mealo

P
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inferior desta, e procurava, fazendo escorregar a exlremidade do eslylete
em um dos regos, introduzi-la era nm de seus orificios: conseguido isto ,
destruio o parallelismo das duas laminas , eassim obtinha segura-lo Or-
memente, relirava-o para fora, ecora elle a extremidade do (io, de quo
se achava armodo ; prendia na extremidade deste unia canula tlexivel,
revestida de Lima pellicula ; esla canula era depois levada por meio do
tio conductor no meato inferior e ao canal nasal, corao no processo de
Laforest.

0 processo de Cabanis, nao reraovendo os inconvenientcs do processo
de Mejean, nao foi aceito pelos pinlieos,

Procmo tie Guerin. Guerin de Lyon , julgando que a demora do fio
no conducto lacrimal superior podia , excoriando-o, dar lugar a ruplura
do orificio palpebral , nconselhou fazer subir a tentn de Mejean ate este
ponto.

Care aconselha passar por meio do estylete de Mejean utua corda de seda
crua composts de qualro a seis fins, nfim de dilator o conducto e ponto
lacrimaes superiores ; o estylete conductor pode sor introduzido debaixo
para eiraa , ou de cima para bnixo ; no pritneiro cason rxlremidade da
media e Gxado sobre n frontal ; no segundo ao lado do nariz. A media
de Care, nao dilalando senao a parte san , sein obrar dircctomente sabre
o ponto affeclado, nao satisfy/. u lim, que se lem nm vista , a desobslruccao
do canal : ella olferece alem disso urn outro incouveniente, a dillormidade
e mesrno a paralysacao dos ponlos e conductos lacrimaes.

Sao estes os principaes processos apresenlados como modiiicacoes do
processo primitive de Mejean.

4

Dilaiayuo por unia abertura Accidental*

Na dilatacao por meio de uma abertura accidental , os corpos dilatanles
ou sao conservados no interior do canal nasal por um espaco de tempo
mais ou menos longo, e ella recebe o nome de tempovavia ; ou enlao elles
sao conseryados perraanentemente em seu interior, e entao ebama-se
permanentc.
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*
D^atAriio teiti|ior»rfii »rir utiiH fthfriura Ai'cJrtRiilttl ,

Proccwo tie J. L Petit * Petit Foi o primeiro, qtie tornou saliente a con-
venieucia e vantngens de reslnbelecercm-se as vias naturaes das lagrimas
por meio da dilatacao por uma uberlurit accidental.

0 fieu apparelho instrumental eompunha-so tie urn bisturi recto de
lamina ©slreita, e de uma softda canellada.

Collocado o doente em uma posigao convenient©, um ajudante cm
pe por detriis deste sc encurregava de distender o anguto externo das
palpebras para tern lantu, quanto fosse suflicieute, para torna r saliente
a parte anterior do sacco. 0 operador tomava enlao o bisturi com o dorso
voltado para o nnriz, e o gume para fora em uma direccao obliqua ; in-
Imduzia a ponta deste, dirigindo-a para dentro, e de diante para has, e
assim prulicava uma incisao de 5 a 6 linhas de extensao ; aberta que fosse
a pared© anterior do saccof abairava o bisturi , e levava guiada pela lace
anterior deste i\ sonda canelltida , u quid servia , para desobstruir o canal :
por meio desia sonda introduzia depois uma vela de cera de Idrma conica
guarnecida superiormente de um ( io, que servia para a sun extracgao,
Stiinpre que r>e tiniia <le fazor © unttivu. Esle era renovadu todos os dins
ale a complete cicati isau.u da »upfc » iicie interna do canal, l out modiftcou
depois o sen apparelho instrumental , inandando abrir um rego na face
anterior do proprio bisturi ; este rego substituia a sonda caneliadu, e era
dostinado cumo ella, a guiara inlroduc^Sp da velu.

0 process© de Petit, IJIIC u primeira vista pnrece oflereeer tantns \ un-
tftgens em scu favor, offeree© baslantes inconvenient©*: nsto so a intro*

duccao de um corpo tao volutuoso deixa apds si uma grande abertura , quo
dev© occusionar uma cicatriz bcrn desforme, como tombent ns bordas
da ferida se tornao muitas veze$ callosas e endurecidas , e sao um
obstaculo poderoso & sua uniao.

