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PRIMEinO PONTO

Do jahorandi ; siia acpo physiologica e therapcutica

PRIMEIRA PARTE.

4
0 jaborandi, que constitue a objecto de nossa dissertacJio, foi im~

portado na Europa pelo Dr, SympUronio Coutinlio* de Pernambuco,
que em 1873 apreseutou ao sabio professor Gubler as primeiraa
amostras d’essa' planta.

Essas amostras foran immediatamente experimeatadas, no hospital
Beuujou, pelo ill ustre professor de tlierapeutica e materia medtca
da Faculdade de Pariz, o qual confirmou suas propriedatles dia-
plioreticas, sialogogas e determinou seus caracteres botanicos mais
importam.es, bem como suas priucipaes indicates therapeuticas.

N&o oabe ao Dr, Coutiuho a bourn de haver introduzido esse
novo agente na therapeutica brazileira, visto como o Dr, Pison,
que andou viojando a America do Sul, em 1648 se havia
occupfdo e descripto as diversas especies de jaborandis , .. .

0 mesmo autor notou que entre os indigenas haviao quatro ~

plantas distiuctas com aquelle mesmo nome, porque apresentavflo
propriedades analogas, a pouto de serem consideradas csmo ver-
dadeiras panaceas, como muito bem diz o illustrado professor de
botanica desta Faculdade, Dr, Caminhoi, em uma serie de artigos

* *sobre o jaborandi, publicados nos Annaes Brazilienses de Medicina^em 1875*

* 4
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Entretanto nSio podemoa negar que foi o illustrado medico per-
nambucano, qaem primeiro chumou a attencfto dos medicos eu-
ropeus para a nossa plan La, e que procurou toruar o jaboraudi
conhecido do mundo scientifico *

Acreditamos mesmo que, se n&o fosse o Dr. Coutinho, o jabo-
randi nfto occuparia o lugar distincto que hoje occupa na the-
rapeutica e nao gozariamost na expressRo muito judiciosa do
Dr. Julio de Moura, do ineffavel prazer de receitar a infusao, o
extracto e a lintura do jaboraudi, segundo a formula do Dr.
Rabuteau, .Pariz, ou de Carlos Ambrosali, da Italia. Hoje o
jaborandi 6 empregado em grande numero de affeccOCs e tem
chamado especialmente a attenc&o de grande numero de medicos,
nao s6 nacionaes, como sejao os Drs. Coutinho, Julio de Moura,
Caminkok, Joilo e Jos6 Silva ; como francezes, entre os quaes se
notiio os nomes de Gluber, A. Robin, Bochefontaine, Vulpian,
Rabuteau, Baillon ; inglezes, Sydny Ringer, Alfredo Gould, Mar-
tindnle, Tweedy ; italiauos, Carlos Ambrosoli, Cantanni, e muitos
outros que deixamos de mencionar.

Dividiremos o nosso trabalho em tres parW : na pritneira tra-
taremos, bem que em resumo, da sua natureza e propriedades ; por
essa occasi&o diremos quaes os sens caracteres botanicoa, pre-

' H P

parades, raodo de admini$trftcn.o e ddses ; em segundo lugar tra-
taremos de sua accuo physiologica sobre o bomem e alguns
animaes, em perfeito estado de saude : trataremos n’esta parte, em
um artigo, do antagonismo entre a bellaiona e o jaborandi ; e
finalmente, em terceiro lugar, de suas indicacOes therapeuticsa.

Natureza e propriedades. 1
Ha urn grande [numero de plantas, que goz&o de propriedades

estimulautea* sudoriphicas e sinlogogas : silo pela maior parte
plantas pertencentes is familias das Piperaceas, Scrophnlariaceas
e Rutaceas, sobre tudo notuveis por suaa propriedades excitantes,
accao da mesma ordem que & da raiz do pyrethro*

Estas plantas apresentfio oaracteres botanicos differentes, e, posto
que estimulantes, ellas nao exercem sobre a etonomia nenhuma
acc&o comparavel a do Yerdadeiro jaborandi . %



\LllOtfj

5 1

0 Dr. Caminho& diz que o jaboraudi 1% de Pison, parece ser
Monnieria trifolia ; o jaborandi 2*, que nao pdde ser bem reco-

nhecido pelo desenho, parece ser uma Peperonia ; os jaborandis
3" e 4° pnreoem ser Piperaceas, e raui particularmente o 4% que
6 o conhecido uo sul do Brazil pelo name propriamente de jabo~

randi.
Martius, em seu systema de materia medica brazileira, menciona

dous typos com o nome de jaborandi , muito differentes em relacSo
a suas families e generos. 0 primeiro £ o jaborandi do matto
(Peckolt) ; jaborandi do sul do Brazil [Dr. Cammhok) , cujo nome
ecientifico 6 Ottonia anisum (Spreng) e cuja synonymia 6 Ottonia
jaborandi (Kunt) ; Serronia jaborandi (Ouill) ; ! * iper jaborandi
(Velloso) . As suas raizes tem propriedades sialogogas e diureticas ;
s&o empregadas em infiisSo e decoecao, 0 segundo 6 a alfavaca
de cobra, ou jaborandi do norte (Dr. Caminho&) , cujo nome scien-
tifico 6 Monnieria trifolia ; as suas raizes sao aromaticas, picautes
na garganta como a raiz do pvrethro, e possuem propriedudes diapho-
reticas, diureticas, sialogogas. expectorantes e preservativas.

