
v V^co

DISSEIITACAOr
SEOpAO MEDICA

PROPOSICOES
Sec-pao Accessoria^Cadeira de Medit ina < 1IT5

DOS SIGNAES DE MORTE
Secc&o Oirargioa(̂ Cadeira de Medicina Operatoria

SJ9

Seee&o Medica.—Cadeira tie Pathologic Interna
PNEUMONIA

APHESt l̂ TADA A *

F/CULDADE DE MEDICINA DO p DE JANEIRO 1

Em SO de Selembro tie tS7S

It PERANTE SLLA SDSTE5TADA A 13 DE DEZEMBRO Dt) MESSHI ANNO
'

FOB

lose Morcirn ISnstox
DOUTOR EM MEDICINA PELA MESMA FACOLDADE

NATURAL DE HINAS GERAES iS. iOAO D EL- REI I

ttLEo LEfjrnMo DE

Antonio Jose Dias Bastos
K J > K

D. Francises de Assis Horeira Baetos

P 4

i

Tvjjnpraphia de MOREIRA, MAXIMIMO & COMP., RUB da Qullandfa a 111

1878



V V ^OO v

FACDLDADE DE MEDIAE DO RIB DE JANEIRO
*

pmHCtORr poNSELHEJRO pR )Tl3CONDE DE ^ANTA jZAQEL

YICE’DIRECTOR|pOUSELREJRQ P&. pAF^O DK, JHERESUPOLIS
SECRETARY PR PARLOS f̂ RREiRA DE SOUZA FERNANDES.

LENTBS OATHEDRATICOS

Ztotdorw; Z^rimeiro anno

F. J do Canto c Mello Castm * . . | ji Cad.} Fhystca cm gcral , t particular-
menle cm kfias applicates a medic jua.

. 133 Cad.) Chimi .a c MmersdogfA,
) Anatomia descrjptiva.Corbelheiro Manoci Maria dc Morat* e Valle .

Lmz Pienuenaucr. ( Hxamtn.Klor}. . . . - . 1 ja Cad ,

anno
Joaquin* Mtmtciro Caininlu^. . .
Domingos Josfi Fnei re Junior . . .

Cad.) Botenica e Zoofogia.
2S Cad.) Chimicaorganic?.

, ( 3^ Cad-) Physiologic
• (4^ Cad.) Anntomia descriptive

Joaqttim da Silva . „ , .
Luii riuiucnauer t . . t

Tarceiro anno
* . . . . fll C&d.) Physiologia,

I z - * ad, ) AnaUimb geml pathologic*.- . . - ( 32 Cad.) E'alhologin gcral.
, „ , . , {4I Cad.) Clinlcu cxLcma.

Jo-t Joaimim da Silva . * . . h .
Consclbeiio Bario de Mncck . .
toiq Josi da Silva* . „ * . * . .
Vinnik Candida Figncir.i tie SILTJN - ta

Quarto anno
* . . . * { lAQuh ) Pathologia externa.Antonio Ferreira Franca. , .

Juio Daroasccno Pe$anha da Silva [Ejtaminador) ( 2 & Cad.) Pathqlogia interna.
Luiz da Cutih? Fdj6 Junior ( 3* Cad. ) Futo^ molesUas dwtiuulhcres pc

jadas e paridas 0 dc recgm -imscideiS.
Vicente Candida Figueira de S&boi& . . . . . . [4* Cad.1 ClinLea csterna . 1

4fuinto anno
Pathologic i&tenuk.
Anatotma fopOgrapBic£+r laedlcinn

operator!a : uplandho*.
Albino Rodrigue* dc Alvarertga (Presidtnte) . ; Cad. j Materia mediea t therapeutica.
joio Vicente Torres E Ionian * * . . . (4ft Cad* ) Clinic? interna.

0*0 Damascene Pc^anba da Silva . .

ranolfiCo Priucedds do Andrade Pertence .t . . . ( 1 0 Cad , ). . . ( 20 Cad.)

Srj to anno
Antonio Correa de Sntiaa Costa
Agortiuhq Jus£ de Sonzn Lima
Etcqmel Corrfta Ut>s Santo* -Joao Vicente Forres Homan .

(|9 Cad.) Hygi
CadA

* 3- Cad. J Pharmacia.
(4:i Cad, ) Qittica interna.

Ltnee HbtOna da Mecticina.
icina legal.

LENTES SUBSTIT0TOS
Benjamim Franklin Ranm lialvio . . .

1Joto Joa^uim Pixarro
JOAD Martins Teixoira ^ccc^o de SeientiaN Aceessoria*.
AitgnstO Ferreira doS SiUlto* ( Examinadpr) . * .
Ckunlin Velhn da Mntta Main , * , . . . .
os^ Pereira ( tuinurlL's
cdff> Afforao de Carvalho Franco H

Antonia Caetano de Almeida . . . . . . . . . }t ScOC-to de SciCfiCito ChiruTgiea^.

}ihY ) BoplUta Knt-ulh Vine111
ano Ferreira de Andrade

Scefflo de Sciunciâ Meditis£
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DISSERTACAO

SGIENCIAS MEDICAS

*

>
HISTORICO

For muito tempo o Ooutiaeute Aruerk'uqo guardou cm sea
fertilissimo solo o preciotfo vegetal couheeido pe]o nomc indi-
gena do ipecacuanha* Longe do tttovunenlo scientlfieo da Eu -

ropa, a ipecacuanha &6 muito tarde cousegtiio collocate no
iugar do honm que Ihe ejatava reservado na c&thegoriu dos
medicamentos*
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Introduzkla na Therapeutica no seculo XVII por Pison
quo preconisava suas virtudes anti-dysentericas, BOOT mesmo
assi EH poude obter o favor Jos medicos do eutfio, que levadoe
polos estudos do mesmo Pison a cqnsideravao muis sob o potito
do vista botanico do que pela excellencia dos seus efieitos
cu rativos.

Ao tempo que o celebru Talbot (16S6) apresentava ao

mundo sclentifico a quina, que lhe valeu grander yantagens,
Greuler, mercador Fraucez, seduzido pela fortune alcangada por
este prat ico, levou do Brasil a ipecacuanha para ten tar a sorte
rnn sen paiz. Impossibilitado de apresentar o medicamento

})onjue a sua prcifissao nao lh'o permittia, associou-ae a urn
medico Hollander, Joao Claudio Adriano Helvetia*, que appli*

cando~o a principio ein peasoas de baixa condiu^ao, teve logo
depois o feliz ensejo de experimeutal-o na pessoa do Delphim.

0 bom exito Jcssa cura valeu-lhe nao so a recompensa de

1

10o0 luizes, corno tambem a autonsayao de oontmuar as auas
no Hotel Dieu de Paris, e airuU o pievilegioexpenencias

exclusive de vender o yen remedio.
Esquueido Helvetian do seu souio Grenier, obstina-se am

reeusar a parte que lhe perteneia naa vantageus do negooLo,

Uin processo fui instaurado e Grenier veneido tomu o desforgo
de divulgar o segredo, e a ipecacuanha toma o lugar que lhe
compete na lidtu dos medieamtmtos energicos.

At6 es^ii epocha a ipecacuanha s6 era empregada eoom

aiiti-dysenterica.
Mais tarde Joao Daniel Gobi deseobre-lhe as propriedadee

vomitivas.
Deaormeaux a recotumenda corno espeeifiea na febre puer-

peral, Thomson e Cullen contra a febre interniittente3 e talvez
mesmo se tivesse tornado a panacea de today as molestias, como

<
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soo quasi Sempra acontecer cum os medicauif -ntas novamente
deseobertos. Bern depressa espalhou-se Lao uotuvel descoberta:
Dechers na Belgiea , Justel na Inglaterra e Wedel ii’mm excel-
lente these escripta cm 1705, vulgariaarao por toda a Europa o
conhecimento d’este precioso agente, quo satisfaz variaa e imiu-
meras exigencies du clinioa.

MATERIA MEDICA

JDebatato do nome genii de ipecacuanha designao-se com-
mummente muitas raizes de origem e naturezas divers&s, go-
sando todad da propriedade de produzirem < > voinito.

S6 trataiemos das especies forneoidas pela lamilia das Ru-
hiaeeas, apresentando em cada uma as priueijiaets vuriedades.

PRIMEIRA ESPECIEr

Ipecacuanha annelada — fpecacuwdia fused ( Mareg e
Bison ) Gifticoecu ipecacttmiha (Gomes e HrOtero) Ipecacuanha
officinales { Arruda ) t'ephcelis ipeatctui tt /ut (Iiiehard . )

Nomes vulgares. — Poaya ; Poayt <b> rtialo ; Poaya da
boUm ; Papacp'fiha; Papaconha pn f * it

Caracteres botanicos- — Tem mu caule subterr&neo e ho-

rizontal da grossura de uma pequena penna de gauyo, d'onde
partem raizes fibrozas, capillares, on formando tuberculos alon-

gados com anneis muito appruximados, quasi lenhosas e irregu-

\
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larment© ramifieadas, a epiderrae cinzenta o quando frescas
apresentiio um parenchyma branco sub-carnudo. 0 centro 6
occupado per um eixo lenhoso filiforrae,

0 caule aereo tendo de alfcura cerca de 30 centimetres 6
simples, pouco mais ou monos quadrangular, fructicoso, coberto
em sua parte inferior pelas estipulas persistentes das folhas ca -
hidas, e levemelite pubescentep na parte superior.

As folhas sao em numero do 6 a 8, oppostas, sustentadas por
um curto peeiolo, lanceoladas ovaes ou simplesmente ovaes, um
pouco agudas no vert ice, terminadas on como no commum das
folhas, ou por uina pequena ponta particular, mui raramente
obtusas, perfeitamente inteiras, a parte superior um pouco aspera
ao tacto, a inferior levemente pubescenfce e minidas em sua base
por duas estipulas muito gramies, divididas superiormento em 5
ou 6 partes.

As flores sao brancas, pequenas, sesseis, formao um capitulo
terminal ou axillar sustentadas por um pedunculo que se curva
O capi tu lo que contem perto de 10 a 12 (lores e cercado era sua
base por um envoitorio regular, tetraphyllo, enneavo e pubes-
cente como o peduneulo. Dos foliolos, dons sao exteriores orbi -
culares e acuminados, e dous interiores menores e ovaes.

O calice £ ovoide formando corpo com o ovario infero, o

limbo 6 de 5 dentes muito pequenos e curtos.
A corolla 6 infundibiliforme, pubescente por fora assim como

o calice, seu tubo e cyliudrieo ; o limbo tem 5 divisoes ovaes,

alongadas c caducas*

Os estames sao em numero de 5 e inseridos no tubo da co-
rolla. erectos, inetade mais curtos do que o limbo ; filetes mini-
mos ; anthems lineares um pouco maiores do que os filetes.

Quanto ao pist-illo, o ovario 6 infero bilocular, sustentado
por um disco epigyno pouco espesso.
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O estylete 6 simples, termimido por dous stygmas alongados,

divergentes* do mesmo tamaiiho das antheras,

0 fructo e uma baga, ovoidc, coroado polos dentes do calico ,
no principio purpureo, depois viohicco o denegrido, eon tendo
duas sementes esbrauquigadas, plauas dc um lado e convexas do
outro.

Esta plauta tern uin sabor hcrbaeeo, pouco amargo, muito
acre, cheiro fraco levoinentc nauseabmido principalnieute o do pd.
a superficies fracturada dense caule 6 dc aspecto muito lvsiuoso.

Florence do Novembro & Main, ficando os sous fructos ma-
duros em Maio,

E' encontrada nos lugarcs aumbries e humidos do Brazil.

Exame microscopico, — A raiz d 'esta ipecacuanha c roves-
tida d:uma delgada cainuda do cvllulas subcro&is, escuras. O to
cido cortical interim d fonnadu d ’tnn parenchyma unifurme, no

qua! nap se pode distinguir rains medulluros, com mais facilidado
sao observados na cohimiiu IcnhosUj cujo tooido uformudo pela
maior parte do curtos vasos punctuados. < > parenchyma cortical
e os raios niedullarcs sfio eheios tie pccpicnos graos d’amido, um
pequeno liumoro de cellulas da pane interna da casea coutein

alem do amido, grande nunicro de eristaes acioulares do oxalalo
de calcio.

Polo exaine exterior da raiz da ipecacuanha annelada vose
que ella se apresenta debaixo do 3 cores part icu taros, quo ser-
virao de earacteres para formar outms tantas vai iodadcs thera-
peutical.

V

Primeira variedade. Ipecacuanha auvdada cinzenta negra
(GuibourtJ Ipecacuanha esctim ( Leuiery ) Ijncaruaului cinzcnta ou
nmielada (Herat).

A raiz tern de comprimento 8 a 12 centimctros, torcida cm
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difFerentes sentidos, ordinariamentc da grossura de uma pequena
pentia de escrever, udelga^audo-se seusivelmente para a extre-
inidade superior. E' forinada de um centra lenhoso, branco ama*

reliado, que vai d'ama extremidade a outrada raix, tendo uma
casca espessa diaposta em anneis separados por sulcos largos e
profundos.

A epiderme 0 de uni cinzento mais ou monos carregado,
algumas vezes ennegrecido; o interior 6 cinzento ou escura,
duro, eorneo e meio transparente.

Tom eheiro forte irritants e nauseoso. Sabor aero e aro-

4

matico.
Esta varicdade e a mais commum e a mais abundante, pa-

recendo ter propriedades mais energicas que as outras.
Encontra-se no commercio debaixo da denomina^ao de

ipecacuanha preta.
Segunda variedade. — Ipecacuanha annelada cinzenta aver-

melhada (Guibourt). Ipecacuanha cinzenta vermelha ( Lemery
e Merat).