EHe dove entretento ser considerado como ponto de origem de todos
os outros que se seguirem,

ProcewQ de Pouteau. Ksle operador , lendo <1© praticar a operacao em
uma damn Formosa , e querendo poupar-lhe a defforinidade de umn
cicatriz, fez uma incisSo subculanen entre o bordo palpebral inferior ,

I
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p a cnnincula lacrimal. 0 sea processo porem nao mereeou as lionrns
da aeeilnrao, Leveille, Pellier, e Batichese dedur&rao em sou favor.

Pratesso de Lemt. Lecat, depois de Inzer a incisao do sncco, con forme
aconsellia Petit, in I roduzia mechas de fins no canal nasal por mein do
umo vela Itna, on do esiyiele de Mejean. 0 set* processo apresenla os
roesmos inconvenienles relatives a dureza callosa, que podem adquiriras
bordas dn ferula.

Procem de Desault . — DesaulL , querendo nfastar os ineonvenieutes
destes proceasos, determinou-se a dar a incisao do sncco uina pequeua
eitensno de duas a tres linlms sdraente ; inlroduzia depois uma finissima
sondn canullnda, afim lie desohslruir o canal ; substiLuia esla por uni

estjletc, e por meio desle coino condurlor fazia a inlrndnccao de mna
canula de ouro de 15 a 16 linhas de comprimento; polo interior desto
fozia descer o tio , o quoi, chegado u fossa nasal, era expel!ido desla por
fortes expiracoes, que o doente devia execular ; islo feito seguia-se em
ludo o mats os preceilos de Mejean.

JMODI firat;m de Boyer. — Com o fim de fazer chegnr com mais facili-
dade o tio ao interior da fossa nasal, este operndor o levava pelo into-
rior da canula por meio de inn eslylele bifu rondo.

Modi/irardo de Pamard -e-Giraudc , — Estes dous operadores procurarao
melhurar os processes precedences . introduzindo pela canula de De-
sault uma haste elastiea semelliante & mola de um relogio, terminoda
cm sun oxtremidade inferior por um boliio, c na superior por um orili-
do; a haste , chegnndoao meato inferior, era expellida da fossa nasal por
SUB propria elasticidade, ou retir&da por meio de pincas do corativo,

Modificacao de Tournier [des Lempties ) , — Este operador otava ao tio
conductor de Mejenu um grao de cliurabo, este era introduzido na ca-
nula , que die devia percorrer por seu proprio peso descendo ao ineato
inferior, e era bastantc, que o doente se inclinasse para dianfe, para que
sua sohida s© eflectuasse pmmptamcntc. Estns duns modificuQoes do
processo de Desault podem ser bera proveitosas cm alguus casos ; no
emlnnto dlas nao poderao aproveitar sempre.

Processo de Monro. — Monro achavn um grande inconveniente no pro-
cesso de Petit, — o poder-se ferir com o liisturi a pared © interior do
sncco. Para obvinr este nccidente, die aconsclhava inlroduzir-se primes
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ramon to pelo ponto lacrimal inferior umn delicada lenta , que ikma
scrvir para d istender a parode anterior do sncco, guiando a ponta do
bisLori. Acliavo nmihcm melhmq quo em vez de gondii canelbda, se ope-
r &sse a desobstrucgiio do canal por mem de uma sovella de fiapateiro,
e que em lugnr da vela dilalaulo, se empregasse mna media de fios.
Os inconventantes da inteoduegeo de nm ltd inatrumento e cerlamcnio
uma man miiUo puderusa para a sua rejetcao.

Processo de Scarpa.— Ac mesmo tempo que tanlos processes eruo pre-
conis&dos, Scarpa bmgava mao do um sirapHcissirao, Em lugar <ln me-
cha de Mqjean, elle servia-se ile uma vela de ebumbo, conica , e flexivel,
apresent#ado supenormenle tuna enbeen ngbatndu de sorte, ^ adaplar-so
ao grande angulo do olW. Depots de haver aherto e limpado o interior
do sacco lacrimal pop ineiu de pequenaa bedas de fios untadas de sub-
stancias oleaginosas, imroduzio oseu instnimeutof, a queelledavn o nome
de e&jnductor de tagrima&t lendo o cuidado de retirado, e Umpi-li tmdii-
dadas vezes ; e este era conservedo pur eapaco de alguns Inezes.