0 pharmaceutico Pinto, de Pernambuco, diz que nessa provincia
so encontrfio as seguintes plantas conhecidas pelo nome de ijabo-
randi :

A alfavaca dt cobra, ou jaboraudi do Para, Monnieria trifolia,
pertencente & familla das Rutaceas, Esta planta 6 conliecida nao s6
em Pernambuco, mas ainda em outras provincias, pelo nome de
jaborandi. A sua raiz tem sido muito preconisada no tratamenlo
da diabetis, das infiammacOes oculares, e a decocclo como sudori-
phico e diuretico.

Jaborandi bravo, Piper jaborandi (Velloso). — E’ conhecido na
provincia das Alngoas com essa denominacilo ; elle tem a proprie-
dade de produzir tremor da lingua, quando sobre ella se colloca
o oaule contuso do jaboraudi. Elle tem propriedades aphrodisiacas,
& um sudoripliico muito energico ; a sua tin turn 6 empregada em
friccGes sobre os membros paralvsados, estimulante, e goza tambem
de propriedades anti-odontalgicas.

0 Dr. Nicolao Moreim cita as seguintes especies de jaborandi :
Ottonia anisum (CearA) ; Esembeckia-Rutacea (Meurioca-Ibiapaba) ;
Piper recticulatmn (Rio de Janeiro), cujas raizes sfto empregadaa

a
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como diurecticas, sialogogas e estimulantes. 0 Dr. Theodoro Lang-
gaard, em seu Formulario Medico Pharmaceutico, tratando do jabo-
randi propriamente dito, tambem chamado jaguarandi, menciona
sea nome seientifico (Ottonia auisum), sua descripc&o, uso$ e syno-
nymia scientifica, com alguns dosquaes nao concorda o Sr . Dr * Cami
nhoi.

0 jaborandi ainda 4 conhecido pelas denominacles de iaborandi,
jaborandi, e por abreviacfto jambraudi ou Jo&o Brandi ; taes silo

os priucipaes Homes pelo qual 4 conhecido o pilocarpus pinnatus.
E’ pois mnitissimo importaute nao coufundir debaixo do mcsmo

nome de jaborandi uma multidao de plaatas que sd tSm de
commum com o pilocarpus pinnatus, ou pinnatifolius, o nome
vulgar.

Baillon determinou o lugar (pie essa planta devia occupar na
botanica ; elle verificou que ella e uma especie da familia das
Rutaceas, o pilocarpus pinnatus. E+ uma planta de um a dous
metros de ahum, que cresce no interior e nas montan has de
algumas provincial do norte do Brazil e na provincia de S. Paulo,
longe do litoral, oncle os indios a empr^gno empiricamente contra
a mordedura de certos animaes venenosos, taes como, os jacar4s,
surticucus, jarar&cussiis, cascaveis,
pestileuciaea. As follias s3o semelliamea as
( Laurns-nobilis ) ; sao ovaes, allongadas,
dez centimetres de comprimento, e dous a quatro de largura ;
s&o glahras, lisas, ordinariameute espessas, quebradicas quando
seccas, sustentadas por um pequeno peciolo, de um clxeiro rnuito
forte, sui gnneriassemelhaudo um pouco ao dos fenos aroma-
ticos, sobre tudo quando sfio esfregadas eutre os dedos.
termiuELo, quando sao mastigadas, um gosto
bem manifesto.
doenga ; seu sabor 4 o da planta. Pela evaporacao a eecco d’esta
infusao obtem-se um residuo cujo cheiro differe do das folhas,
tendo-se mesmo a precaucSo de evaporar essa infusao em banho
maria, na temperatura coust^nte de 60 a 70 grkos ; seu cheiro
4 semelhante ao dos extractos acquosos, seu sabor ligeiramente
'acre, adocicado, deixando ao depois um gosto amargoso-

i

i

etc., e para combater as febres
de louro de Apollo

apreseutando de oito a

Ellas de-
acre, sem amargor

A infusao das folhas 4 de uma cor escura ver-

IV 1*. p
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Obtem-se effeitos physiologicos mais notaveis com as folbas
frescas, colhidas quando ellas t£m chegado a um carlo gr&o de
maduridade. Cem grammas de folbas seccas e rednzidas a p6
fino. tendo siclo iratadas, durante vinte minutos, por 1.000 gram-
mas d'ngua fervendo, der&o de 25 a 28 grammas de oxtracto
molle, que, sendo secco com o acido sulfurico, reduzio-so a 19 e
22 grammas- Uma gramma de extracto secco corresponds a cinco
grammas de folhaa, pouco mais ou meaos. 0 ukool dissolve uma
parte do extracto, a outra parte insolnvel prod ms effeitos pliysio-
logicos insignificantes.