Carecteres botanicos.—Epiderma do uma e6r cinzenta
avermelhada ; a superficie fracturada e resinosa e de uma c6r
mais ou menos rosea. Sabor amargo muito mais prouunciado
que o da ipecacuanha escura.

Nao (- tao activa como as outras variedades, porque eontem
menos materia vomitiva segundo a analyse de M. Pelletier.

quasi tao abundantemente espalhada no commercio
onmo a ipecacuanha escura.

Terceira variedade.

<

E’

Ipecacuanha cinzenta clam (Merat).
-A epiderma apresenta uma cor

cinzenta esbranquiyada. E' cylindrica, tom anneis menos appro-
Carecteres botanicos.
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ximados e salientes algumas vezes quasi nullos, assemelhando-
se a raiz n’este ultimo caso a um pequeno ramo lenlibso.

A superficie fraeturada 0 muito resinosa : amargo mais pro-
tiunciado quc na variedade precedents,’.

E’ muito rara. Acha-se algumas yezes misturadn porem em
pequena quantidude com n variedade escura,

SEGUNDA ESPEOIE

Ipecacuanha estriada.
emetica (Richard).

Nomes vulgares.

P/rijchotria cmttkri (Mutisj Ronabca

Ipecacuanha ncr/ra : Ipecacuanha ex-
triada.

Caraeteres botanicos. A raiz mestrn 0 quasi horizontal,
cylindrica, da grossura do dado minimo, eslreitada do distancia
em distancia e apresmitando algumas radieutas fibrosas e del-
gadas. A epklerma tom uma cor cinzenta avermelhada e mi-
merosas estriaa longiturtinaea mats ou menus pronunciadas.
O meditullium 6 amarcllo r upreseuta inuitbs poros visiveis £
lente.r

0 crude 6 erecto tendo de mtuvu 30 ;

pies, cylindrico, fclpiulo.
As folhas sao oppostas, laneeoladas e terminadas por um

pecioio muito curto, lisas na parte superior, pubeseentes na infe-
rior, munidas dc duns cstlpulas agudas, orectas, um
centos c interpostns na iimsmas folhas.

As floros sao pequenas, sesseis, tendo cada uma em sua base

i > ecutimetros, sim-

tanto pubes-
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uma bractea muito diminuta. Pao dispostas em cachos, susten-
tadas por pedunculos axillares, simples, depois bifurcados.

O ealice tern o tubo adherente ao ovario infero, o limbo
campanulado pubescent© por fora e offerecendo 5 divisoes ovaes,
oblongas e recurvadas,

A corolla, muito maior do que o calice, e hranca, infundi-
biliforme, dilatada, quinquifida, de insergao epigynea e encer-
rando 5 estames soldados ao tubo; tiletes curios; antheras line-
ares introrsas ; ovario coroado por nm disco epigyneo annular ;

estilete simples ; estigma bifido.
0 fructo e uma baga ovoid©, azulado, conservando em seu

#

apiee as divisoes do cal ice e tendo duas lojas monospermas.
A camada cortical 6 menos friavel e quebradiga do que a da

cephadis ipecacuanha, a parte fracturuda 5 ennegregida e ligei-
ramente resinosa. Seu cheiro e quasi nullo, applicada & lingua
deixa por muito tempo urn sabor ligeiramente acre.

Cresce nas florestas sombrias do Peru e Nova Granada.

Planchon apresenta debaixo do nome de ipecacuanha es-
triada duas raizes muito distinctas, as quaes em rasao de suas
dimensoes denominomas Ipecacuanha estriada maior e Ipecacua-
nha estriada menor.

4

Ipecacuanha estriada maior. Encontra-se em fragments
rectilineos, algumas vezes sinuosos, raramente tortuosos, de 9 a
10 centimetres de comprimento e de 5 a 9 millimetres de dia-
metro. Marcados em distancias affastadas por constricgoes ou
simplesmente por fendas circulares. Toda a superficie 6 grossei-
ramente estriada no sentido longitudinal. Sua cor e de um
cinzento louro, passando algumas vezes ao vennelho escuro.

Como nas outras especies de ipecacuanha a divisao da raiz
apresenta uma porgao cortical, e um meditullium lenhoso de
grossura variaveh
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A por^ao cortical 6 muito molle, deixando-se deprimir ou
raesmo cortar com a unha ; apertada entre os dentes oflerece a
consistencia da efra ; a cor d'esta por^ao algumas vezes branca,
varia do roseo ao violeta, passando depois ao violeta escuro,

0 meditullium tem uma cor branca amarellada.
0 cheiro da raiz 6 pouco ‘ pronunciado; o sabor uauseoso,

insipido, as mais das vezes adocicado.
E’ raramente encontrada no commereio.

k

Provem da Nova Granada e contem 2,75 por 100 de prin-
cipio active segundo AI field.

Ipecacuanha estriada menor. Distingue-se da precedente
por suas dimensoes menores. Esta raiz e encontrada no com-
mercio em fragmentos muito curtos de 2 a 3 centimetres de
comprimento ; uns quasi cylindricos ofterecendo sulcos eircu-
lares pouco pronunciados, de 2 a 3 milliiuetros de diametro -
outros mui delgados e fusiformes ; outros emtim formados de
segmentos cylindricos ou pyriformes, de 5 a f> millimetros de
diaraetro.

A sua cor e de um cinzento escuro, algumas vezes quasi
negro.

As estrias sao longitndinaes e mais pronunciadas, as fendas
circulares mais nurnerosas ; a porejao cortical e qunsi cornea,
consistencia mais firme que na Ipecacuanha estriada rnnior ; o
medituliium £ amarellado tendo um grande numero de poros
visiveis k lente.

Esta variedade eontem mais emetina que a precedente 9
por 100 segundo Pelletier, e 6,5 por 100 segundo Alfield.

Quanto k origem d'esta, Planchon fica em duvida, julgan-
do-a provavelmente fornecida por uma especie diversa da Psv-
chotria emetica. Ef questao que nao se acha perfeitamente eluci-
dada e que demanda novos estudo3*

U
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TERCEIRA ESPEOIE

Ipecacuanha ondulada.

Iaiiv) Eiclutrdsonia pilosa (Ruiz e Pavon) Iiichardsonia bra^licnds
( Gomes) Ipecacuanha amylacea ou Immca (Merat ) Ipecacuanha
bmnca (Iiergius).

Nomes vulgares.

lyich < 1 Vi l$0W id SCilbn f l Sain t-Iii-
4

Potiyn do cctmpo ; Papaconha bmnca.
Caracteres botanicos. Kaiz tendo do feomprimento 15

a IS centime!ros, da grossurn dr uma pequena pemra de gango,
simples ou ramosa, pa pouco tortuosas, apresentando algumas
vt?zes interseejoes raais ou menos pfconuneiadas : sna eor ft prin-
cipio branea torna-se depois da deseceagao acinzeutada*

O canle 6 nerbaeeo tendo de altura 25 a 30 centimetre?,

cnbertos de pet]os brancos,
muito curtod, um pouco asperos, afftistados e raros na baser nu~
merosos e unidos no apice.

As ftdhas suo oppostas, pecioladas, ovaes ou um pouco lan-
eeoladas, levenumte piUudas, ofTbrecendo cm sua base duas es-
tipulas interinediarias, adherents aos peciolos e dlvididos no
apice.

ft dividido om uumerosos ramos

<

As flares sao pcqucims, brancas, dispostas em capitalo ter-
minal, erreadas de 3 ou t follms formando uma ©specie de envoi-
torio tetrapliyllo persistente : calice tabnloso guarnecido de
pellos curtos, com b divisoes ; corolla mfundibiliforme, do 6
divisocs, inserida tin cima do tubo calieinah

< 3s gstames sao cm mi mem de 5 a b, snlientes, branoos, inse-
ridos no apice do tubo da corolla ; filetes capillar^ ; anthems
estreitas, iilseridas ao lilletc ptda metade do sou dorse, e abrin -
do-se 1ongitudinalment&

J
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O estilete 6 simples inferiormente o terminudo por 3 stigmas
oblongos.

t ) ovurio 6 adKerento, trilocular, com lojas mounspermas,
ovulos ascendentes unidos ao angulo interne das lujaw, sum pla-
centa particular,

0 fructo e uma capsula trigona conteildo 3 semen tes.
O eixo lenhoso e amarcllo, compacto, ordinariamente mais

espesso do que a camada cortical,

I-

A superficie fracturada u pouco resinosa ; o cheiro manifes-
tamenLe herbaceo e nauseoso ; o sabor e conic quo farinhoso, a
principio pouco sapjdo, porem depois urn pouco amargo e rnuito
acre.

Esta planta 6 abuudantlssima no Kio de Janeiro a provin-
cias limitrophcs.

Exame microscopico. — Nesta especie encontra-se o amido
cspulhudo cm todas as partes da raiz ; os niphides sao imiito mi -

mciosus, as cel hi las amvluceas tein uma forma polygonal , com
parades delgadas e claras, E’ constituida tia uuiior parte por t \-
bras Ienbosas fusiformes, com paredes espossas c punctuadas, no
meio das quaes os vasos sao collocados sum ordem. Em roda dos
vasos e no intervallo das libras Ienbosas ohservao-sc cellulas pa-
renehymatosas punctuadas.

Os foixes lenhosos sao separados uus dos outros por meio
de raios medullares, formadosem genii de uma so ordem radial
de cellulas tabulares punctuadas,

Na mesma familia das Rubiaceas Saint-1 lilairo menciona
duas outras cspecies debaixodos nonius de Sjurmacocc ponya vul-
garmcntu cbanntda poaya do campor e Sperm-acuce jermyinea vul-
garmento chamada poaya da prang muito empregadas nas pro-
villeins de Minas c S. Paulo,

l
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Plantar pertencentos a outras fhmilias tambem sc designao
pelo uome do ipecacuanha, formando o grupd das falsas ipeca-
cuanhas, que, em diversos higtirow, tem sido em pregadas como
succedaneas da verdadeira.

Na familia das Yiol&eeas encontrao-se as chamadas Ipecacu-
anhas bnmcas por causa da eua cor.

Sao menos energicas quo as verdadciras ipecacuanhas. As
principals sao: lonidiwu ipecacuanha (Yentdbat) da Cayeima;
lonidmrti poaya (Saint Hilaire) vulgarmente ebamada poayado
campOi do Brazil ; lonidium parviflorum ( Veutenal) do Santa Fe
de Bogota e o Icmldium brcvicmU (Mart) .

Na familia das Asclepiadaceas as egpeciee empregadassao
Oynanchinn vomitoriwm, (Lamarck ) do CeylSo e do Java ; Oynan*

chum toTtieutoswn (Lamarch) do Ceylao ; Cynanchuni kvmgatum
(Retz) do Bengala; Periploea nudiea (Retz) das Jrnlias Oriontaes ;
Asclepias curctesavica (Lineo) vulgarmente cliamada Ipecacuanha
branca ou bastarda, das A utilhas, e o Cainptomrpua mawritianus
(Dne.) das Iihas de Franca e de Bourbon , da mesma familia
muitas outras especies sao empregadas como vomitivas,

Na familia das Euphorbiaceas encontrao-se as seguintes es-
pecies Euphorbia ipecacuanha (Lineo) da America septentrional ;
Euphorbia tirucalli ( Lineo) das lndias. Com os mesmos fins ainda
sao empregadas grande numj&ro tie especies da mesma familia.

Muitos outros vegetans tem raizes quese designao pelo nome
de ipecacuanhas. Taos sac na Virginia a Spirma trifolxata ( Lineo)
e o TriosteuaiperfoiitUurti ; a Psomlca glandalosa na America ; e o
Podophyllum peltatum na Carolina*

J
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ANALYSE CHIMICA

Uma substancia tao celebre em Materia Medica como a ipe-
cacuanha, medicaments que tinha recebido elogios de grande
numero de praeticos distiuctos, nfio podia deixar de attralur a
attenyao dos c]iimicos1 com o Jim de conhecer se a sua efficacia
residia cm nm s6 oil cm muitos de seus prineipios constituintes.
Incontestavelmente os principios immediatos desembarayados
das substancias inertes com quo cstao de mistura, on no estado
de combinayao tern muito maior valor, e sua acyao cm gcral 6
mais segura e uniforme,

Infelizmelite para a ipecacuanha os diversos cstudos chimi-
eos e physiologicos forao improlieuos, ignorando-se completa-
mente a sua composiyao ate 1817.

Nessa epoclia Pelletier e Magendie apreseu tarao uma
analyse chimica d'este vegetal , cujos resultados tern geralmente
sido confirmados por outros practicos. Elies reconhecerao na
ipecacuanha a existencia dos seguintes elomentos : uma materia
gordurosa de c&r escura que parece communicar a esta raiz sen
cheiro e eabor nauseosos ; uma eubslancia particular, simples, na
qual reside a propriedade vomitiva e que tern o nome de
emetina ; extractive nao vomitivo ; c6ra vegetal ; gomma ;

amido ; substantia lenbosa.
Forneceu a analyse leita sobre a raiz da ceplurlis ipeca-

cuanha o scguinle resultado*
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PARTE CORTICAL MEDITULLIUM

Materia gordurosa
Emetina
Extractivo nao vdmitivo trai;os apenas.......
Cira vegetal
Comma
Amido
Substancia lenhosa
Perda

2 tra^os apenas
1,15
2,45

. trajos apenas

16

*
6i w * - * - * * * * » B -r. « « * m

10 5
2042

00,4020
4,804

100,00100

Barruel e Richard procedendo a uma analyse muito acu-
rada sobre a raiz da cephuiii ipecacuanha, acharao os niesmos

elcmentos quo Pelletier, porein variando urn pOUCO as quail ti-
dados. As propor^oes dos dilferentes elcmentos encontrados na
parte cortical em 100 partes sao as seguintes.