De lodes os processor o de Scarpa e som duvula alguma o niais sim-
ples, facil e monos sujeito nos symptomas inUauioiatorios; e parece-nos
que no c&$o deempregar-SS a dii&lajSo temporana . e oque matorea vanta-
geoS oiTereoe.

l>i1otttfiW|ir rmiiiIVTI<9*

Caanla tfr tiemora. — Fouhert e Petlier Inrfio „ aegurido Begin os pri-

meiros , que concebArao a idea de intrddimr no canal nasal inna eanuta *
que nolle deveria ser conservada permanentemente. Esta idea fol po-
rein a band on a da, ate que Dupuytreu a fez do novo reviver impmnindo-
ihe cerlas modille&eoes , que a puzfcr&o ao abfigo dns eensum, que a
principle lhe haviao sido feitas.

Procem deDupuytrm% mnufa de demora. — 0 upparelbo instrumental
de seu processo corn punha-se : lv de urn bislur i recto de lamina
treita : 2' de uma canul^ de oum on de prata de oito a nove Unlias de
compriise&to, mms laiga emcima que embaixo , uiu poueo eurva de
ninueira, a mJaptoiSse ao canal nasal, guarrtecida em sua exlrernidade
superior de um relevo circular f e talhada inferiormente cm aparo de
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pernio, no sentido da concavkiade de sna curvalura 3“ de inn manda-
rino, inslrumento eomposto de duas hastes de aco unidas umn A mitra
em angtilo recto; uma deslns hastes, a menus arredondada, era destinada
a ser introduzida na cnnuln ; ella apresenlava um relevo logo abaixo de
sen port to <Je umao coin a outrn , q oe era acbaladu, e servia de cube o
primeira.

Operamo , — f,ollocudo o doento convensentemente, o operodor tomava
o estylete, o prnticava a incisao do succo, como Petit, lettdn o cuidado
de fuzer chegar a ponla do inslrumento ale o rebordu osseo, que guar-
nece soperiormente a abertura do canal nasal , retirava depois um pouco
a lamina do bisluri, e paswmdiva para outra mao , eleviivn o sen eabo
ale u base do supercilio, operando assim um pequeno afostaniento dos
la bios da lerida ; Ioniando entAo o man (lari no arnmdo {la canula r o
levava guiado pela face do bisturi , e conlinunva a empurrar a onnuln ,

ale que sua borda so achasse mergulliada profuudamenle no sacco la-
crimal, tendo o cuidado de retirov previa men to o conductor. Para lioar
seguro da introduccao do canula no canal nasal , tapnvu a bocca do dona-
te , econvidava-o a executor fortes expiragoes ; a sahida de sangue eal-
gurnas hoi has de ar pela ferula era o phenomena, que deveria ler lugor
no caso da operaeao ser bem suoeedida : reunia depois os bordos da fe-
rida por meio de liras agglutinativas, Dupuytren, observnudo depois , que
a conula se deslocnva algumas vezes, lornando-se por isso necessaria a
sun extractao, tratou do modiQca-la, dando-lhe um pequeno relevo inte-
rior perto de sua abertura superior , maudando ao mesmo tempo la-
bricar um mandarine, cuja porgao vertical se compun ha de dous ramos,
como umn pitiga ; estes ramus tinbao suas extremidades voftadns inferior-
menlo para fora em uma pequeim exlensao, represent,ando dous denies,
quo polo afastamento dos ramos sc engastnvau no relevo interior da
canula, ew prendiao firmemente , Facilitando o sua prompta extraccao.

Modifirficdo de Awianx * — Esle operador queria , que antes da intro-
duecao da ranula se procurasse desobstruir primemmienle o canal nasal
com uut estylfete introduzido de eima para baixo, o quaj deveria servir
depois de conductor a canula,

Nodtfimmo do Sr. Dr. Bonjes Monteiro. — Havendu cases, em que a in-
troduegao do canula se toma ext remainente ditlicil e mesmo impossivel,
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podondo ter Itipar cntfm por urn false cAininljo (come nbservmi Velpeau
c o nosso dislincto meslro) . ' - lie n ^mselha , que sc- leve pda fossa nasn )

correspondent um cstylete lloxivel , c se focn penetr&r esle nle u sac-
i -a lacrimal ou mesino ate que sua extremidado sain urn ponce pda
ferifla, c que por meio desfe como conductor so torn p*nelrar a canola .