Em digesiao com o akool a 90*, as folhas abandonfio, tanto
a frio como a quente, uma materia corante de grande riqueza
e de um verde esmeraldiuo magnifico : 6 estavel e susceptive! de
formar laccas, A agua n&o o dissolve e o precipita de stia dis-
solueAo alcoolica ; alem disse o alcool dissolve os principios nc-
tivos e aromaticos do jabomndi*

A caaca do pilocarpus pmnatus se destaca com inuita facilU
dade ; 6 muito regular, pouco nodosa, de uma cdr cinzento-es-
cura quando seccaj, de tun cbeiio muito forte, semelhante ao da
laranju verde ; de um sabnr como o das folbas, por^m mais
fraco, semelhante ao da raiz de pvrethro, muito enjoativo e
] ouco apimenlado. E’ mis folbas e nas cascas
jrkdios caules que se encontrSo
A infas&o das cascas 6 menos aromatica que
das folbas-

0 principio activo do pilocarpus nao « um oko essencial, por
que, conforme demonstrou Labonle, die nAo £ encontrado na
agua distilladft das folbas d’e.ssa planta, A essencia do jabo-
nmdi nao possue a cheiro forte caracteristico das folbas seccus,
e nflo tern nenlnima de suas propriedades hypercriniea.s.
de uma cor verde data, de um cheiro especial muito ntte-
nuado das folbas ; seu aroma lenibra o do limAo*

Silo cates os caracteres do oleo essendal, preparado por Dusart,
das folbas do pilocarpus.

No principio, quando o jobonmdi ainda mlo estava hem estudado, a
opiniao dividio-se acerea da naturesa do seu principio activo, Rabuteau
nao admittia a existencia de um alcaluide ; elle cliegou & seguinte

i
dos grossoa e

os principles activos da planta *

a infusAo acquoaa

r
Ella 6
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condasao, do resultadu de suas analysed: em 1 * lugar u existence
11m principdo active ; em 2* lugar unm parte insoluvel no alcool e
aoluvel n’̂ gtta* sem sabor; fmsilmeiUe, em 3* bigar, uma parte soluvel
no aleool e rdagua, possuiudo um aabor fimargo*

Kt Byasson foi o primeiro qne fez ctmhecer a existencia de tim
aleabide contido nm folhas e nos caulks, obtido em tim gr&o de
concentraoao muito eomideraveb

Este alcaloide ptfde ser posto cm evideucia, conforms proven o
professor Vulpian, cm seus cursor da Eaculdads de Medidna, da
infus&O dan Iblhas e principalmerits das rascas de jaboranii por IRCLO

dos react!vos de Walter, de Uouehardat, do acido phosphomolybidico
on do arumomuco*

0 acurdc entre os chis&ieos parece csUir hoje estabeleeido. 0 pro-
fessor Hardy diz que esta plauta tem umn composicfio cliimica inuito
complex^; as suas foUms e mules foniecem priocipalnieute nm alenloide*
ft pilocarpina c tim oleo essential particular*

Hdrdy admitte, pois, aexiateacia de dous alcaloides differeules por
Aims propriedadcs physical, mas identical cm sua acefto physiologies
sobre o caranao e as glundntas sail vacs. A pilocurpina A a parte active
da planta ,

Hardy apresen ta dous processus para a sua prepafaefto: o mats

simples consists em fazer uma infos&G das folhas da plsmta ; reduzida
k consistonei& de xarape, rnisturar com excesso de magnesia, evaporar
a seccu, tratar a mlstlira pelo chloroformio, &vaporal-a, tratarpda
agua ; colloeaudo a solucsio no vacuo, a agua desprsude-se e a
b&se iica em cstado do liberdade* debaiio da ftirma da uma massa
incolor, viscosn, soluvd iTagaa e no ulcooh A pilocarpina, combi-
llando-se eom os acidos chlorhydico-, fttilphurico c szutico, d4 saes
crystaSisayaU. Com os acidos aeetico e oxalieo ella pvoduz combi-
nances que arm pareceiu cryntallisar-se*

Duquesnel e Genard obtiverao o mesmo alcaloide semi-viscoso e
sirs ciyatalUsadoa, pot outroa methodos. Nos laboratofios de Vulpian
numerosas experiencins pliysiolo^icas , feitas com o concurs deBocbe -̂
fontaine, demonstrario que a pilocarpina tern aobre ocoracao e sobra

glftndulaB UIUH acefto identica a tks fulhas do pilocarpus piuatuH,
tambom effeitos antagorffetas aos sAes de belladona.

maior deseuvolvimento dresse anta^

as
e qne jrnssue
Maia adiante trataremos com
gomsmo.
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Prcpara^oes pharmamilicas o doses.

No servico do professor Clublcr forao empregadas asseguintes prepa-
racfies: 1", a infusao das folhas; 21' , a iufusao das cuscas pulverisadas ;
3% a infus^o das peqnenas ramas contusas; 4\ o extracto acquoso; 5*, o
elixir e xarope ; finnlmente, era (P lugar, o saccharureto.