1,2Cfira'e materias graxas
Resina..
Emetina
Comma e substancia sal inas
Albumilia....
Amido
Lenhoso .......
Acido gallico
Perda

1,2
16c.i t "

2,4
• 2,4

53
12,5
tra^osv 4 f ra 4

1,3

100,0

Guibourt julga que esta analyse d& uma idCa mais exacta
da composi^ao cortical da ipecacuanha, que a outra.
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Ultimamente Legrip analvsando 3 grammas de extracto
que obtivera em 3 deeoc§oes successiyas de ipecacuanha, reco-
ilheceo a composigao $eguint6 :

Emelina.
Tamiino,

Gomma..
Cellulose
Amido...

Of 58 grammas
0,09 B

2.33 )>

- B

3.00 gramims

Taes os couhefgmentos que se pessuem da ipecacuanha
debaixo do pontn de vista de sua compnsiijao.

Em 1851 Willigk estudimdo a ipeeaeu&rdia dbscrvou que a
emetina nao exist in em esfcadn do liberdade* porum em combi-
na^ao com um addo particular, o ncido ipecacu&nhico que 6
amorphOj de uma cur eseura avcrmelhada, amargo e muito liy-
groscopico.

Rosidindo na emetina o prinoipio Kunitivo e activo da ipe-
cacuanha, trataremos d’clla nmis detalhadamelite.

Em 1817 Pelletier e Magendie analysando a
ipecacuanha* eiifontrarSo um prinoipio activo a que derao o
nome de enietinn ; so nuiis tardu pnp£m foi porfei tarnonto omhe-
cida pelos mesinos a sua uatureza chim ten proprieclades e com*

posigfio.

* Emetina,

A CT net ina p<»de-sc cncontrar tms phumi&das debaixo de
dous aspeetos distilietos: ulgumas vezes no estado de uma
materia escura, extract ) Ion m \ formando o que m ehama emetina
impura on cmfitinu rsmm : 2.= outras vexes n- > estado de um po
raramente branco, em geral amarellado, muito leve* constituindo
a einetina propriamente dita on emetina pura.

A emetina impure, debaixo do ponto de vista chimico, nao
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tem grande interesse, pois representando uma mistura <ie muitas
substarcias, nao manifest* nenhura dos caracteres (pie pertencem
a um prineipio definido. 0 sen eniprego t>m medicina £ devido
a proprietaries muito mais activas que as da raiz d’onde se ex-

trahe. 1
Pelletier e Magendie obtivcrao-na, tratando uma dissolu<;ao

\

alcoolica de ipecacuanha pela magnesia ealcinada que precipita
a emetina, depois pelo alcool, sendo a solu<;ao filtrada atravess do
carvao animal e submettida (\ evaponujao ; a enietina assim
obtida apresenta-se debaixo da forma de uma substancia branca
ou escura, reunindo todas as propriedades vomitives da ipeca-
cuanha.

Este processo foi successivamcnte niodificado por Calland ,
Meuch e Leprat que aconseIliac o eniprego da potassa caustica e
do chloroformio.

Processo de Lefort. Esgota-se por dealocamento o p6 da
ipecacuanha, a prineipio com alcool, sendo depois o liquido
concentrado cm banho-maria at6 a consistencia xaropoea ; ajuu-
ta-se depois k 100 partes de p6 2 partes de potassa caustica dissol*
vida em um pouco dagua e chloroformio em volume quasi igual
ao da mistura ; no fim de alguns dias recolhe-se o chloroformio

4

que occupa a parte inferior do vaso, e substitue-se por uma nova
quantidade de vehiculo at6 complete esgotamento da mistura.
As solugfjes filtradas sao distilladas em banho-maria, deixando
um residuo escuro formado de emetina e de uma substancia resi -

4

nosa, a qual segundo Pelletier e Magendie nao 6 vomitiva ; estas
duas substancias sao isoladas uma da outra, tratando-se depois
esta emetina impura e escura por um acido fraco que somente
sature o alcaloida A solu§ao salina 6 depois precipilada pela
ammonea liquida, que separa a emetina debaixo da forma
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um p6 cinzentn que se faz digerir no ether snlfurico ; este IF
quido dissolve inn pouco da materia resinosa e deixa como pro-
ducto a emetina, tao pura quanto possivel.

Propriedades physicas e chimicas. — A emetina pura e
alcalina. Apresenta-se debaixo da forma de um p6 branch ou le-
vemente amarellado.

Impura tem uma cfir avermellmda escura ; seu cheiro 6 quasi
nullo; o sabor 6 amargo e ligeirainente acre*

Na temperature do 503 funde-se e toma o aspecto de um
extracto escuro e tranaparente.

Exposhi ao ar e A luz eora-se levemente em escuro, nao ca-
hindo em dt 'liquescenm como observarao Pelletier e Magendie
pela attracgao da humidade,

Pouco soluvel n'agua fria e no ether recti ficado a 603t mais
iFagua quente. Icsoluvel nos oleos, na benzina e no sulfureto de
carbono. Soluvel no alcool chloroformio e alcool amvlico,

A potassa e a soda a dissolvem mui facilmente, absorvendo
as soluc;oes o oxigeno do an

Exposta ao ar de mistura com a cai on
immediatamente
ra^ao parcial, on da resina que muitas vezes contem.

A emetina sob a acgao do aeido azotico adquire um colorido
vermelho. Fazendo-se em seguida actuar o protochlorureto de
estanho, ella torna-se espuniosa, semelhante a sabao dissolvido.

Pelo acido sulfurico, a emetina toma um colorido esver-
deado, e a ac^ao subsequente do protochlorureto de estanho a
torna leitosa com effervescencia,

Se se faz actuar o acido sulfurico addicionado de
ganez. o colorido esverdeado pronuncia-se mais, passando depois
ao vermelho escuro.

t

magnesia, adquire
uma cor amarella assaffroada, indicio de alte-

i

man-
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O acido sulfurico associado ao bichromate de potassio coni'

muniea ft emetina um colorido esverdeado, quo passa algum
tempo depois ao verde esmeralda*

A emetina triturada com o iodo torna-se amarella.
Os vapores de bromo communicao-Ihe um colorido roseo.
0 acido chromico a frio torna a emetina preta ; 6 sem du-

vida uma carbonisagao devida ft acgao oxidante,

Aquecida uma mistura de acido iodico e emetina, funde-se
a presentando o colorido avermelhado, depois desprendem-se tu-
rn agas espessas roseas c esverdeadas e ha por fim carbonisagao.

A emetina aquecida com o clilorato de potassio fica esvcr-
deada, e por fim couflagra-se dando faiscas vermellias e uma
diamma branca brilliant e. Nota-se completa combustao da subs-
tancia . F/ sabido quo o clilorato de potassio eervio em algum
tempo parti a combustao das substancias organieas nas analyses
elementares.

Aquecida com o bichromate de potassio, a emetina adquire
uma cur cinzenta quasi preta.

O protochlorureto de estanlio a frio c em solugao nada
produz em contacto com a emetina. Pela ebulligao porem dis-
solve a emetina corn um hello colorido amarello ahiranjado,
desprendondo-se fumacas brancas, que envermelhecem o papel
de tournesob

Os aeidos chlorhydrico, sulfurico, phosphorieo e acetieo sa-
turao-se iacilmente de emetina, produzindo combinagoes salinas
mui soluveis n agua.

O acido nitrico em combinagao com a emetina "produz um
nitrato mui pouco soluvel n’agua.

0 tannino e o acido gallico a precipitfio] abundantemente
de suns solugoes salinas, aquosas ou alcoolicas.

*

4

i
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0 biehlorureto do mercuric o o iodhydrargyrato de potassa
com os saes lie emetina <1fio combinagoes brancas, insoluveis
n'agua e soluveis DO alcool,

Com o biehlorureto de platina, o sal duplo quo se forma e
bastaute soluvel n 'agua, e poueo no alcool, seiulo amarc Ho dam
o precipitado.

A emetina pura 6 muito activa, na dose do alguns centi-
grammas produz violentos vomitos*

Ultimamente J. Le Fort e Wurtz conseguirao obtel-a era
crystals dnros, formando grupos do tamanhq: de uni grao do
milhOj conslituidos por ffnas agulluis radiando de uni eeiitro

commum,

Pelletier e Dumas cm 1823 estabelecerao que a emetina era
eonstituida por carbono, uzoto, hydrogeno e oxigeno cm pro-
port;oes correspondontes 4 formula Cua Ha # Az ( Jfl ,

Esta formula, segundo as observa^oes tie Leforfc, su ropre-
sentaria a mefcade da quantidade que pode saturar os acidos* tie
sorte que o equi valente correspondent & formula C60 H4* Az O1**
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ACQAG PHTSIOLOGICA

Acgao sobre a pelle e mucosas. — As experiencias mais
curiosas da ac^ao da ipecacuanha sobre a pelle e mucosas sao
devidas a Bretonneau de Tours,

Este practico provou que o p6 da ipecacuanha posto ern
contacto com a pelle despojada de sua epiderme, produzia uma
inflamma^ao local intensa; que uma pitada do p6 insufflado no
olho de um cao detenuinava uma phlegmasia tao onergica que
muitas vexes havia perfura^ao da cornea*

As experiencias de Bretonneau forao confirmadas e repe*
*

tidaa por Delioux de Savignac ; este clinico frieeionando u pelle
com uma pommada feita com o p6 da ipecacuanha, observou,
no fini de algum tempo, uma erup^ao semelhante & produzida
pela pommada stibiada.

Nao 6 so com as fricgoes que so obtem o exanthema espe-
cifico produzido pela pommada de ipecacuanha ; a simples appli-
ca<;ao do p6 sobre a superficie da pelle durante algum tempo o
produz, porem em gr&u muito mais fraco*

Detray applicando a mesma pommada sobre as mucosas, ou
sobre o derma desnudado observou uma inflam magao muito mais
intensa, e acompanhada de calor, rubor e prurido, havendo
muitas vezes ulceragao ou gangrena da parte ; tornando-se o p6

da ipecacuanha perfeitamente inerte sendo esgotado pelo alcool,
ou pela agua.

D'Ornellas, nas experiencias feitas, verificou que a pom-
mada de emetimi branca (4 grammas de emetina para 30 de ba-
nha) irritava o derma recentemente desnudado ; a mesma pom-
mada sendo empregada para curar os vesicatorios, determinava
dor, calor, rubor e pela exsuda^ao da fibrina uma falsa mem-
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brana, nao havendo producgiio de rrenhum Testes pheno-
, h . i ' L r

i

niynos pela pummada de emetina escura*

i > p6 de emetina irrita taO fortemente a conjunctiva que no
dia segurate, depois de duas applies*goes feitas era um dos olhos
tie mn grande cao, a cornea tornara-se embaciada, despolida e
opaoa, dando era result&dp uma chemosis intense.; a ophtalmia
d i term inada aggnwou-se tanto quo no tereeiro dia o olho pa-
recia perdido. 0 p6 empmgado era impalp&versesdo astia aegao
irritante devida ao alcaloide, porque a applicagao do \\0 de lyco-
pOdio no outro olho do mesmo eao lieniluma imtagao pro-
duzira.

A solug&n de emetina, instilladu trez vexes entro as pulpebrus
de um dos olhos de dons cans, determinou uma viva inflam-
magao da conjunctiva ocular t palpebral acompanIradii de ligeira
opacidade da cornea. Sobre o outrn n ] ]io dos raesmos eaes uma
uiiica instillag/to s6 causou leve vasculari^agao de toda a con-
junctiva, sem a menor irritagaudu i-ornea.

EH cvidente que a emetina, quer em p6t quer era soliigao
eoncentrada, produz uma congestao intensa dos vasos das nm-
eorfas, congestSo que pode ebegar a inflammagao viotenta.

p6 da ipecacuanha pode irritar mais on menss forte-
uiente as mucosas piiuit&ria c broncho pulmonar. A acgao sobre
a pituitaria se traduz por
acompanliada de smiura ,

eregiio que se torua fluida. (Juanita ;

sobre as mucosas do apparelho respiratorio, observes© oppressao
sagao e um vcrduddro aoeesso de

algum tempo por sibundanto ex -
por Lernery, Yigaroux

i

uma sensagao de calor, que 6 sempre
espirros frequentes c augraeiito daae-

aos accidentes determraodoa

do thorax , dvapueaT suilbt̂
asthma, tmmnumjo nu flm de
peutoraguu, Estes faclus forao uhsu^vados
e Trousseau.

Pode-se pais txmeluir ; que a ipecacuanha e uemdina fem fm*i
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acedo toptea t irnlanU sol/re a pelle c mucosas ; porhn sendo de ra-
pida resoluQ&Q a phlegmasia determinada.

Acgao sobre o tnbo gastro intestinal
estomago em close vomitiva a ipecacuanha determina pheno-
menon variaveis.

Algum tempo depois da ingestao da substancia, o individuo
experimenta uma sensagao de calor e nniitus vezes de replecgao
do estoinago, pareccndo que uni liquido qnente distende este
orgao ; esta sensagao local accentuando-se poueoa poneo, torna-se
logo em uma verdadeira unxiedade precordial ; desejos de vo-
mitar e urn mdo estar indefinivel so apresentao. Se este estado
dura pouco, sobrevem ligeiros ealefrios, suores frios ; algumas
vezes mesmo, porfim em circumstandas especiaes, observance
sobresaltos dos tendoea, tremores, convulsoes e syncopes.