O pi-iK^rtSo lie Diipnylren , n prinnipto cercado da hrilhante ntiroola
de sen nome, nan (Icon por rtmifo tempo isenlo da analyse critien , e eni

breve se levontamo contra oil ninths reelamaeoes : nssim disseise ,
quo a introducca < i do um corpo ostrnnlio * como a cnnula , podia occa-
sionar phenomenos inflammnlorios gravissimos ; que a soa deslocaeao
depms de nlgum linn[JO era nm accidents bam difficil do remover-set
pela diflieuldade de sun ex Ira conn ; que ella se podia tddiierar pula ag-
glomeracao do substances estranbas em seu inferior depois de nlgum
tempo, tomando-se desla sorlo rinsiiocessnria , porqirc ou a passagem
das lagrimas continnava o tor lugar entre sun superficio externa e a da
mucosa, on el las, agglomerando-se no interior do snero t o distendiao, e
a raolestia rcapparecia. Toes recoins ? incoovenientes nllrihuidos ao
processo do operador francest parecom-no5 infundados. Os phenomenos
inilammatorios, que a inlroduccaa da canola pode delerrninar , eederdo
facilmenie nos mums anliphingisticos loeaes © gomes ; e detnais a ex-
perieticia tem demonslrado , que elles raras vezes se desenvoJvem ; flu-
oresce mais, que a eanuln obrnndo sobre a superficio interna do canal
nasal (corny o prego empregiido por Scarpa ) , a ronneiro de um corpo
compressor , sera um oplirno meio de resolver-se o estado phlogistico
chronico deste comiuclo- Nao negamos o facto, de que a canula possa
desJocoi'Se no llm de um tempo mats on menus longo ; mas lam hem
nao VODIOS nolle inconvenienlu algum grave , porquanto n facto do sun
deslocneao e para nos uma prova , do que o canal se aclta dosobstmi-
do. e dilahdo suificienlemente (como o prova esso mesino dnsloeacao) ;
assim pois o que reslara senile fazer-sc uma pequena incisao do sacco «

eitrahi-la por meio do maudarino de Dupuytren 1
Resta-nos pois a hypotheso, que so tom ligurado de sua obliteracao [ >eb

aggloineraeao de subshneias estrnniias ; ainda aqui dous phenomenon
se paasao, cm que nao vemos ineonvenientes graves: no primeiro case
a obliteracao se du depots de um lapse de tempo mais ou monos longo ,

\
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e a demora da canula, lendo podido operar tuna dilatacSo bastante a pas-

sagem das lagrjmas, esia so fnra onlre a sua superficie externa e a da
mucosa (conio so suppizf , e entao a sua presents sera desnecessaria ; mas
tanto que nao so do n dosloca^ao, em nada prejudicora : no segundo case,
em quo a obliterate tem higar mesrao antes do opemr-se a dilrUacao ,
e em quo a agglumeracao das lugrimos i'az reapparecer a moleslia, tes-
la ra o recurso deabrir-se do novo o saeeo, extrahir-se a cnnulo, e fazer-se
a introduecao de uina outva . Dir-se-hu , que is toe um inconvemente de
nau pequena monta ; a esses responderemos* r[ ue nao cunbecemos pro-
cess< > algum da operacau da fistula lacrimal , em que se possa ter uma
certm malhemalica de sua infidlibifidade.

0 processo de Dupuytren e pois aquelle, que aceitaremos de bom
grado t nonseio de suns vanlagens para a operacau da fistula lacrimal.
Cumpre-nos porem observar, que nem sempre ellc deverd ser empregft-
dot e s6 o julgamos util, geralmenie fallando, naquelles cases, em que
a indicacao a preencher-se seja o restabeleciuieulo do canal nasal por
rneio da dilnlacao.

( nuterinui^no .