1 / IXFUSAO DAS FOLIIAS. Ordinariameute se prescreve, para uin

adulto, as fa1has de jaborandi na ddse de -1 grammas, em iufusao em
125 ik 150 grammas d 'ugmi farvendo, em vast) feclmdo . Pbde-se sem
incmiveuiente angmeutnr a dose ale 9 grammas. Algumas vexes
2 grammas sfto sufEciontes para prodnzir osefr’eitos physiologicos, Para
mna inulher, a dose ordiuam de 3 a 1 grammas. Quando se quer
administrar as criancas, £ necessario tornar certas precaucfles, par
causa do sua susccptibilidade particular ; geralmente n ddse de l a
2 grammas esufficients.

Quando so quer mna infimo inais forte, deixa-se de iufusao as
folhas durante 21 boras, em uma pequeiia quantidade de alcooh
e dapois derrama-sw ngua fervendo.

2/' A INFLTSAO DAS OASCAT puLVEitiSAOA*— E‘ administrada nas
ddses de 3 a G grammas 4 e preciso deixur de infusao durante 15
a 29 miuutos.

3A A INFUSAO D0* PEQUEVOS RAMOS C0NT0S03.
deve ser abandonada

Esta prepanmao
per causa de sens efieitos serein incertos.

4 . * EXTRACTO ACQUOSO. I 'ma gramma d’este extracto corresponde
& 5 grammas de foilms ; sua aceao d menos euergrca ; a ddse
varia dc 0 gr. 99 a 1 gr. 59, segundo as idadcs e o sexo .

5*° ELIXIR ( Xarope ahvolico) ^— Conserva perfeitamente o clieiro das
folhas ; 20 centimetres cubicos de elixir correspondent a 1 grammas
de folhas. As ddses variiio de 15 a 30 ceutimetros eubicos.

(5.* SACCHAHUHISTQ,— Esta preparacao offereee a vantagem de se
dissolver iPagua, mais depressa e mais facilmenie do que o extracto,

Prepara-se triturnudo o extracto com cinco a seis vexes sen peso de
assnear.

N. 18 2
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Modo dc administraQtto.

Administra-se ojaborandi de tres maneiraa differentes : em mna
so ddse, em doses fracciouadas e em lavagem.

l .° Em uma s6 dine.— Este modo basea-se sobre as quantidades
aciina mendomidas ; a iufusao deve ser tomada a quente e recen-
temente prepanida. Para preveuir os vomitos durante a sudacuo,
o doente deve tomar o medicamento coinpletameute em jejum, deve
cobrir-se ligeiramente e Mo ingvrir a saliva e os escurros broncliicus
que produzirSo, do urna maneira quasi que certa, nauseas e vomitos.

0 doente deve ficar em uma posicao que facilite o livre com-
ment*} da saliva , que muitas vexes 6 em tal abundaueia, que impede
o doente de fallar ; a cabera deve ficar inelinada para fora da

on entao 6 indispeusavel colloear em cima da cama vasescaraa
* _

destinados a receberem a saliva e as mucosidudes broncliicas e tmsaes.
Sem esta precaucao os doentes podem ter uma suppressao de trans-

pirac&o e podem tambem molhar o lei to em que se uchilo deitados,
principalmente quaudo se d& grandes doses.

Este modo de administracflo pdde2.* Em doses fractionadas.
prestar servicos, por6m 6 necessario augmentar a ddse, eleval-a a
6 grammas
centimetros cnbicos de elixir, encorporado em uma pocao gonnnosa de
125 grammas, para dar is colh^res de $0pa de 2 em 2 horas.

de folhas, ou 1 gr. 50 a 2 grammas de extracto, 30 a 35

Administra-se ao doente, depois de uma grande3.° Em lavagem,
de jaborcmdi, uma quautidude dr agun consideravel , ou mellior,

para auxiliar os efFeitos do medica-
meuto e favorecer ou provocar eliminacues toxicas ou criticas.
E1 necessario evitar os resfrlamentos durante a accilo do medica-
mento, principalmente quaudo se truta de mudar as roupas da
cama e do proprio corpo, porque sem esses cuidados podem appa-
recer calafrios, collteas, e pode haver mesmo uma suppressio rapida
da transpiraeao.

\dose
uma infus&o branda das folhas,
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SEOUNDA PARTE

Effeitos geraes.

Namerasas experiencias forfto feitas coin o fim cle explicar e de pre-
cisar os effeitos e o modo de acoao physiologies! do jaborandi. 0 Dr.
Coutinlio j& havia demonstrndo os eft'eitos sialogogos e diaphoreticos
da planta que elle acabava de introduzir na Europa, quando o professor
Gubler, em sen servico no hospital Beaujon, emprehendeu Lima serie
de experiences, que forEo completadas pelos trabalhos que o Sr.
Dr. A. Robin, em collaboracaoconi sen collega Paulo Bouley, publicou
no Jorrtal de Thempentiru,. Ahi sc encontra a relacEO de mais de
noventa observances e as experiencias feitas sobre caes e poreos da
India com o tim de explicar a accao physiologica do medicamento.