Durante este estado nauseoso a respiragao 6 geralmente mais
ou rnenos enfraquecida, irregular, entrecortada e suspirosa ; o
pulso e depressivelT peqneno e mais frequente ; o coragao bate
com meuos forga. As sensagoes de desfallecimento e de angustia
vao se augmentando pouco a poueo, a face torna-se pallida e
coberta de snores. Finalmente apparecem eructayoes, pandieu -
lagoos o desejos de vomitar ; n’este momento as extremidades res-
friao-se e a salivayao augmenta-se.

Tal 6 a phase prodromica do vomito, que se pode cliamar
phase nauseosa.

Passado este periodo, sobrevem o vomito no momento em
que a angustia torna-se mais forte e intnleravel ; o diaphragma,
os musculos abdoniinaes e n esophago entrao immediata c simul-
taneamente em contracgao. Debaixo da pressao brusca das po-
teneias musculares, as materias contidas no cstomago sao lan-
gadas atravez do cardia. o esopbago se ainplia ; o pescogo se es-

Introduzida no

*
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tende, o larynge £ levado para eima, o isthmo da garganta se
dilata ao mesmo tempo que o vt$o do paladar applica-se sobre
a abertura posterior das fossas nasaes, protegendo-as ; finalmente
a bocca abre-se largamente e deixa passar as material que se es-
capao para fora , darido lugar ao vomito o qual pode repetir-se

t

uma on nuns vezes.
Passado este periodo OH movimentos respiratorios e o pulso

se accelerao, a face eora-se e fica animada. 0 suor apparece em

abundancia, nao o suor frio. inter initt-ente e partial do periodo
nauseoso, porem uma leve humidade que pod © tornar-se em
suor abundant©, franco e progressivo. A saliva angmenta-se e
enche a bocca, o muco bronchico e hypersecretado. A ' esta crise

um

violenta produzida pela ipecacuanha, declara-se immediatamente
depois o socego e um sentimento de bem estar.

A descrip<;ao que acabamos de fazer p6de ser artilicialtncnlc
dividida em 3 periodos, sendo : o 1- o periodo nauseoso ; o 2- ca-

o :?sraeterisado pelo proprio acto do vomito e
mento de expansao com hyperseeredoes general isadas e sensacao

por um mnvi-

de bem estar.

Para verifi -ar se o vomito produzido pela ipecacuanha era
um acto reflexo de origem gastrica, D'Ornellas procedeu a uma
aerie de experienoias em cacs, obteudo resultados satisfactorios
pelo emprego da emetina.

Este practico provou que em sreral, depois da sec§ao dos dons
pneurnogastricos. a emetina posta em contacto com a mucosa do
estomago nao provocava vomitos, inostrando-se perfeitamento
inefficaz a substancia.

Ohouppe coiifirmando esta < xperiencia verificou que, sendo
seccionados os dous pneumogadricos antes da adininistracao do
vomitivo, manifestarao-se vomitos. porque asec^ao irritou a extre-
midade dos pnoumogastricos ; mas desde que os vomitos cessem
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! t I i

e que o animal estejaem reponso, 6 impossivel fazel-n vomitar ir-
I * * ' ti * “* I.

i*
1 | . * * 4 I i I P J *|iri tando a mucosa gastrica pelaemetina ; d’ornle conclue que

1 ; ’ 1 N 1 r
# j t . , < ipneuraogastncos sao, senao a via centripeta do vomito, ao men09

a principal-

1

os f

](H|t t
D'Ornellaa ainda observou c&sos em que, apezar da sec9ao

dos nervos vagos, vomitos tardios se declaravao depois do em-

J J i 1 j *

. J : J ** "

prego da ernctina ; d'onde coneluio que o pneumogastrieo 6 a via
J I "* f 1

^
1 ”1 1 " f - l | I I f . I

ordinaria da exeita^ao centripeta, por£m aendo seccionado esse
i * * i - « i 3 i p - i I - i r t ! t

nervo o grande aympathico pode suppnl-o.
' L ' ‘ * I : i ; i ,

Chouppe verificou os mesmos factos, discordando quanto ao
' i H I* /* *i 1 1

modo de interpretal-os.
" r

- " B | » | # 1 * 1Este physiologists nao admitte que o grande sympatliico,
4 t ". I* ? I f , r| . '• | i f p " p ^

possa em CARD algum servir de via centripeta ao vornito ; se vo-
mitos sao observados algumas vezes depois da seegao doa nervos

1 - ’ ’ < ' ; - N I lT " f
Vagos, e isto devido & irritagao da extremidade central do pneu-

. / ' - r h l V i -.l i t _ , i . , | i' i ;*J

mogastrico cortado, pelo agente vomitivo que passou para a
circulagao.

Basca a sua opiniao na seguinte experieneia :
Em um eao previamente tracheotomisado, seceiona-se por

meio de um fio a medulla espinhal ao ntvel da segvmda vertebra
+ * * *

' 1
^

'
t ( t P » ' ' *cervical , feito isto practica a respiragao artificial, e injecta-se ipe-

f ' *1 ( ' . i *1 1 » 1 f-cacuanha nas veias; no fim de um quarto de liora o estomago que
tin ha sido retirado para fora da cavidade abdominal, entra em
' - 3 ' 1 ' ‘ 1

’
1 I i

f
- [

violentas eontraegoes sendo de novo attraliklo para ahi ; pouco
( |I I P i| T\ t ' ' ' * \ [ < 1 1 , T *' . .
tempo depoi3 manifestao-se verdadeiros movimentos de vomito
i * 1 PJI f ri: t* . * . v 1 , 1 ’ it r J

do pharvnge e esophago, nao hayendo phenomeno retiexo algum
quer da parede abdominal, quer do diapbragma.

f* < ' i n i i ’ y - i K . v i

D’esta experieneia resultao tres factns notaveis : a nao inter-

J

:

\
t ‘i *

!' I 1vengao do grande svmpathico no acto do vomito, o valor nullo
' V - l i " : 11 ' r » - an i .

da continuidade medullar relativamente a esta conducgao cen-
' ’ * " V - u 1

* ' ' 11 p i i * ’ - ] i t . rtripeta, e por fim a impossibilidade de provocar o grande sym-
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pathico rta substancia cinzenta da medulla, abaixo da sec<;aor
phenomenon reflexos do lado doa musculog abdominaes.

A emetina faz vomitar quer tomada internamente, quer em
injecjao eubcutanea ; era geral os vomitos estao em relagao di-

4 -
recta com a quatitidade iugerida, manifcstando-se main depressa
no primeiro case do que no segundo, Este facto, em opposi§ao
com o que se observe para as outr&s substancias toxicas, prova
em contrario a opiniao de Magendie, que nao 6 pela aegao do
sangue, eneerrando emetina * sobre o bulbo que se prodnz o vo-
mito, por&m sim por inflneiicia directa sobre a mucosa gastrica
e ac$3o reflexa consecutiva * Nos casos em que a emetina tem
sido introduzida por injec^ao hypodermics 6 neeessario, corao
condi^ao antecedents ao votnito, que, depots da diffusao da
substancia activa on torrente circulatoriat sua elimiriagao ten ha

L i t

lugar pelas gknduUis da mucosa gkstrica, que s6 seeundaria-
merite se achao affectadas.

Obscrvou d'Ornellas em suas ndtaveis experiencias a eliini-
nagao da eraetina polo estomago, intestine e flgado, coincidiudo
| T j i i j - i 1| j i . . B ||J|sensivelmente o vomito com a tdiminac;ao d 'esta stibstancla, como
fazem suppor as lesoes inflanimator!as eucontradas no Itibo
gastro intestinal,

O efieito vomitivo da ipecacuanha e menos rapid0 que o
obtido pelas preparajoes atithnoniaes. por6m mais durudburo ;

meio mais seguro de n determinar, consist,© em dal-a em p6 fina-
mente pulverisado e euspenao em uma grande quantidad
infusao quente, empregando-se cm doses fraeeionadas e rep -
tidaa*

U

Acontece, ainda que raramente, qne o p6 da ipecacuanha
seja conaervado no estomago sem determiner vomitos e n'este enso
ordinammente purga: este estado £ tambem obtido na nun r
parte da^ pessoas que tem ^ufficientcmente vomit&do, dOrando
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os vomitos algumas horas e sendo raramente acompanhados de

fortes colicas.
A ac(;ao dos vomitivos sobre

eminentemente complexa. variando com os
Acgao sobre a circulagao,

a cireulajao 6
agentes e com as doses. Todos os autores estao Concordes em que,
seja qual f&r o vomitivo empregado, ha uma notavel acceleragao

4

do coragno e pequenhez do pulso durante o periodo do vornito.
Pecholier observou que para a ipecacuanha coma para o

tartaro, ha uma superoxcitagao passageira poreni incontestavcl
do coragao durante o vornito, succedendo a esta acceleragao pas-
sage]ra um enfraquecimento notavel progressive e duradouro do

pulso.
u Nous notons done, dit -iL pour drs doses qui vont de 5 rnilli-

grammes & 5 centigrammes demetine el de 20 a 80 centigrammes d' ipe-
cacu<inhay ime grande difference dam le rwrnbrc des pulsations, avant
et aprts P experience. Cet ecart va de 104 ( ckiffre maximum) a 40
( chiffre minimum).

Como actuao os vomitivos, principalmente a ipecacuanha ou
o sen principio activo, para prod vizi rem o enfraquecimenio da
circulagao, sobre os vasos, sobre o systema nervoso vasu-motor ou

sobre o coragao ?
Que a emetina nao actua sobre os vasos e nem sobre o sys-

tema vaso-motor, provao-no as experiencias de Chouppe e Po-
lycronie.

1

Examinando os vasos da lingua ou da niembrana natatoria
d'uina ra, nao observarao estes distinctos experimentadores mo-
dificagao alguma no calibre d’estes vasos depoisda injeegao d’uma
decocgao de raiz de ipecacuanha, notando tamhem que estes
mesmos agentes nao contrahiao os vasos das glamlulus, principal-
mente da sub-maxi1lar ; verificarao finalmente que em lugar de

i
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augmento havia diminiiigao na tens&o sanguinea depois da ac^ao
da emetina, Mao produzindo este agente contracgao das arteriolar

Peeholier teve ainda occasiao de observar em experiences
que ffcera, a ac$5o directa da emetinn sobre o coragao ; produ-

zindo por esse modo o enfraquecimento da circulagao*

« Get ohwnmtmr fixe dmx grenouilles mr des plaques de liege,
ouvre lent poitrine, et maintwit par une erigne, (e tii&ur tire an dehors.
On compte d. ce T&mnent , environ 120 systoles peer minute. II verse
ulorst wur le carur de la yrtinouille A, 12 goalies de ddorure d ' emetine
an 10U° , a deux reprises et d 6 mimUes d'ivtermtte,tandis que la gre-
nvwille B est respect&e. Au / > r > nt de 10 minute le amir de la greumeUle
A ed a t>0, d celid de la greuoaille B d lit)

* Apr fa 20 minutes, A est
d G 2 et B d 90, Aprfa 33 minutes, le amir de A Tie se contmcteplue
tandis queeelui de Use coutmete encore plus d'une heure. w

Alem disso Fecholier notou ainda que a emetina nio artu-

ava sobre a cireulag&o capillar atravee da pelle, porem sirn que
enfr&quecia ns eontraegoea cardiacas quando injectada no peri -
cardio ; tornando-ee muito mats manifesto este enfraqueclinento,

desde que se ponha a substancia em contaeto com o cora^ao .

De todas estas experiencias condue-se gue , a emetina adua dirtv-

tamente sobre o cora$&Qt enfraquecendo os movimentos desse orgdo*

Um dos effeitos mais evi -Acgao sobre a respirag&o .

dentes da ipecacuanha sobre a respirajao, 6 a diminmgao de im-
mero dos movimontos respirator!os ,

Pecholier observou petfeitamente este plieuomeno em coe*

lhos.
Empreganda a emetina nas doses de 5 milligranias a 5

centigram mas e u ipecacuanha nas de 20 a till cent!grammas,

encontrou die no iiumero das respiragoes antes e depois da fcxpe-

differenga de 140 no maximo e de 90 no minimo.rienoia , unia
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Exceptuando as idiosynerasias, maiores diflerengas erao ordina-
4 I ; I * 1 ( 1 f > i r * 3 fc •. * 11 • r{JM » ^ 1 • 4 *

riameute produzidas por doses mais elevadas, sendo os effeitos
» I i • i I . . I

tao rapidos come os produzidos sobre a circalagao,
i i ' “ * ’ • < i » «

D’Ornellas tambem viu em ras intoxicadas pela emetina,
" J; i i »

que a respirayao diminuia em frequencia e intensidade, come-- - J| * 4 4 I M H • r I * i l i 1 p ' ” v r

gando esta dimiimiyao no fim de 20 miuulos e fazendo-se lenta
e gradualmente.

Em ciies c eoellios em seguida & uma pequena excitagao
1• i f * 1 « 4 ] | I h| A m ,1 ’ 1 V I . L • > W

geral, a respiragao comegou a tornar-se mcnos frequents ; com a
ihjeegao sub-cutanea o phenomeno manifustuu-se cerca de rneia- -.1 , i r - , l11, v 1 - , * - * \ , i

bora depois ; a diminuiyao progrediu coasideravelmente e durou
todo o tempo que o animal esteve submettido a iuliueucia do
alcaloide.