A cauterisarao do canal nasal p6de ser pralicada, como o sen caihe-
terisoio , pela introduccao do cauterio pcla abertura superior do canal
nasal ( processo de llarveng) : ou por sua abertura inferior ( processo de
Geosootl) ,

Cauterisarao pela abertura superior.

Prof mo de Harveng . Depots de haver praticado a abertura do sacco
lacrimal, llarveng propunha, que se levosse alravez de uma canula sobre
o ponto estreilodo do canal uma haste metallica elevada i\ lemperatura

quo se repetisse esta operatjao lantas ve/.es , quantas fossem
precisas para obter-se a eura.

Processo de Deslandes . Este operador propunha, introduzir-se no canal
nasal um mnndarmo com o fim do desobslrui-lo, e formar uma passagem
livre a um porta-cauterio, de que elle servia-se depois* Este instruments

branca,
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era mu mandarino, cuja porgao vortical a presentva dous rogns parttl lotos
e I rofu-mioa* quo deviiio sev dieics de nitraln do prata fundiJo. Iiepois
tie desobstrnir n ('anal', inlroduads n porto~nitrato e fnzia-o vollear sabre
sett eixo, a dm de cauterisnr todos os ponies eslrdtados.

Caulensac^O pela atiertura inferior do canal.

Procmo dc CcnsouL 0 operador txatava primeinsmenle dc exploraro
i ;nnal nnen! por mdo de sondas semelhanlos As de Lalbreai, mas muldadns
sobie este mesmo condiicto, afim de reconbecer o ponto do eslmhmento:
tnninva depois o cnuterio com utn instrument!* do mesmn sorle consiruido,
e levava-o pdas L'ossas nalacgao ponto eslrdtodo do canal?

Piocc&so dc Bcrrrwnd . POT meio de uma vela de corn a In Ha a nm I to
conductor, mlrqduzido pejas via* not maos, emno no processo tie Me jean,
B&nnond tratava Jo reconhecer o ponto eatreitado do canal ^ oquat devia
impriintri vela mna depressao no ponto correspondente. Rctirnndo esta,
pniticava a eau& risacao por meio de uma mocha embebifla de uma disso-
lucao eonceiitrada de nitratO dr* prnta,

Nao so podendo limitnr a ncer'io ilos caElleries ao ponto eslrettado, e
podetido dla esteuder-se alem dos pontos affeciados determ i nando escaras
mats ou mopes profumias, achamos eonvemente nbslenno*nos do nm Ul
meio, emquanto, conio disgeniQB — tt$o o pudormos lucaUsar.

i

ForikiACiiti ileum cafiitnliu Jiriiflol»I j»aru a «In >

A formagao do uni caminim artificial pnra a passagem da* lagrimos id
devora sur posta cm execucio , quando de aetihuma mallei ra so possa
eonseguiro reslabelecimentu do sou carso natural,

O meihodo mots nniigo He prat-icar -se esta operadio, e aqnelle, cm qtie
a formagao do caminlto artificial e estabeledda alrave$ do unguis pela per-
foragao desie osso. Este methodo, que > segundo Yelpemi * data de tempos
immemorises, foi dc novo posto cm pratiea por Woolhouse, o ailquirio
tol vogn, quo. tornoicsc n minnira qnnst quo exclusive do trtitnr-se a
fistula lacrimal, ale appnrecefero as ideas de Petite Mi Joan.

Ir
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Procmo tie Woolhnmc* Assentado o doenle sobre uma cadeira, com a
dislendidos os tecidos do

incisao semilunar com
eabeea apoiada sobre o peiio de uni njudante, c
grande ongulo do olbo, o operador praiicava uma
a concavidade voltada para as palpebras , na qual comprehendio o tendao
do musculo orbicular ; depois de aberto largamente o sacco lacrimal, ou
exlirpado, segundo Hnlgaigne, e posto a dcseoberto o osso unguis, encbia
a ferula de lies , e era sd no fim de dous ou Ires dins, on mais ninda,

que, lomando um instrument periurante, o levava sobre a golteira
lacrimal, e o inlroduzia de pima para bnixo, de f6ra pnra dentro, e um
poneo de diante para tris at0 u sua sahida na fossa nasal ; 1'eito isto ,
retirava o instrumento, e introduzia uma mecba de ties, nfim de obstar
a obliteracao ila nbertura ; esta mocha era substiluida todos os dins ; logo
quo os burdos da ferida lendiao a unirem-se, retirava, e subsiituia por
uma canola de ouro estrangulada em sua parte media, e ile seis a oito
linhas de comprimento, a qual era conservada permanentemente.