Ao mesmo tempo que se faziao essas experiencias no hospital Beau-
jon, Vulpian prescrevia a infusao das folhas do pilocarpus, e fazia pro-
ceder em seu laboratorio k estudos interessantes.

Quando se prescreve a um doente uma dose sufficients de jaborandi,
vt*-se apparecer no fim de alguiis minutos phenomenon importantes. A
pelle da face torna-se rubra, as arterias temporaes batem com mais
forca, e o individuo experiments na bdea e na face uma sensac&o de
calor especial, acompauhada de salivacao. Ao mesmo tempo a superfi-
cie cutanea apresenta uma ligeira liumidade ; a pelle da fronte torna-se
humida, a vermelhidao da face augmenta, egottas desuor correm pela

l
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fronts, bocliechaa c temporal A saliva comeca a affluir para a boca,
augmentando & meSIda que as gland ulas salivares eiUrilo em acgpto.

Estes symptoms appareecm pritneiramenta uas partes as mais vas-
Cillam para se geneafalisar ao mesmo tempo que o suor apparece nas
outras partes do corpo ; no fim de vinie minutes, algumas vezes mais,
a trauspirttcaij appareee em toda superficio cutanea, o corpo fica in nun-
dado de urn suor quente, flnido ; o doente molha uma * dims camisas,
e muitaa vezes miiis, e parece mergulhado em um verdadeiro banlio
de SUQV ,

Nesta occaeiflo os doentes sentem um bem-estar on um f&tado do
fraqueza, conforms a constHuic&o do individuo.

i

Quando a salivagao e a sudacan tem eUegaAo a sou maxi mo de inten-
Bidada* outrps phenomenon se observan pnm o hido do apparelho ocular
e da mucosa nasal. Ha lacrymejameuto abundant^ que chega a eorrer
pela face ; grande corrimento da mucosa de Schneider, nugmientado
aitlda pela secreggo lacrymal que COITC pelo canal nasal. As glandular
mucosas da boca, da trachea, e dns bronchlos entriio em acc&o e
no fim de tress quartos de bora, pouco mais on menos, depois de
ingerida a infustto, tudo toca o sen maximo de inteusidade, du-
randfi de trinta a quarenta minutes. Ha a§de iuteiisa, a pupilla

I se contraba ligeiramente; de tempos em tempos expeetorfto as mu-
Bosidades aCCutuuladas nos brouchios, e o individuo cuspa de dez A

mtuuto, No fim de bora e mein a duas borasqmiue vases por
todos estes phenomenon desapparecem na ordem inversa de seu ap-

Algumas vezes ha vomitos, ora no prmcipio, ora no
r I'er ] 11 i nadus aatas d i herontes sudacues. os individttos

*

sentem necessidade do dorraiv e os otrgsos quo for&o

parecimeuto *

fim da aceSo*

ficao aUatidos,
a sdde do itma almndaute siuWilo tornao-se agora seccos, princi-

1
t

a hr>ca G a garganta. Phenpmeuos msolitos patten ap-
os normaes pidem uno ser observados. Grande

palmente
parecer, assim. como
numero destes symptomas forao observadoa cm Vandamme, aluinno
do professor Gubler, que ex perimenton em si proprio 00 effeitos
desse medicumciito.

0 jaborandi determiiia o apparecimento de tuna abundanto sali-
vacilo, sndacao, augmento das Recreates tronchicas, hypercrinia
nasal e ocular.

Examiuenos em particular cada uma dessas seCrefOea.

L
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Accao solire o mv .

0 jaborandi 6 o prirneiro sudorifico qtie se couhece ; elle tern
uma accso especial sobre as glandulas sudoriparas, e nao aetda
pela agua quente, quo Hie serve de Yehieulo, cemo sueoede com a
maior parts dSs sudorificos gsralmente empregados. Para que sens
effeitos se manifestem, pdde ser tornado em pequena quantidade
de agua e memo a frio* 0 prirneiro symptoma que ae observe e
a vermelhidao da face, que tomu-se main quente ; Sol segtindo
lugur os batimentos exageradoa dag arterial temporues, qiu o
proprio Individ no percc be pepftitamente, e, em fcodas as partes que
yflo ser invadidas pelo suor, Lima seusacao de plenitude.

Kstes symptomas se generalisao e o suor apparece em tudu o
corpo, principiando seinpre pelas partes nrais vascularis ; foi o
que se observou em um iiidivuduni, que tin ha leva&Q urn vision
torio ua regiiift thoracica anterior, 15 dias antes da administracao
do medieamento, seudo esia a primefra parte em que a verme
lhidao se apresentoa e persistiado em quanto dtmm a sudae&o ,

As vertigeus so forao obsarvadas duns vezas, nns 90 observances
do Dr. AP Robin . Geralmente a sudacFio eomeca pela face, per
ser a inais vascular, mras vezes pelo thorax e membros ; uma
vez comecada ordiaariamente, clla se generalisa immediate
mente.

ijig^dtiio do medicijmento e o romeeo
da transpiragao varia eutre cinco minutos e uma Uora,

0 limits de cinco ratautos fox observado unioamente em urn
individuo que soffrfa de nephrite parenchyma-tosa uguda -
mna liora foi observadu tres vesses, seudo duas vexes em mu-
1bores affectadas de rheumaticmo a rticular agudo, crnnplicadas de
affeccoes canliaca e pulmemar ; outra vez em um individuo rheu-
inatico quo vomtthm parte da infu.silo.