Antopsiando tres destes animaes, notou elle que os pulmoes
I l f i 1* I i

1 j I h „ J h 1 f c j- 1

estavao em am vermelhos, congestionados, ecchymosados, sobre-
iiadando nagua ; em outro hepatisados, mais densos que a agua;
e no terceiro emphysematosoa. Attribuiu a congestao do pulmao
ai paralysia dos musculos expiradores.

Peeholier, pela autopsia practicada em animaes envenenados
i , *pela emetina, encontrou o tecido pulmtmar pallido o exaangue,

explicando esto facto pela raridade dos inovimeutos respiratorios
1

e pclo afiiuxo considemvel de sangue quetinha lugar para o tubo
gastro-intestinal*

M ' l * l l .T
Em resumo, conclue o mesmo physiologists : a ipecacuanha

4 i IVI f f -11 11 ’ M ‘ s IS I

ou o seu principio aclivo reduz energicamente o numero das
respirayoes nos animaes que tern sido submettidos & sua influ-
ence, o diminue notavelmcuteo affluxo de sangue para o pulmao.

D’Ornellas, apreciando o modo de pensar dos clinieos que
attribuem a anemia as doses nauseantes e vomitivas o a hepati-
sayao &s doses toxicas, cxprime-sG da maneira seguinte :

Comprebonde perfeitumente que urn desengorgitamento do

i

t *

<
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teoido pulmonar seja algum&s vezes a consequents da hyper-
crinia gastro intestinal* bem como do leve enfraquecimento da
respiragao (dose pequena ou media, nao sendo repetida muitas
vezes) * Julga outrosim, que uma hepatisagao do tecido pul-
moriar seja o resultado do enfraquecimento profundo e mesmo
da paralysis dos nmsculos ruspiratorios, sobrevindo antes do de-
sengorgitamento do foeido pulmonar devido a revukao sobre o
tubo digestive (dose media inuilas vezes repetida, ou dose forte) .

A ex perimentagao porfim apresenta factos quo nao tem tao facil
explicagao, e que nao eslao coinprehendidos n'estas duas cate-
goric. Assim conhecem-se experiencias em que o animal, sub-
mettido a emetina em dosespequeiias, porem repetidas, apresenta
pela autopsia completa hepatisagao pulmonar ; ontras em que o
animal submettido & doses toxicas nao apresenta eongesloes nem
hepatisagoes do pulmao.

0 mesmo physiologista observou no liomem doente, quatquer
que seja a dose do emetinu u o mudo de emprego, liavendo ou
nao vomitos, que a respiragao diminuia 11a maioria dos casos
na proporgao de 4 para 1.

O mesmo D’Ornellas depois d'estas experiencias, conclue
que ; a emetina rnfraqaece a rcspir&gdo mid provauelmente poraerdo
rcjlcxaT que parte da porc/la gastnea do pnewmogastrico e sc irradia
pot intermedio do bulbo, sobre a porrAo pulmonar do mesmopnenmo -
gasirico, e por intermedio da medulla sobre os musculos expiradores*

Acgao sobre a temperatura, — Podia-se pensar a priori quo
o enfraquecimento da circulagao e respiragao devera produzir
uma diminuigao do calor animal,

lCsta supposigao tem sido confinnada pelas experienciaa de
Peeholier e d'Ornellas.

JB * J 'J “ - » * ^

Elies observarao em coelbos que no thermometro colloca<lo

r
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na bocca, axilla e oreilias a columna de raercurio abaixava-se
* m

gradualmente pela acyao emetina oil da ipecacuanha ; intro-
duzido no anus, ella iieava estacionaria ou graduahnente elevada.
Pela ingest Ao de 5 centigram mas de emetina, o abaixamento
mais consideravel notado foi de 2-, 7> e o augmento da tempera-
tura rectal de 0=,7.

Explicao o abaixamento da temperature nas partes superi-
ores do corpo pelos effeitos contra-estimulantes geraea ; o enfra-
quecimento da respirajfio e circula <;ao, a constancia, ou mesmo
augmento da temperatura rectal pela congestao da mucosa gas-
trointestinal*

De todas estas experiencias conclue Pecholier : que debaixo
dainfiuencia da ipecacuanha, a temperatura da bocca , axilla e ore-
lhas dbuixava-se, c que a do redo Jica estacionaria ou augmentada.

1

Acgao sobre os musculos*

gistas teni notado entre os eltVitos dos vomitivos um sentimento
de fraqueza muscular, e em muitos casos um enfraquecimento
verdadeiro e progress!vo, podendo cliegar at6 a paralysia com-
plete.

Grande numero de physiolo-

*9

Pecholier e Wcylandt observarao a diminuijao da irritabi-
lidade muscular debaixo da influencia da ernetina.

D'Oniellas veriiicou que a emetina nao alterava a estructura
das fibras musculares ; debaixo porem dc sua influencia o appa-
relho locomotor soffria, haven lu enIraquecimentof tremor e abo-
lu;ao dos movimentos voluntaries com longa eonserva^ao dos
movimentos reflexos, que tumbem diminuem de for9a ou desap-
parecem quando a injec<;ao de emetina tern sido precedida da
ligadura da aorta ascendente, da do bulbo aortieo ou da do co-
ra^ao. Os movimentos reflexos desapparecem rapidamente quando
a injec^ao de emetina tein side precedida da sec^ao do bulbo

4
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rachidiano on da decapi lagan, porflm conserv5x>se nos membros
posteriores, e sao abolilos nos abdominies quarnlo a injecgao
tem sido precedida da seei;a > da medulla na parte media.

Finalmente a emetina, pela resolugao que produz sobre
os musculos voluntaries, combate vantajosanielite as couvulsOes
determinadas pela strychinimi , tendo utna aegao desconvul-
eionante.

A ipecacuanha deter-Acgao sobre o systerna nervoso*

mina sobre o systema nervoso plumomenos de dtias ordens: k
principio uni ptriodo de excitsigao e depois
pressao.

periodo de de-n m

Pecholier diz : « Nous avans constat^ chez nos lupins, de 1* ex-
citation jtresque aassitol ayris 1' administration dr Vfanfhne. l!s ctaient
en proie a unr assez virr agitation rt conmucut avec rapithtL La
frayeur rtait . ninsi qur nous a vans pn le constate )\ insnjfficirmte <i ex-
ploiter de tels rffits. Mats h entbi laffaisemrnt sunicnait. L'animal
fdubait., tombait. sitr le flttnc, essaynit suns sums de fuir en se trainant

lr ventre, et devenait inruyob/r de tout uiouvement voloiitairc, »

Cliouppe e D'Ornellas ronlirmno e^tes resultados. So em
os phenomenon de depressao sobrev6m

diserve a prime!ra phase deexci -

. r 1 *O tv *

certos aniimies r > mo as ras,

immediatamente, sem que >

tacao.
se

lias, diz o mrsinn physinlogista, ha resolugao
dos movimentos volunlarios ; em doses eluvadas ha aboligao dos

Em doses in

movimentos voluntarios, diminuigao progressiva dos movimentos
de convulsoes clonicas, se os csforgos de vo-

grandes, paralysia dos membros, prin-
por um dos membros anteriores, outras

e dimiiuiigSo da sensibilidade geral.

reflexes, produegao
mito e os softVimentos sao
cipiaiido algumas vezes
pelos dous conjunetamente,

elle todos estes plmuomeiios mais pela parte q u e oExplica
systema nervoso toma mi perlurbagao das importantes funegoes
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do bulbo rachidiano, do que pela aC£ao primitiva da emetina
sobre a medulla ou sobre os cordoes anteriores.

Pecholier em observagoes que fizera conclue : « que a ipeca-
cuanha reduz promptamente a energia d'acg&o do systema nervoso, e
determina urn collapse consideravel. A paralysia produzida por ella
accentua-se sobre os nervos sensitivo$t etn quanto que a motricidade
nervosa e a contractibilidade muscular sdo $6 dxminuidas e ndo inlet*
ramente abolidas. »

*

%

i
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AC(JAO THERAPEUTICA

Pneumonia
W

Ef quasi sen)pre util recurrer aos vomitives no comedo da
pneumonia ; elles achao-se naturalmente indicados todas as vezes
que existe urn eatado sahurral do estomago, ou qunndo se obser-
vao oa phenomenon que fazem dar k pneumonia o nome de
biliosa ; nfesta prefere-se a ipecacuanha, pois a16m de ser elimi-
nada pelo figado ooncorre directamente para a diminuig&o de
um dos elementos principaes da molestia, a expuls&o dos ex-
sudatos.

Foi Broussonet que insistio no emprego d'esta suhstancia,
prescrevendo a infusao (2 a 3 grammas de ipecacuanha para 120
a 200 grammas d’agua fervendo) ajuntando algumas vezes o xa-
rope de diacodio. Debaixo da influencia d’este meio, preeedido
ordinariamentede emissoes sanguineas, Broussonet vio a molestia
eeder rapidamente, estabelecendo-se a tolerancia com muito mais
facilidade do que com a po5ao estibiada.

Delioux empregava-a com confiansa em altas doses* <r A ipe-
cacuanha, diz elle, tem sido geralmente tolerada j^lo estomago
e tubo intestinal com baatante facilidade, e longe de determinar
a diarrhea, como o fazem tantas vezes os antimoniaes, deixa
algumas vezes persistir uma constipa^ao, sendo necessario para
vencel-a recorrer aos laxativos. »

Administrada em infusao, diz Resseguier, em um vehiculo
(de 120 a 180 grammas d’agua para 1 a 3 grammas de ipecacu-
anha) esta substancia tem virtudes que se assemelhao a das pre-
para^oes antimoniaes dadas em doses extraordinarias* Como estas,
a ipecacuanha abate a intensidade da pneumonia, quer por

i

uma



[
V.i/V'Sv

A
34

acgao hyposthenisante, quer provocando snores copiosos quo fa-
vorecem a criso da molestia. Os doentes iratedos d’esta maneira
tomavao todas us horas uma collier de sopa da infusao, ajun-
tando-se algumas vezes de 15 a 30 grammas de xarope de dia-
rodio para facilitar a tolerancia. As primeiras doses produzem
algunias vezes vomitos, porem com facilidade estabelece-se a
tolerancia e toda a pogao S tomada em 24 horas*

A ipecacuanha 6 urn remcdio heroico contra as pneumonias
dn? velhoat nos quaes a fraqueza produzida pela idade faz temer
O effeito asthenico das eniissoes sanguineas. Excite a vital idade
do orgao pulmonar, e o poe em condigoes favoraveis & resolugao
da phlegmasia.

Woillez, em 9 pneumonicos, empregou com vantagem a se-
guinte pogao : julepo gommoso contendo 2 a 3 grammas de p6

de ipecacuanha e 15 grammas de xarope de diacodio para ser to-
mada em 24 horas. Esta medicagao, diz elleT tem a vantagem de
nunca ser seguida de prostragao; de ser facilmente tolerada ou so

produzir vomitos ou evaeuagoes moderadas ; de attenuar os acci-
dentes do apparelhorespiratorio e a febre, e provocar uma trans-
piragao para a pelle. Apezar do numero limitado de factos,

Woillez liga grande importancia a este tratamento, pois observou
em 8 doentes uma melhora franca snhrevinda do 7« ao 92 dia, e
em outro no 102 dia.

Segundo a gravidade do caso faz elle ordinariamente preceder
ao emprego desta pogao uma applicagao de ventosas escari-
ficadas.

4
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Bronchite

Como todas as questoes therapeuticas, a do tratamento da
bronchite apresenta grandes difficuldades peia formula das indi-
cates principaes, e pdas indicayoes secundarias a que so referem
os symptomas.

O emprego dos vomitivos e duplamente util, quando existe
uni embarayo gastrico acompanhado de bronchite aguda ; n’estas
condiyoes os mais usados sao o tartaro emetico e a ipecacuanha*

sendo este ultimo prefer!vd por nao ter um etltilo t £u » depres-
sivel sobre o organ ismo<

Os vomitivos printipidmente a ipecacuanha sao uttis nas
crianyas ; sua eflicacia primaentre todas its outras medicates que
tem sido aconselbadas contra a bronchite in fan til. No adulto
como 11a crianya se evitard insistir sobre o emprego da ipecacu-
anha! e principalmente do tartaro emetico se os vomit > >s rcpcti-
rem-se frequentemcnte e se sobrevierem numemsas evacuajoes

sanguineas.
Insistir seria lanyar o doente em grande prostraeao, impo*

dindo d’esta maneira a resoluyao da molestia.
A ipecacuanha tambem e empregada como expectorants em

doses fraccionadas, quando ha necessidade do expellir os pro-
ductos da secreyao catarrhal cuja ostagnayao e accmnulo 1103

bronchios p6de trazer perigosas consequential, prmcipalmente
aos velhos e &s crianyas.

h
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Coqueluche

A ipecacuanha 4 empregada com grande vuntagem na co-
queluche, Tem-se dado uma explicagSo provavel e muito natural
do modo de acgao d’esta aubstancia sobre tal molestia*

Os accessos violentos de tosso que reproduzem-se e repe-
tem-se com tanta frequencia e intensidade, chegamlo algumas
vezes a provocarem vomitos, parecem dependentes em grande
parte da irritagao continua exereida pela presenga de inueosidades
ospessos e adherentes secretadas pela mucosa das vias aereas, que
aeha-se mais ou menos inflaimuada. 8aoestas mucosidades accu-
uiuladas e Fetuias mis divisoes bronchicas, que entret@m a mo-
Jeatia,

Ora a ipecacuanha, dada em pequenas doses, favorece o des-
locamento e a expulsao (Tessas rnucosidades, e desembaragando
0 estomago das materias que o enchem, tonni assim facil a
abaorpgao de outros medicamentos.

i^eja qual for o mechanismo de sua aegao, a experieneia tern
sanccionado a sua effieaeia.