0 proeesso de Woolhouse apresenta um grande inconvenient©, e vem
n ser o da deslucacao da canula, seguida depois da obliteracao do canal,
e do desBpparecimenlo da enfermidade ; elle dnva alem disto lugar &
versao das palpebras sobre si.

Provaso de Saint Ives* Este opevodor, vendo, que a operacao pelo pro-
cess© de Woolhouse determinova quasi sempre a versao das palpebras, e
julgando, que este phenomeno era devidoa seccao do tendao do musculo
orbicular, propfo-se a prnticar a ineisao, sum comprometter estc teridfio,
G alim de obter uma uiaior perda de substancia no osso unguis, o perfo-
rava com o insl rumen to olevado a temperature branca.

0 proeesso de SninI Ives tem contra si o nan puder-se limitin' o aecao
do cnlorico sobre os lecidos circumvizinlms, e sobre oollio.

Proeesso deDionu. Lacarricre, Dionis, Wisernan aconsdbavao tambem
o cauterio ; mas elles o levaviio alrovez de uma canula, alim de moditicar
a occao do ealorico.

*

Procmo Ac Hunter. Hunter julgont que obteria melliores viuitagcns,

determinendn uina maior perda de subslaucia no osso unguis; para con-
seguir este lim, servia-sc dos inslromentns srguintes : l 1' de uma canula
exlremamente cortante em sua extremidade (©specie de vasador de cor*

i
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retire ) ; 2* de umo place de ebano; esta era introduzida na fossa nasal, e
servia ile apoio a cnnuta levadn atravez do unguis.

Alcmde ser extremaraonle diffidl, e mesmo impossivel n intrsduccao
<la placa, tfccffisee o mestno inconvenient da oblileracao do canal,

Processo dr Scarpa. Scarpa , sempro que a fistula latriiflfll era eomplicada
tie alleragoCs profundas nas paredes, do sueco lacrimal, oti da denudacaoe
curie dos ossos, servia-se lgualmetrtd do cauterio ; mas quevendo evilar ,

< 1 cie a nccao deste se propagaswe, o le ^ava nlrnvezde uma ennulade nco,

cujas parades erao enuito espessas: esta c?inrtla era montada sobre um cabo,

que n elta se unia em angulo recto*

Apezai* pnrem iTa espessurn dada as puredes da canola , o seu proccsso
fbl desmentido'pelft pralieft .

Modificafdo do proemo de Woolftou&e p&fo St* Dr. ftorgcs ifotltcirtiL O Sr.
[>r, borges Moatefro peconliecendo, que a dcaloeadio da Canola provinha
de sua ini Consti'tjcgao, modiftcou-a tie ttfOdo que o sen Cenlro nptesenta
uni diametro duplo do do auos exlremidades: e eomo o sen cenfm offereco
major dinmelro, fieguir-se-ba, que e!la uho se poderi rffasttffr nem para

pnra outro lado, logo que a granuta^Sia se tenlia ileteeuvolvido em

f 4

mu , ncm
nmbflS s mucosas, e nhraeada os exlrcmog d?n catldidr.

roiiiiaruii lie uni CAiiiinfiu MrOHcU! (tela peiToraeiia do
Moio uint(llar<

Pmraso rfif Lutifl&r. bougief fundando-sc no facto refendo gor Bnot,
do Iiaver e^le operador penetrado po|acaso no seio maxi liar qmmdo leu -
tn.va dcsobstroir o canal nasal , rusulbmtlo disto a cum da enfennidade ,
proptiz o scguinte processo : depots de oberto n saeeo lacrimal , introduzia
mu irocarte ; e por meio deste perfbrava a pa rede interna do canal nasal ,
o dirigiudo*o depots para fiira, peoetrava no seio ma îllar ; esta abertura

dilathda- sHvflieieiltenfienle, e assim estn'laeleeia-se tuna fistula Interna .