Ainda u&o se pode otplicar qunl a causa que fa# com que em
um individuo a sudjmfto priucipia logo depots da administraciio do
medieamento, e em outros ella leva mais tempo,

A media para o comedo da transpiragfro 6 de 30 minutos ; a
observac&o, pordm* tem demonstmdo que ella priucipia geralmente
de 20 a 25 minutos depois da iogestSLo do medicamento*

0 tempo que vai entre

0 de
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Desde quo o medicamento tem priucipiado a produzir sens pri-
meiros effeitos atd sen maxima d« inteusidade, o termo m6dio 6
de 44 minutos.

A duracao da transpiraeao pbde variar, segundo os algarismos
do Sr, I)r, A. Robin, termo medio, de duas boras e meia ate
tres horas.

0 desappareeimento da transpiracao segue a ordem de sen ap-
parecimento,

A quantidade de suor tambem foi avaliada aproximadamente
de 300 k 500 centimetres cubicos.

Ger&lmente nos individuos rheumaticos, emphysematosos, nas
nffeccCes dos centres uervosos, coino a meningite cerebro-espinhal,
o suor e mais facil e abundante do que nos individuos albumi-
nosos, constipados on affectados de embaraco gastrico.

Alguns individuos nfio suEo, porque voinit&o o medicamento; outros,
finalmente, porque se habitn&o & accao do medicamento, Para
estes individuos, qnando se quer obter acciio sudorifica, d neces-
sario empregar-se maior dose de medicamento,

Pordm , independents de todas estas circumstancias, houve quatro
casos em que a sndacao foi insignificant̂ : em tres casos tratava-
se de individuos, nos quaes a tolerancia ja se havia manifestado ;
no ultimo tratava-se de um caso «le mal de Bright, 0 suor
faltou completamente uma unica vez, em um iudividuo inglez,
aflfectado de rhenmutismo articular agudo, na qual a ingestao do
extracto de jaborandi foi seguida de uma sensacSo de queimadura
na regiao epigastrica, sensacEo esta que augmentou com a admi-
nistracfto de nova dfoe, sem que a sudacao e a salivacao se ma-
nifestassem .

Sobre este facto o Sr. Dr* Robin nao encontra uma explicacHo
plausivel,

A. Robin apreseutou analyses do suor proveniente de doentes
tratados polo jaborandi, cujas reaches sno as seguintes: quando
o suor principia a correr pela fronte, 6 sempre acido, uproxi-
mando-se gradualmente do estado neutro ate chegar a alcalinidade
completa, quando o suor tem chegado y seu raaximo,

p

Antes de prineipiar a declinacEo o suor 6 ora neutro ou li-
geiramente alcalino, ora toma uma reacoao completamente al-

«

4̂
i
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cal|na. Elle e ligjeiramente opaleascente, por causa de uma
granule quantldade de element03 gpitheliaes e de eorpos grn-
xa.s quo die tern dm ^ iispeiisao, devido a superactividado das
gl&ndul&s sebaceus. Sendo filtrado (S limpido, nsntro oa Ugeira-
mentg acido, acquoso & de tun cheiro pouco tensive], sonde mais
prouunclada GO comedo da sudaeSo, upr&sentando algumas vexes
mesmo 0 c-Ueiro do jaborandu

Tem-se verificado um augments de mv;i e de chloruretog 110

fiiior e trangos imponder&vgis de cavbonalos
phafcs n&o forfto encontradoss -

( /omo phentmieiio conseou tivu tem-se bbgfcrvado unicamente a
seccuxa da pellm no din segutnto ao d\\ applicaeai do jaborandh
Os snores se proJongarSo alem do natural cm dons indmduos
rheumatic^ sem comtudo exercer infiueneia malcfica, c tauibem
em tun ease de pneumonia de forum adynamica,

Sydney Ringer *j Alfredo Otmld * 11a Inglaterra, observarjto que
mis cmncas 0 jaborandi prudus; unm aceiio mu [ to meuoa ener-
gies do que 110$ adultoa , Bfos hospitues de criancas, em Pariz,
muitoa medicos observArrio esie facto*

( > medicament0 n&o produz
Hellos seuao uma pequmui sudacao, pon§m quasi sumpre proVoca
effeitus sialogogos muiio tiotaveis.

phosphates : suL-

Aaio sobre a secrerito salivai*.. -a

A salivacao e a siidncSo rtmrchfm a par. Us doentes experimen-
tal uma seusacao de aflor im boca, iftenos vexes dr plenitude oa
regi&o sub-maxillar ; outras ve&es 0 primdm symptoma quo so ma-
nifesto 6 a nece&sidade de co^pir, antes mesmo quo a salivsgao
$e tenha estabeleeidm