Trousseau e Pidoux aconselhao durante o primeiro mez
fazer vomitar as criaugas tie dons em dous dias, applicando-se-lhes
de uma s6 vez a dose de 40 a 50 centigrammas e depois diminu-
indo-a gradualmente, Por este meio faz-se a coqueluche durar
15 dias em lugarde 1 , 2 ou 3 mezes, tornando-se os accessosde
tossemenos frequences e menus longos, ainflammagaodopulmao
mais rara ; alem d'isso o appetite das criangas mantem-se, per-
mittindo a alimcntagao, que 4 de grande vantagem.

Laennec adxninistrava-a com grande confianga , em doses
yomitivas, todosos dias ou de dous em dous*

Archambaut diz que a ipecacuanha apresenta grandes van-
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tagens na therapeutica infantil. Provoea a transpiragao, faz cahir
a febre, nap produzindo nonlmm desarranjo intestinal. Nos seis

primeiros mezes da vida, emprega-a debaixo da forma de xarope.
Do 62 mez ate 1 anno recorre a preparagao seguinte :

Xarope de ipecacuanha
P6 de ipecacuanha

Uma collier de chi de 15 em 15 minutns, ate produzir tres

50 grammas
30 centigrnmmas

vomitos.
Este clinico eleva a dose do po a 1 gramma nas eriangas de

idade de 1 a 2 an nos.
West nao se limita s6 a fazer vomitar nos cases em que a

tosse e incommoda, procura tambeni acalmar esta por meio da
seguinte prescripgao :

Vinlio de ipecacuanha
Vinlio emetico
Elixir paregorico
Ajunta a esta preparagao unm pogio de 60 grammas da qual

di uma collier de loom 15 minutes.
Nos cases em que a crlanga apresento a tosse caracteristica

da coqueluche, manifesto M. Dervieux grande eoufianga na
administragao da pogao seguinte, como meio de abortar a mo-
lestia :

CO centigram mas
1,80 »
1,20 »

Agua de gomma
Agua de louro cerejo
Extracto de aeonito.

200 grammas
4
5 centigrammas
3 grammas.

Tomari uma collier de chi de liora cm bora, e duas se a
crianga tem mais de 3 annos.

Xarope de ipecacuanha
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Tisioa

A ipecacuanha e o emetico tem side admiftistr&dos ha muito
tempo em todos os periodos da tisica pulmonar. Qaanto 5, cscolha
d’estes dous agonfees, o medico deve ter em vista as forgas do do-
ente e as compticagoes que contra indiquem o sen emprego.

Reid em todos os periodos da tisica prescrevia-a em dose tal
que, produzisse urn ou dons vomitos por diaf e repetia esse meio
tanto quanto avS forgas do doente e os symptomas o indicavao,

Maret medico de Dijon, empregava~a na dose de 3, 4, 5 graos
facilitatido d'essa maneira pelo voinito a expulsao das materias
purulentas, e ulliviando consideravelmente o doente.

4

Asthma e catarrho bronchico

Nos eatarrlios chronicos acompanhados de syuiptomas ner-
vosos, a ipecacuanha dada em doses fracas e repetidas favoreee a
expectoragao e diminue a oppressao.

Na asthma secca e nervosa corta-se algumas vezes immedi-
atamente o accesso fazendo o doente vomitar com 1 ou 2 gram-
mas de ipecacuanha.

Durand Fardel diz : quando nos velhos os accessos de dys-
pnea se apresentao no curso do catarrho, presagiando uma asphy-
xia eminente, a face e as extramidades toruaudo-se frias e cyano.
sadas, a ipecacuanha dada na dose de 1 a 2 grammas produz
bons resultados, continualldo-se depois a cura com o kermes
mineral.

Beau nos accesso3 de asthma ligados & lesoes organicas com-
muns aos velhos. administrava inn p6 vomitivo composto de :
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Ipecacuanha em po
Tartaro estibiado....

1 gramma
10 centigrammas

Depoia do emprego d'este p6 fazia o doente entrar em um
banho eulfuroso, que se repetia nos dias seguintes. Este trata-
mento determinava um allivio rapido e quasi instantaneo, tor-
nando-se a expectora^ao facil e a respiragao mais livre.

Niemeyer nos casos graves prescreve um vomitivo, meio
que tem-lhe dado exeellentes resultados. .Se o accesso se prolonga,

administra o tartaro ou ipecacuanha em dose expectorante,
dando preferencia a seguinte pogao preconisada por Kohler :

Infusao de ipecacuanlia (30 a 50 centigrammas
para 150 grammas
d’agua.)

00 centigrammas
30 grammas

Extracto de pulsatilla
Xarope simples
As colheres durante o dia.
O emprego d'este meio combinado com os revulsivos cuta-

neos era sempre seguido de melhoras para o doente.

Croup

A primeira ideia qne occorre immediatamente aoespirito do
medico, em presenya d'uma molestia produzida por um obsta-
culo a entrada do ar no larynge. e o emprego dos vomitives.

Hufeland preconisava os vunitivos, nao so para expulsar as
falsas membranas, como para impedir a sua formaoao, prescrevia
sempre a seguinte formula :

I
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Tartaro estibiado 5 centigrammas
• 15 decigraramas

| aa 15 grammas

. 30 grammas.
0 doente tomava umacollier de 15 em 15 minutos, at4 raa-

P6 de ipecacuanha
Xarope de framboezas
Oximel scyllitico
Agua i

nifestarem-se os vomitos.
Valleix partidario do emprego dos vomitivos resume assuas

observances n'estes termos.
« Dans 53 ca$ on a employ£ 31 fois, comme vindication pri.nci-

pate, Femetiqne ct Vipecacuanha , et il y a eu 15 guerisons, v est-h-dire
prds de la moitie ; tandis quo dans 22 autres, on les vomitifs nont
tt& donnes gu'avec parcimonie, il ny a eu qii' une seule guerison :

difference enorme, quit Dialg re, le petit rt ombre d' observations, me parait
etre }>lus qu'une simple coincidence. En autre envisagrant ce$ resultats
a un autre point de me, on trouve que parmi les 31 qui out ete trait6s
par les vomitifs energiques, 2G out rendu dc fmisses membranes dans
les efforts de vomissementf eft de ce nombre, 15 ou prds drs 3/5 out
gueri. Les 5 cwires, au contraire, n' ontpas rendu un soul fragment de
fausse membrane, ct ils sont toils marts. Restent maintenant tes 22 su-
jets chez lesguels les vomitifs nont ete employes

Despine e Picot prescrevem um vomitivo logo que apparece
a dyspnea, preferindo a ipecacuanha (em pd ou em xarope con-

forme a idade) ao tartaro estibiado, cuja acnao purgativa e hy-
posthenisante deve-se temer nas crianfas.

As obeervanoes de Valleix, e mais tarde as de Gaussail nao

deixao duvida alguma sobre o valor dos vomitivos I

4
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Pirexias

As indicates do tratamento resultao naturalmente da na-
tureza da febre. E’ de obrigajSo do medico procurar reconliecer
qua! o elemento niorbido que predomina e atacal-o.

Na f6rma biliosa ha necessidade de modificar o desarranjo
que soffre a secreyao biliar, e combater os sens effeitos, A au-
sencia da excitagao vascular nos orgaos, a pouca gravidade da
reacgao febril no comedo da maior parte dos cases, excluem qual-
qner duvida acerca da utiHdade e mesrno urgencia do emprego
dos vomitivos, A ipecacuanha tern uin effeito constant© e sempre
seguro quando tem tempo de actuar.

Gileneau dizque sendoellaadministrada n’estas cond^es. a
bile dos vomitos e das evacuates torna-se logo menos abundante,
tomando estas uma cAr amarella ou supprimindose; as urinas
biliosasou sanguinoleutas raodificao-se rapidamente, tornando-se
limpidas e menos abundantes logo apoz a ingestao das primeiras
doses de ipecacuanha.

O tratamento das febres intermittentes deve, tia maioria dos
casos, comeyar por um vomitivo. Administra-se-o todas as vezes
que houver um embaratjo gastrico pronunciado, e de modo a
fazer com que os vomitos se produzao quasi na oceasiao do ac-
cesso, perturbando d’esta maneira profundamente o organismo e
fazendo as mais das vezes abortar o aceesso que se prepara.

Huss emprega a ipecacuanha em p^quenas doses 11a febre
tvplioide e no typho quando ha tendencia ao fluxo diarrheico e
os bronchios sao affectados. Parecendo d 'esta maneira diminuir o

movimento peristaltico, nao provocando a irrita^ao do svstema
ganglionar, e minorar a secre^ao exagerada da mucosa intestinal.
Quanto £ bronchite a ipecacuanha oppoe-se ao estado congestivo
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da mucosa bronchica impedindo desta maneira a tosse. Nas cl i
nieas de Vienna e Praga a infusao de ipecacuanha assoeiada
acido sulfurico ou phosphorico 6 nma das formulas mais usadas
nesta molestia

Nas febres eruptivas a ipecacuanha em dose vomitiva 6
muitas vezes indicada para com hater o estado saburral que as
complies frequentemente ; em alguns exanthemas particulares a
medieagao vomitiva pdde ter algumas indicates especiaes ; no
enniego da escarlatina p6de-se enipregal-a com vantagem quando
o estado saburral e mui pronunciado e a febre poueo intensa*

Clark, Johnstone, Push e Descemet prescrevem algumas vezes o
tartaro, outras a ipecacuanha.

Vogel aeredita que os vomitivos empregados a tempo e
muitas vezes repetidos previnem os symptomas mais perigosos
da escarlatina, diminuindo prompta e efficazmente as anginas, e
actuando favoravelmeute sobre a pelle.

No sa ram pan 6 ella empregada contra os accidentes bron-
chicos e pulmonares.

ao

4

Hemorrhagias

A ipecacuanha tem sido empregada desde muito em grande
namero de hemorrhagias, como hemoptyses, menorrhagias e
Saxos henoorrhoidaes.

Trousseau affirma tor obtido resultados maravilhosos do
sen emprego nas hemoptyses e nas hemorrhagias uterinas, prin-
cipalmente n’ aquellas que se prendiao ao estado puerpural,
dando-a como vomitiva na doge de 3 a 4 grammas.
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Graves nas hemoptyses prescreve-a na dose de 10 centi-
grammas de 15 em 15 minutos at6 que sobrevenha alguma me-
Ihora. Ootida esta, a ipecacuanha 6 dada de meia em meia bora,

ou de hora em hora, ate que de todo ce&se a hemorrhagia*

Peter administra-a em dose vomitiva, ( 3 grammas de p6
de ipecacuanha, divididas em 3 doses, com 10 minutos de inter-
vallo).

i

Moissenet faz tomar aos doentes tuberculoses atacados de
hemoptyse abundante, que apresentao ao mesnio tempo signaes
de complicajSo saburral , 2 grammas de p6 de ipecacuanha em
meio copo d'agua.

A acfao benefica d'este ugente pode-se explicar peb > estado
exs&ngue dos pulm&es, e pela ac^ao sedativa vascular, como
demon&trao as experiences de Pecholier nos animaes envene-
nados pela emetina.

Uma vez termmada a hemoptyse, deve-se prevenir a sua
volta combatendo a molestia de que ella 6 o symptom a e aftas-
tando com cuidado as causas occasionaes que tem provocado o
seu apparecimento.

Cholera

Entre todos os medicamentos empregados para combater
eata terrivel molestia, occupa importante lugar a ipecacuanha,

Indicada em dose vomitiva no periodo prodromico, quando ha
symptomas gastricos, ou quando os doentes referem a origem de
sua molestia & m4 digestao das alimentos, a ipecacuanha e urn
dos medicamentos mais usados. De facto, a ipecacuanha tem
rnuitas vezes uma acgao benefica e instantanea, allivia o doente
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diminue as sensa^oes de angustia e talvez moriere mesmo o con-
juiK’to dos phenomenos da enfermidade. Muitos practicos a re-
commendao eomo o melhor medicatnento, quando as evacuates
sao descoradas, quando o estado asphyxico nao so torn estabele-
cido, a temperature loin balxado e o pulso tem-se tornado fraco ;

n'esses cases ella previne o desenvolvimento dos syniptomas ul-
teriores, e tern por effeito ainda modidear as evacuates, restabe-
lecer a secre<;ao biliar e determinar uma reacc;ao brands e mo-
derada.

4

Alibert, Desgencttes, Baudelocque e Andral dizem ter obti-
do grandes successes com o einprego deste medicainento.

Dutronleau a prescrevia no comedo do periodo prodro-
mico, quando as evacuates intestinaes erao predominantes, e
o estado saburral se manifestava, tendo por este meio con*

seguido modificar as evacuates, e algumas vezes mesmo sup-
primil-as, 0 emetico quo se lhe tern querido associar, ou
substituir, deve ser abandonado pov causa de sita aegao de-
pressiva sobre o orgauismo.

0 Dr. Domingos Jos6 Freire, descrevendo o tratamento
do cholera morbus no Paraguay, diz : Quando a molestia ee

caracterisava sf> polo complexo de plienomenos dcsignados sob
o nome de cltolorina eu administrava a poaya e o opio con-
junctamente, jii em pilulas ( f6rma preferivel ) em po§ao
e sempre com resultados satisfactorios. Outras vezes elle usava
da poaya em p6 em doses fraccionadas, de modo a provocar nau-
seas continuas, e s6 por este meio conseguia obstar a que do pri-
meiro periodo passassea affeejao para o segundo.