Venda elle, que a agglomernuao das fegrima'S fio sefemaiillar podia oeca-

sionat accidents graves, aconselbou u eUrapcSo de um dents, (dim do
estubeleecr-se uoio eorrtra-ubertura BO seio mazillar*

e r a
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FormnrHO tie uni novo raual imrallelo ao natural '

Proccsso de Wathen. Estc operador pralicava primeiramenle a nliertura
do saccu lacrimal ; depois servindo-se de uoi instrument!) perfuranteo iu -
troduzia em uina direccuo o mais approximadamenle possivel ao canal
nasal ale i fossa do mcstm> noroe; isle feito, inlroduzia nelte uma canola
de demora.

Do lodos os proeessos o quo nos parece preferivel e a modilicacao do de
Woolhouse pelo Sr, Dr. Borges. Cum efteito, desde que. como dissemos, a
granulacao se achar completamcnto desenvolvida cm ambus as mucosas
estate removidos lodos os iucouvenienles da deslocaoao da eanuln.

Uesla-nos tratarde urn ultimo meio, que tem side indteado para a cura
do tumor c tistuja lacrimal ; queremos lallar da inutilisaeao das vins
locrimaes aconselhnda por Nanoni.

Nanoni propunba, quo sc abrisse o sacco lacrimal, e seintroduzisse nclle
lima mistura de almneii e precipi.lodo rubro, com o fim de destrui-lo.

Nanoni filho aconselhava, que se praticasse esla destruicno por meio do
can terio.

Bosche, raois bumano que esles, propde a caulerisacao dos pontos
lacrimaes simplesmenle.

Nao podemos aceitar uma tal maneira de pensar : em primeiro lugar
subsists o lacrimejamenlo, e por conseguinte o fim , que se tem em vista
remedial1; em segundo porque nao nos e dado avuliar a accao dos cauterios
sobre os orgaos circumvizinhos.

. 4i

OIHIH pnlavriis »obrp om meio« eniprestart «>* jmr« o cum tin tumor
<* fiMtuIji (lo Harro lacrimal -

Delernimar d 'enlre os muitos methodos e a mulliplicidade de pro-
cessus o suas modilieacoes, quaes aquelles, que de preferencia devem
ser empregados para o cura do enfenuidade, de que trotamos, e uma

15



larefa demasiadamenle ilifiicil c penosa para uus, que Eialdo ile habilita -
eoes, e mais aimla de experiencia, nau possuimos urna couvicciio propria,
e nosso tomor so torna aindn maior , quando, percorrendo os nutores,
donde colhemos opouco, que havomos imperleitnmenle dito, vemos, quo
tonlos desses processes, naseidos do inielligencias, que conquislarao inn

ltignr na historia dacirurgia , o que a primeira vista parecem tao efficazes
e infalliveis no campo da onganadora theoria, sao muilas vezes impro-
ficuos, qua ado levados ao cadinho da experiencia. Sotnos no enlrelanto
obrigado a decidirmo-nos por Lima opiniao ; e por isso varnos cumprir
com ess© dever,certode que riossosmestres^ue comprehendem perfeita-
menlo as difficuldades, e a alia importance do cirurgia , nos releva rad as
j'allas e os erros, em que por ventura possamos incorrcr.

0 primeirocuidado, que ejimpre t r aquolle, que se vai occupar do tra-
tamento do tumor e tisiuln do sacco lacrimal, e, como jA dissemos, entrari em umaapreciacao miouciosa do lodasas circumslancias, em que se achou
collocndoo doente, das causastque derao origem a enfermidade, do exame
individual proprinraente dito, e flnalmente do gi*4o, a que tem altingido a
moleslia. Se desta indagacao resullar , que ella lem por causa uma allec-
riiogeral da economia, como a existencia do virus sypliilitico, scropbuloso,
etc., a primeira indicacao a preenchor serA a sua subtraceao por mein «1e

tralamento adequado ; se depeoder de uma afieccaolocal, como a pre-
sence de uma blepharile, de uma eonjuctivile* de uma affeccfio eruslosa ,