A ssUtacao v em geral mais activn du qae a diaph&rSso, pro-
cedendo quasi sempre a e*tn. A salivanio & muito abundante,
principalmente qmindo se exerce uma ligeira comprcssao sobre as
grmululas sub-maxi llarori ; o pacieate cospe do dez u quinze
Tezes por miauto e doita-se de 1ado para melhor lancar da b6ca 0

liquids que para ahi affluio em grande abuudauci» ; as glandu-
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las salivares uugmentilo de volume. A sailvacuo upparece algu-
mas vezes dons minutos, outras vezes 35 minutos depois da
ingestSo do jabomndi ; termo m&lm, treze minutos, quc marca exsic-
tamente o comdco da salivacau ; precede quasi sempre a sudaeJio
de sete a dez minutos. A media para que a sal!vacuo tenlia clie-
gado a sen maxi mo & de 40 minutos ; os extremes regmlao de
30 minutos a uma liora depois da ingests do ined teamento ; (lurilo
de 36 a 40 minutos. A salivac30 rliega ao sen maximo ao mes-
mo tempo que a sudaeno : comeca a detdinar com esta, purem
geralmente tormina um pouco antes. A quantidade de saliva
exeretadn. varia desde 100 eantimetros ate 1,000, 1,100 ; tenno
medio, 500 centimetros cubicos : sua quautidade esta na razfto directa
da sudacao, e obtem-se greralmente melhores effeitos quando as
dims secrecies se mmiifestao com a mesma intensidade ; por<5m
nem cm todos os cases eXiste esta relacuO ; cases ha em que ha
uma ubnudaiite salivacao e a stidacilo falta e vke- vemt. Estes cases
devem ser cousinerados como excepciouaes. A tolerant1 ia so foi ob-
servuda uma unica vez ; geralmente ellsi se manifesto, mais vezes
para a sudaeuo do que para a salivacao. A saliva excretacla e
opaltna, pouco espumosa, muito viscosa, u collocada ein repouso
em urn vaso proprio, de vidro, deixa depositar um sedimento es-
branquicado, formado por cellnlas epithe!laes, escorre em massa o
filtra com difficuldade, A viscosidade diminue no Hm de algumas
bora?, e 12 boras depois de sua exerecao ella tonia-se muito fluida,
principalmente so fdr filtrada mila on d uas vezes, torna-se muito
clara e conserva em suspeusao ulguns dos elementos semelhantes
a giobulos broncos*

No fim de algutnas boras ella torna-se opaca ; esta opale3ceu~

cia augmenta pouco a pouco, e um cremor brilhante se forma ua
superficie do liquido, em quanto um ligeiro deposito se forma no
fundo do vaso. O cremor o deposito sfio eonstituidos por car-
bonato de calamorplio, unido h uma materia organica, e a uu-
inerosos vibriues que se desenvolvem rapidamente na saliva aban-
donada ao ar livre.

No comeco e no fim da salivacRo a saliva torna o papel de
turnesol azul. A sua densidade miidia 6 de 1,0045. Ella content era
dissolucHo, em maior quautidade, carbonatos, sulphates, phosphatos,

4
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chloraretos unidus a soda, potassa & cal, formando s&es, Os car-
bonates e os chloruretos sao e:n maior abundancia ; os sulphatos
e phosphates suo em menor quuiHidade ; tem-se ubservado tambem
mn augmento de urea, de ptyalina, e a presetica de sulphocyaim-
reto de potassio.

Depois desta super actividade das glandules saliva res, a bdea
6 a s6de de tuna seccnra tanto maior quanto mais activa foi a
sudac&o e a salivacao ; esta seccura dura de 24 a 30 boras, En-
tretanto, quaado oa individuos comeru , a excitac&o dutermiimda
pda presenca dos alimeutos na bora fuz com quo a secre ao
sa.livac se manifesto ; sc o iudividuo ufio come, a salivacao QUO SC

manifesto e n boca continua secca : £ p « i$ uecessaric Lima excita-
cao das glandulas. A seccnra da bdea acorn punha e segue a accao
do jaborandi.

A tumefacao das ghmdulas sub-inaxillares e sub-linguaes foi
observada em tves cases, e persistirao cm dous cases durante mnito
tempo, depois terminarAo par Lima resoluctio compieta sem tra-
inento ; no terceiro caso a tmnefac&o se matiifestou excludva-
mente na glandula sub-lingual , terminando no fim de algumas
lioras.

Urn quarto caso ainda foi observado, em que as parotidas entra-
rfto em accao ; houve um ligeiro endurecimeuto dessas duas glan-
dules, sem tumefaefm apreciavel ; ns sub-maxiHares erau pouco sen-
siveis a pressao, uao tmnefuctas ; as sub-lmgua.es estavfio perfeitas.
A pelle c os tecidos circumviziubos apresciitnvao uma ligeira
rubefaefto, sem dor e sem adlierencias. A tumefacno 6 acompauha-
da de uma dimimiiruo notayel na quantidade de saliva excretada ;

a buen torna-se muito secca, sdde mnito inteusa, movimentos de
degluticao mais frequeutes, que sfto despertadus pdas dares expon-
taneas pouco inteusas ; ellas toru&o-se mais dolorosas pela pressao.