Tendo este agente occasionado assim alguma melliora, com
os opiacooa completava elle a cura-

i

H
'A
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Febre puerperal

O uso Jos emeticos tern siJo muifeas vezes aconselhado
febre puerperal\ o tratamento porem desta molustia polos vomi-
tivos cousistia printipalmente uoomprogo da ipecacuanha.

Em 17*2 muitos medicos do Hotel-DIeu

na

prindpalmte&te
Douket empregarao ;UIE success# a ipecacuanha na febre puer-
peral. Administmyao-na repetidamonto cm dose vomitiva
curso da molest la, obtendo porusse meio hellos resultados.

no

Este methods de tratamento tendo ca-hhlocm csquetimento,
foi de novo empregaclo coin inuis ou Enenos suecesso por Dcsor-
mtraux , quo aconseHiava a ipecacuanha nu dose do U centigram-
mas a 1,70 centigram mas* Este practico obseryou quo a ellicacia
d'esta substantcia na febre puerperal era meuor uo inverno
do que durante os ualores Jo estio.

Eh na febre puerperal e nas molestias quo est&o ligadag
a este es'tadot que, na opiniao de Trousseau,

6 um medicamento precioso e heroic,o, l ) iz p i-llustre cilnico
do Hotel—Dieu, « IJ &cperiemce tUtwmire, tjue prest/ ne fous les CLcci*
detds Mgersi qui accompagiwit letai pwerp&nd sont conjures par

^ipecacuanha, ct ici nous ne parlom jxis d'apris ce gue nous ovons
fait.Pendant un gmndnombre d' vmm'es qne novs avons eu A lHotel-
Dieu de Paris un sendee de femines, oil nous reoevi&m un IrUSrf/ mud
uombre de femmes en conches, jamais nous n'avom manque d*admi-
nistrer ^ipecacuanha aux femmes rimlades rcccmmeiU accoucMes,
quelle que fit d'aiUmrs Faffection locale dont dies iiaicnt attevntes, fit

t o' aeons vu le moindre aG*

raiz Hrasileiraa

jamais, iious pouvonsici Vajjirmm\ -norm
videtU resultcr de ccttc pradlatte;; v.t an mutrairCy dans fa plwpart des
cos, nous aeons ohtenu on la guerLson on uv notable cmaidemciti. a

IfufclanJ consklerava ipecacuanha, am Jose vomitiva,
7
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mn dos meios mais heroicos para provocar a reabsorpgao,

principalmente na cavidade abdominal*

Behier diz que a efficacia da ipecacuanha 6 inconiestavel
em alguns casos. Ha occasioes em que as alfeegoes puerpe-
raes comegao todas por embaragos gastricos* Nestes casos, como
em muitas outras molestias, o* vomitivos modificao muitas
veses o accidents o mais grave, combatendo ao inesmo tempo
o embarago gasfcrico, para o qual sao frequentemente pref -
eriptos, e que parecia s6mente um epiphenomeno.

4

Dysenteria

Desde Pison que a ipecacuanha tem sido considerada como
o melhor medicamento contra esta afleegao, justificando assim o
nome que se lhe tem dado de antidyscnterica.

Todos os au tores conhecem a virtude e efficacia da ipe-
cacuanha nu dysenteria principalmente na f6rma biliosa, que
6 caracterisada por inappetencia, boca amarga, lingua sabur-
rosa, nauseas e vomitos csverdeados. A febre 6 pouco intensa
e as d&res abdomiimes quasi nullas. As evacuagoes sao fre-
quentes por£m pouco abundantes, constituidas por materias
liquidas, amarellas esverdeadas mUtumdas corn mucosidades

” < J n '

> v
e algumas vezes satlgue pure ; esta f6rma & a que tem sido
mais vezes observada, como affirinao Stoll e Trousseau*

Estes practicos presereviao os vomitivos nos primeiros
momentos da molestia, com o fim de desembaragarem o es-
tomago das materias saburraes nelle contidas, moderar e sus-
peuder o fluxo de satlgue, O tartaro e a ipecacuanha t£ m
sido alternativamente escolhidos ; esta ultima porem possuindo

*
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uma acgao depress!va menos pronunciada, raodiflcando mais
segurameiite as evacuates, ac&lmaiido com mais prompt idao
as dOres, e por isso geralraente preferida; & principio provoca
vomitos que servem para desembarsi^ar o estomago das mu*

cosidades e dos produetos epitheliaes superabundantes.
A ipecacuanha tern sido administrada do diiferentes ma-

neiras.
Helvetius prescrevia-a da maneira seguinte :
Toma-se 2 a 8 grammas de raiz de ipecacuanha pisada, se-

gundo a energia dos eflcitos a produzir oil a gravidade dos casos,

ordinariamente empregao-se -1 grammas ; ajunta-se 250 a 300
grammas dagua fervendo e deixu-se em infusao durante 10 a 12
horas. No lim deste tempo decan Ca-so com precaur;ao o liquido, e

langa-se sobre o residuo a mcsma quuntidade d’agua fervendo; dei-
xa-se ainda em contacto durante 11) a 12 horas e opera-se a decan-
tayao guardando-se sempre o residuo. Da mesina maneira faz-se
r oui tereeira e raramente uma quarta infusao. Habitualmente a
infusao eomegn-se (\ tarde, c a decantayilo 6 operada de rnanha
no momento de administrar-se o remedio, de sorte que a mesma
dose de ipecacuanha serve durante trez dias. Estas infusoes nao
tern o sabor nauseabundo das po<;oes mornas ou frias, nas quaes

suspcnde o po de ipecacuanha ; isto depend© provavelmente de
que a temperatura elevada dagua favorece o desprendimento
do oleo essential.

A primeira infusao, principalmente se ella e bebida de uma
so vez ou cm doses repetidas, determina quasi sempre vomitos

que se favorecem por meio da iugestao de alguns copos d'agua
morna.

se

Sobrevfim tambeiu algumas vezcs evacuates repetidas ; ellas
sao tan to mais numerosas quanto u- vomitos sao menus abun-
danfces, ou reciprocamente.
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A segunda infusao prndnz raramente vomitos, princi pai-
mente quando s6 se tem empreg&do uma fraca dose do medica -
mento, 0 numero das evacuagoes 6 frequentes vezes dioainuido

A tereeira infusao nao Tax nunca vomitar, nao chegando
mesmo nalgans casos a prodazir nauseas. 0 numero das evacu-
agoes dimimie sensiyelmente ou fica ostacionaria

Ainda como resultado da appUp&gaO d’este raeio observa-s e
que as evacuag&es mudao de nulureza, nao apresentao mais rostoa
de epithelio e exHudatos p^ndi ^ motidiranosos, tomao-se consis -
tentes, offerecendo logo OK caracteres das materiafl fecaes ; ao
nlesmo tempo as funccoes da pelle activao-se, prodazindo uma
diaphorese mais ou menos abundantly effeitos felizes em uma
molestia em quo a pelle 6 sempre secca*

Ifarcgrave e Pison forfio os primeiros que vulgarise rao este
modo de administragao que tinhao aprendido no Brazil, d'onde
o nome de methodo Brasileiro que Ihe tem sido dado.

Baseados nos effeitos reaes da ipecacuanha, estes practicos
reconheoiao rfelladous modos de acgao, urn vomitiyo provocado
pela primeira infusao, e outro constrictor determinado pela
segunda ou tereeira *

Alguns autores tinhao pensado que a ipecacuanha actuava
na dysenteria como tonica e adstringente. Estas quallftgagdes
nao podem ser aoeitas, porque nenlium dos seus effeitos pode
ser comparado ao dos medicamentos tonicos e adstringentes ;
eila exerce na dysenteria uma aegao espeeial independente de
suas propriedades evacuantes, desenvolvendo toda a sua effica -
cia quando as evacuagoes sao abundantes. Devose procurer na
sua administragao conseguir uma tolerancia tao completa
quanto f&r possivel ; para isto as infusoes serao edulcoradas*

aromatisadas, e tomadas em p&quenaa doses mais ou menos
espagadaSj segundo a susceptibilidade do estomago.

4

i
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O methodo Brasileiro tern sido modifieado ; as infusoes
feitas com a raiz pisada tem sido aubstituidas pelas deeocgoes
preparadas com o pb (Spielman, Delioux de Savignac). Estas
sao mais activas, tendo-se o cuidado de nao prolongar a ebuli-
gao, afim de nao alterar comp]etamente a emetine.. Prepara-se
com 2 a (3 grammas de p6 para 300 grammas d’agua. Pela decoc-
gao extrahem*se da ipecacuanha todos os sens prineipios activos,

e dissolve-se a feeula amylacea cujas propriedades emollientes
concorrem para modera r a aegao irritants da emetina. Esta dose
§ dada em um dia, e continuada ate diminuirem os symptomas.

Este methodo tem a grande vantagem de graduar os

effeilos da ipecacuanha, combinar a aegao vomitjva e jmrgativa ,

e pela tolerancia faeil que 6 o resultado da admitlistragao, modi-
ficar as secregoes intestinaes. Quando a ipecacuanha 6 ad mi'

nistrada desde o comego da molestia, as ovacuagoes perdem os
caracteres especificos, tomao-se biliosas e depois iecaes ; o
numero dnllas 6 menos eonsideravel.

Dujardin Beaumetz, nos easoa em que receia o appare-
cimento do vomito, emprega a preparagSo seguinte : aquece
durante dous minutos 4 grammas de pb de ipecacuanha em
120 grammas d agua, ajuntandp 30 grammas de xarope d'opio.
Obtem-se assim urna mistura, que se administra ao doente
nas 24 boras, renovamlo-a depois durante 4 ou 5 dins : o sen
emprego deve ser eontinuado at6 as materias tornarem-se hi-
liosas.

k

U illustrado Professor Torres-Homem costuma prescrever
com feliz resultado a seguinte formula: Infusao de ipeca-
cuanha 150 grammas, Laudano de Sydenham 20 gottas, para
o doente tomar uma collier de hora em bora, ou de duns
em duas segundo a gravidade do caso.

Em uma epidemia na Africa o Dr. Emilio Cordier, depois

I
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de ter prescripto o repousoj dieta absolute e bebidas emol-
lieutes tomadas em pequenas quant iclades, ad ministrou 2
grammas de calomelanos suspenses em 120 GRANJMAS d'agUa

gommosa, Esta po§ao era dada em duas doses, Com mein bora
de intervallQ.

Debabco da influencia d’esta rnedicaggo, observou elle vo-
mitos abundantes e evacuates copiosas, seguidas de fraqueza
e de bem estar, diminui^ao do tenesmo, tomando-se mehos
saugnirioleiitaa as dejgcgoes. Noton aimU queT quanto mais

mimerdaas erao as evaeua<;oes v voniitos, mais rapida
gura era a cura. Pouco e pouco as evacda^oes so privarao

inteiramente do snrtgue que continhfin, tornavao-se amarellas*
diminuiao de quantidacta e as dores abdominaes desappareciao;
ao mesmo tempo a lingua se limpimu a s(kle se ac&Imava, o
apetite despertava-se e a convalescent se declarava do ter-
ceiro ao quinto dia.

Cumpre pois que tcnhamos confian^a na ipecacuanha no
tratamento ' la dysentcria, mas variatido esta tanto, dovem

tambem variar os meios therapeutkm

4

e se-

Diarrhfea

4

dependents de um estado sabur-
ral do estomago, a ipecacuanha comovonritiva 6 nmito u t i l ;

emprega-se nu dose de 1,20 centigrammas dividida em 4 papeis
com um intervallo de 10 minutes entre cada um,

Nas diarrheas chronicas o emprego da ipecacuanha em

pequenas d6ses 6 de grande effioacia.

Nas diarrheas simples,

i
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Os Drs* Morrnrd , que dinicavao na Africa, empregavao
n'e-stes casos as pegmutes pi Iulas:

Oalomelanoa
Ipecacuanha
Opio gommoso..*.
Para 0 pilulas, tomando o doente durante quatro ou cinco

dins seguidos cm doses deerexecutes,

Na diarrhea das criangas Trousseau aconselhu o po seguinte,
tornado de uma s6 vez :

30 centigrammas
60“ * * * I “ » » * * # * » * * *('!' # + *

10

Oulomt-hmos
Ipecacuanha
A^sucar
Laudano de Sydenham

1 centigramnm
r> centigramurns
1 gramma
1 gotta

Bourdon na diarrhea das crlangas recenSemente desma-
madas administra-a debaixoda formula de clvsteres: 5 grammas

% o

ile ipecacuanha quo HC fass fervor 3 vez^s segukUis em §0 grammas
< 1 agua cada vcz ; misturu-se depots as 240 grammas quo sc ro-
duzem a 120 grammas. Rsta ultima dose 6 applicada em dons
clysteres durante O dia.

Dujardin Hcaumctz prefore a proparagSo seguinte: Pd de
ipecacuanha 10 grammas, aqueeida durante clous minutes em
500 grammas d agua ; SHra-se e symita-se 2 ou 3 gottas de Lau-
dano de Sydenham.

Fereol, Bourdon e outros practical tem tarnbem obtido bons
resultados com o emprego dos clysteres na diarrhea dos tisicos,

C* Paul proserevc no primoiro dia , tun clyster feito com uma
decocgao de 5 grammar de ipecacuanha para 250 grammas
(Vagua ; no segundo dia outro clyster, hueudo-s^ aquecer a ipe-
cacuanha da vespora em 250 grammasvd 'agua ; no terceiro dia
esgota-se a ipecacuanha por uma decoegao semelhaute.

SegundO Polichrnni :

L
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dysteres, tanto na dy-12 A ipecacuanha admioistrada em
senteria como nas diarrheas, gosa de propriedades tao energicas,
como a applicafio pela bocca segundo o methodo brasilciro.