etc ., esla devera ser eombatida primeiramente; se dependerdc corpos des-
envolvidos no interior das fossas nasaes on de suas paredes, como aeon-
lece com os diversos polypes, etc * , a sua extraccao serA inuitas vezes suf-
ficiente para obter-sea cura ; se depender de uma inflammacao das vias
exeretoras das lagrimos, o tralamento antiphlogistico, derivative, revul-
sivo, pdde convir muito < * ser bastente, sobretudo quando a moleslia ©sti -
ver em principio : quando porem liver a moleslia tocado a utn grim mais
adianlado, como por exemplo no case, em que o sncco se tenba ulcerado,
e esta ulceracSo fdr acompanbado do obstruccao on oblilerngao das vins
laerimaes, c esle cstado nfio tculia cedido ao tratamente empregado, entfio

um

o tralamento cirurgico e, o que convira empregar-se.
Vejamos pois, quaes os metbodos e processes, que convira empregar-se

de preference. D'cutre os melhodos aquelle, quo nos parece preferivel.
i b
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o resLabeled men to (Jacurso natural das ]agnruas1 sempre que este seja
possivel conseguir-se, Para estc ! LNI tern OS diverges processes 1 os mais art-
tigos sao os de And , Interest eMijenu, que querieo, que os eorpos dila-
Tantes fossem introdiuhiqs peltts eberturas datumes das vias lacrimaes;
Nio podemos aeeita - los, gfelo que bavemos expemlido, quanio deltes tro-
lamas,

'femes o restabdedinento d ;ts vds kenmaes peta didtagSo temporary
por meio de qma abertura pratieada no sacco dciimaL Para i &so temosos
processos de Petit , Desault , Fournier tie Lempde, Scarpa, etc. Kale tiU
timoparece d 'enlre os OH l ros mereeef a preferenek, esegundo nosconsta,
clle ja tem sido mats de unta VGZ empregado por uosso d-klrneto mestre o
Sr. L) i\ Souza Fonles com fetb resultarfo, esem o meomeniente, que setero
apemtado da grfmde ddommbdeda dcatru .,

Resla-mwagora u d<fc restobeleduiento VL«» pela ifikteicaOi perma-
nents por wjefe de unia canuLa do deinora [processo tie Dci>puytrerc)r. Este
nos purfico de iuamensa mwtagem v pelas rnzotiLs-* que sobup die bavemos
expeodido^

Quando> o iwtaWtcGimaalo diits vks hcrimnes nfm so|>ossa obler , e se
tome noeessftrk a fbrtraa^ao de uui cumin Iu> u tiiicmU prefer!retnos o pro-
Qesso de Wool house, segimdo a modifiettgao do Sr, Or, Borges Mon toini ;

mas aereditauK^ que sem mais coavenieiite praliear-se a inckuadivsacGo
de mode, a M) cornpromfeHer-se o tenddo do muscat lru orbicular, come
ficonselha Saint YveSv

i \
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UIITOCIUTIS APllOlUSMI
1.

$ec$ao 3* aphorismo 1.
*

Mulattonos anni temporum maxime pariunt morbos; et in ipsts tempo-
ribus muiationes magnao turn frigoris turn caloris, et camera pro rations
eodem rnodo.

n +

Secmo 5’ aphorismo 51*

Quft in uiero gerimt, harnmos uteri clausum est*

111,

Secfdo 2* aphorismo 33,

In Omni morbo inente valcre, et bene se habere ad ea, qua? offeruntur,
bonum est : cuiUrarium verb, malum.

IV .

Secgdo 1‘ aphorismo 21.
Quae ducere opportet , quo maxima vergant, eb ducenda per Joca cun-

venientia.
V,

Sec$ao 7* aphorismo 2
Ei osse oegrotane caro livida , malum.

VI.

Sccpio 2a aphorismo 3,

Soinnus, vigilia , utraque modum cxcedencia , malum .

Itio <le Janeiro, 1867. Typography Universal de LAEMAJEJIT, rua to Invallto, 61 B,
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Esta Ibese esta conforroe aos estatutos.

Rio de Janeiro, 29 tie Setembro dc 1857.\

DR. JOSE MARIA CHAVES.
DR. JOAO JOAQUIM DK COUVIA.

DR. ANTONIO FERREIRA PINTO.
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