DQ$ melhores meios &2= A ipecacuanha em elysteres 6 um
empregar contra a cholera in&ntil.

3- Dft igualmente bons re&ultados na diarrhea dos tuber-
1

culosos.
para explicar a ac<;ao favo-
a primeira consistiria em

diminuiria a abuudancia das
substitutiSra devida & inflam -

42 Dua* hypotheses &ao poseiveis
ravel da ipecacuanha nas diarrheas :

uma ac<;ao vaso-constrictora que
secregoes; a segunda em uma ac<;ao
miu;ao da mucosa do tiibo digestivo. Quanto a primeira 6 el la

muito duvidosa por serem negatives as experiences feitas em

amuaaes.
Admitte coino mais racitmal a segunda hypothese de que a

ipecacuanha, ou a emetina autua subatituindo as inflamma^oes
pathologicas por uma inflammagaO franca que tende a eurar-se

expontaneameato ; nestas coudic^ea o sen effeito 6 cpmparavel
ao dos purgatives, ou do nitrato do prata,

Modos de administrate e doses
i

A raiz da ipecacuanha emprega-se em p6 na dose de 15 cen-
tigrammas a 2 grammas, segundo as idades e o effeito vomi-
tivo ou purgative que sc quer otter,

f ’omo incissivft, expectorante e audorifico 5 eentigrammas
de cada vez (flubier) ifeste ultimo caso emprega-se a ipe-
cacuanha opiacea ou P6 de Dower (sulfato de polassa 4 gram-
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nitrato de potassa 4 grammas, ipecacuanha cm pd I

pulverisado 1 gram mu, pd
? tie SO a 00 centigrammas ou

con turn 9 centigrammas

mas
gramma, extracto do npio seeon o

do allheia 1 gramma ) nil dd.se
1 griimma. Vina gramma d'este pd
do opio seeeo.

0 pd fax ainda parte do linimcnto llannay (pd do ipe-
cacuanha 1 parte, oh o do amendoas 1 parte, haul ia 2 partes em-

topico irritante.pregado para suhstitnir o oleu do oiulon coma

A infusao do ipecacuanha sogundo o m& thodo Brasileiro
adminidnwo i ia ddse do -I mammas do ipecacuanha pisada

para 120 a 2d0 grammas d’agnn ; sorvimlo o mesmo pd para
duos ou tres iufusdes suce&ssivas.

A decoefiio so propara emu 0 ou 8 grammas do p6 do

ipecacuanha para 2dO grammas d'agua ; esta deenccjiio eontern
aldm da oniotimi tima certa ipauitidado do principle amvlaceo.

o extracts alcoolieo so da como vomitivo lia dose do 10

a 30 centigrammas.
As pustilhas do ponya sao tambem emprogadas como ex-

pectoralilos na ddsc do I a 10 por dia . coiitelido eada uma
d’ellas I coDtigramma do pd do ipecacuanha.

Em xaropoa ipecacuanha d muito empregada uas molestias
das orianoas do peilo, 30 a dO grammas para as do 1 a 4 an new,

ajimtaiido'Sc 20r 30 ou 40 eiHitigramma* do pd do ipecacuanha ;

prepara-se com o extract*) alcuolico do ipecacuanha (extraetu
alcoolieo lu grammas, xarope do assuear 1,000 grammas, agua
dostillada < p Cada collier de sopa comtem appimiimula-
mente 20 centigrammas do extracto,

( » viulio do ipecacuanha propma^e com I parte da raiz para
32 do vintio xores. Kiuproga-se como v < u n i t i v* > tia dose do in a 20
grammas on until poriio dada om mna on duas doses. Como
expectoranto na dose do I a d grammas.

f

A
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A Ipecacuanha faz ainda parte do xaropede Desessarts, ou
de ipecacuanha composto ( ipecacuanha, senne, suifato de
magnesia etc. ) Cmpregado como expeetorante, laxativo ou
contra estimulante na dose de 20 a 50 grammas.

A acyao vomitiva pode ainda ser obtida pela emetina,

administrada quer internamente, quer em injecyao hypodermics,
V&riando a dose de 20 ou 30 centigrammas. Internamente
deVe-se recorrer & doses mais fracas. Quando se emprega 'em

*po<;aO 4 nfecessario tlissolvel-a em uiua pequena quantidade
de adido acdttco ( Orfila ).

1

*

t
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SECCAO ACCESSORIA

Dos signaes de morte

Caleira He Medina Legal

i

Os signaes de morte tom sido divididos em certos e in-
certos, funccionaes ou organicos.*-

II

Os signaes foruecidos pelo aspeeto da face, nao podem
#

ser eonsiderados certos.i

111

A ausencia da contractitilidade muscular, verifieada por
meio de um apparelho electrico, pode ser cdnsideradS como
um signal certO decorridas algumas horas depois d 'esta.f

IV

0^ abaisamento da temperntura 6 urn signal variavel ,

mas cuja exploragao feita convenientemente p6de ter algum
valor.k

v
A immobilidade do thorax, bem como a ausencia do

murmurio vesicular nao constituem signaes certos de morte.
VI

A permanencia do relaxamcnto dos sphincters e um
signal que deve ser considerado certo.
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VH

A ausencia da sensibilidade verificada por meios conve-
nientes e um signal de grande valor.

4VIII

A ausencia doe 1 atimeiitos do coragao, verificada nos pontos
convenientes durante 5 minutes, nao pode deixar duvida algurrta
sob a realidade da morte.

IX

A rigidM cadaverica verificada coin atten^So p6de ser tun

signal certo de morte.
X

0 desfeoramento do fundo do olho, bem como a mancha
sclerotical siio signaes de grande valor.

XI

A perda do brilho e da transparency dos meios do olho sao
signaes incertos.

t
XII

A putrefaegao cadaverica 6signal infallivel de morte.

4
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SECCAO MEDICA

Pneumonia

Caieira de Fatima Mena

I

Pneumonia c uma day muitas denominates, quo se tom
empregado para exprimir a phlegmasia do parenchyma pul-
monar.

II

A pneumonia franca fibrinosa ou lobar 6 iacontestavelmente
uma das phlegmasia^ do pulmao, quo mais vezes sc observa na
practiea medica*

ni

A idade, o sexo, a constitui^un, a estagao e o clima nao
deixao do inflair no apparecimento da mdlestia, mas o frio 6 sem

duvida a causa mais frequeute : uni' resfriamento e quasi sempre
o ponto lie partidada phlegmada pulmomvr.

IV

A pneumonia traumatica, que sc produz, ora por um trau -
matismo directo ou immediate, ora por nm traumatismo indi*

recto ou mediato* 6 rara*

V

A pneumonia agdda apresenta ires periodos : ascengao, es-
tado e terminalsO4



( iff

V I

0 apparecimonto da pneumonia haja on nao prodromos 6

annunciado por um calufrio unico c prolongado, quasi sempre
muito intenso, puucas vezes apeons apreciavel e rarissimas fal-
taudo absolutamente. Este sympto’ma costuma a sersubatituido
nas cri&ngas pot- convulsoes geraes.

4

V I I

Na pneumonia a exploread thermoraetrica leva inques-
tionavelmente a palma a todos < >s outros nudes physicos. poder-
se-hia mesmo n'alguns cases preseindir de outros elementos
physicos, mas nunea do thermometro.

V I I I

A ausculta§ao 0 uni guia prccioso para conheccrmos a s6de,
o gr&o e a exteusilo da phlegmasia pulmonar.

I X

A percusaao, embora forne^a dados mais restrictos do que a

auscultas&o, cotno clemento diagnostico e de importaneia igual
a esta.

X

Ha outros elementos que nao dcvein de modo algum ser
despresados taes como a tosse, a dyspnea, a expeetorajao, a

pontada, etc. i

XI

Nos velhos muitas vezes faltao certos symptomas, e entao o
meio seguro para chegarroos ao diagnostico da molestia 6 aaus-
cultagao.

X I I

A pneumonia apresenta diversas eomplicagoes e nitre n6s 6
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oommum, al6m de outros o impaludismo embaragando a marclia
da molestia.

xm
A complicagao de uma pneumonia por uma hepatite 6 muito

commum segundo a observagao do illustrado professor Dr. Torres
Homem.

xrvL

Nao se p6de formutar uni tratamento para todos os casos.
O tratamento deve ter por fim conter os symptomas da molestia
em seus justos limites, e evitar quo coda um se torne preponde-
rante abatendo e deprimindo o organismo do doente.

XV

Os meios muito energicos sao as vezes nocivos, e muitissimas
vezes basta apenas um tratamento puramente expectautc.

XVT

O uso do tartaro emetico 6 geralmente aceito mas nao ex-
clusivamente, porque o sen emprego 6 ate perigoso quando nao
4 feito com todo o criterio.L

XVII

O emprego da digital d& magnificos resultados.

XVIII

Outros medicamentos ainda tem side aeonselliados com bom
exito, assim o suifato de quiuina, o alcool , o opiu. oalmiscar, etc.

XIX
A sangria geral tem mdicagOes muito rest rictus, e leliz-

mente hoje ja nao se abusa d'ella como antigameiite.
X X

As emissues locaes sao de grande recurso para abrandar a

dor local, que pndc conform* muito para incremental' a dyspnea.
y



SECCAO CIRURGICA

Acupressura

Cafieira tie Anatomia touopapMca, Mima operatoria e apparels
I

A acupressura 6 um meio hemostatico em virtude do qua]

consegue-so a oblitera<;ao completa das anurias, comprimindo-as
provisoriamente com o auxilio de uma agulha, e algumas vexes
de^unrfio metaliico.

II

E1 incontestavel quo ao professor Simpson, eabe a gloria de
haver introduzido mais este j> recioso e poderoao recurso na he-
mostasia cirurgica.

Ill

A tres p6dem reduzir-se os di versos processos eonhecidos
para a practica da acupressura ; a acupressura simples, a acu-
torsao e a acufilopressura.

IV

A aeujuvssurn simples apresenta duas variedades : ou 6 ex-
terna ou interna. No primeiro caso a agulha ou fio atravessa o
teeido duas vezes ; no segnndo caso atravessa qnatro vezes.

V

Estft hoje verilicado que nao 6 possivel determinar-se com
precisao a epoeaom quo drvu scr a agulha ret-irada, Alem de que
a oUiterucau sera tauto niais demorada, quanto maior for o cali-
bre das artcrios, accrescem ainda outras nniitas circunstancias
que so podem aubordiimr-sc ao criteria do cirurgiao.
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* b)

VI

Ha innumeros cases em que a ligadura <5 impossivel, n’a-
queilcSj por excm pio, em que as arterial sao encontmdas friaveis,
ossificadas, etc. ; so entao & acupressura sc pode reeorrer.

VII

Para empregar-se a aeuprossura, nan 6 uecessario como para
a ligadura que a extrcmklade do va*o estqja isolado e inais ou
menos destacado dos tecidos ; ora csta hypotbese falliaemum
grande numero de casos, d’ahi se tira um ponto de superioridade
da acupressura sobre a ligadura.

VIII

A acupressura obi item em geral a arteriu e a veia e p6de
obliterar duas ou inais pequeuas arlerias, an passo que a ligadura
mto eonsegue esse resultado sen’m uaurlcria em quo e npplicada;
mais uma v&ntugem, portanLo* d uquella sobre esta.

*

I X
Kn E preciso deixar-so a ligadura ate que esta caia por si, ao

passo que a agulha £ rut inula muito poueo tempo depois, e 6
muito mais innocente a sua presenc;a nos teoidos do que a dos
fios que sao empregados nas ligudunw*

*

X

Por meio da acupressura evita-se a presen <;a de muitos corpos
extraiihos que impedrm a cicatrisaran, e que duo origem a tantos
focos de ulcera§ao e de suppunmfio quantos sao os fios que ligao
cada uma das arterias de per si.
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XI
R

A acupressura previne muito maia as hemorrhagias secun-

darias. *
XTI

A acupressura e garantia, mais segura contra uma das com-

plicagSes operatorias mais terriveis e assustadoras : a infecgao
purulenta P

r

V
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i

*

r

» i
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HYPPOCRATIS APHORISMI

Vita brevia, ars longa, occasio proeceps experientia, judi-
cium difficile.

(Sect, 1, Aph. I)

In alvi perturbationibus et vomitionibus quoe sponte eve-
niunt, si qualia oportet purgentur, conducit «t facile tolerant,
sin minus, contra evenit.

(Sect. I, Aph. II)

Quoe educere oportet, quo maxime vcrgunt, eo ducito per
loca eonvenientia.

(Sect. I, Aph. XXI)

Cum purgautur quoe purgari deoot, eomfert et facile tole-
rant, ubi contra accidit, difficulter.

<

(Sect. I, Aph. XXV)

Cum quia corpora purgare volet, ea ad fluxum bene compa-
rata faciat oportet.

(Sect. II, Aph. IX)

In alvi fluxionibus dejecti mum mutationes, nisi ad prav
1

commutentur, juvant.
as

(Sect. II, Aph. IVX)
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Esta these est& conforme os estatutos.

Rio de Janeiro, 5 de Outubro de 1878.
i

Dr. Jod Pereira Guimardes*

Dr. Martins Teixeira.
/>/% iVtmo de Andrade.

*
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C O R R I G E N D A

Pa*;. ‘M linlia :!( i eui vez i \ (1 l\ grammas loa-sc -̂ 0 grammas.

- oncle U' sr 2 grammas dr raTmiicdiino* etc.,

- grammas rle ipecacuanha unida* a 2 grammas de calomelanos e
suspenses em 120 grammas d’agiiu ^nmmosa,

Tit\ lea-se? " * *

to Y
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