Este esiado dura um tempo varia \ el ; porerii pouco a pouco
todos estes symptomas diminuem gradualmente, a dor cessa, os
movimentos funccionaes tornfm-se mais facets, a tumefacno desap-
parece e as glandulas voltiio a seu eslndo primitive, Ignora-se
ainda a causa que determina esta tumefiicfLO, acredittmdo-se todavia
que a falta ou a dimmuiclo da secreoso das glaudulas tem uma
grande influencia.

' N. 18 3
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0 mellior tratamento para estes accidentes 4 o espectante, po
dendo ser auxiliado com as applicacues frias sobre a regiao sub-
maxillar, favorecido pelos ligeiros revulsivos sobre os raembros
ioferiores, por meio (los pediluvios, salgado ou sinapisado-

Accao soke o apparelho da visao.

Os effeltos do jaborandl sobre o apparelho ocular s2Io de tres
ordeiiE, sfto de uma ordem secundaria, em relacao a sua pouca
importancia : 1% o augmento da secrecao lacrymal on kypercrinia
lacrymal ; 2°, os pUenemenos pupillares ; e em ultimo lugar, certas
perturbacues da visao.

A hypercrinia lacrymal se manifesta, em dous tercos dos casos,
30 k 40 minutos depots da ingestao do jaboraudi ; ella termiua
quando a salivac&o e a sudacSto prineipiao a decliuar. Sua abun-
dancia u&o 4 extrema, por4in muitas vezes os ollios tornao-se ver-
melhos, brilhantes, humidos, as lagrimas se reunem em grande
ubundaucia no angulo intemo do ollio e correm em quantidade
pela face ; a sua reacc&o 4 alcaliua.

A14m dcstes symptomas sb se tem observado urn prurido ligeiro
ao nivel do bordo ciliar das palpebras*

A. Robin diz que parece existir , eiitre a sudaeao, sailvacuo e
hypercrinia lacrymal, relacues muito estreitas*

Tem-ae uotadn que a pupitla se comrahe, em grande numero
de casos, no memento em que osuor se generalisa * Esta contraccao
fui observada por Sydney Ringer e Alfredo Gould, 10 vezes ; em
onze desses dezenove casos a pupilla uxercia a sua accOo vagaro-
samente. 0 tempo que dura esta contraccao da pupilla 4 varia-
vel ; algumas vezes ella volta a sen estado normal no fim da
sndacao ; outras vezes dura uma ou duas horas ; finalmente, pbde
apreseutar altemativas de dilatacao e contraccao ; durante a con-
tracefto ella nn,o perde a seusibilidade das altemativas da luz e
da obscuridade.

0 Dr - Coutinbo refere o facto de ter administrado, a uma crianca
de cinco annos, uma infusao de 4 grammas de folhas de jabo-
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randi, que produzio uma abundante diaphorese ; a crianca se res-
friou consideravelmeute e apresentou um estreitamento consideravel
da abertura pupillar.

As perturbacOes visuaes sao de daas ordens ; umas sflo devidas
as lagrimas que se accamuliLo sobre a cornea, proJuziudo o effeito

epithelios e aos mucos que ellas tem em sus-de prismas,
pensao i eiitao os doentes veem moscas brilhantes voarem, um ne-
voeiro apparecer diante de sens olhos ; por6m tudo isto desappa-
rece quando se enxuga os olhos ou quando se fecbao as palpebras
muitas vexes seguidas, As segundas sao rarissimas ; s6 forUo ob-

aos

servadas duas vezes ; em um caso liouve abolicilo quasi comple-
te da vista* duraute perto de bora e meia ; no segundo caso liouve
uma consideravel diminuic&o da vis&o com percep^ao de numerosas
moscas brancas, semelkaiites a flocos de neve.

Pastas perturbacOes n&o sao devidas as lagrimas, porque fazendo-
se os doentes enxugar bem os olhos e pestanejar muitas vezes, ellas
n£o c^ssiio ; a sua causa e natureza sao desconliecidas.

Acgao subre a mucosa nasal .

A kypercrinia nasal, determineda pelo jaborandi, h muito in-
Constallte, pouco notavel e offerece pouca importancia. Quando a
sudacao e a salivacuo comerFlo a se generalisin', isto meia
bora depois da administracUo do medicamento, o individuo ex-
perimenta a necessidade de assoar, Emquanto dura a accUo do
medicamento, esta necessidade faz-se sentir de tres a cinco vezes,

T *

e cessa quando j)rincipia a declinar a sudacao.
As mucosidades sao de um aspecto e de consistencia variaveis,

silo claras, filamentosas e de uma reaccao fortemente alcalina.
A bypercrinia nasal 6 devida a uma accito propria que tem o
jaborandi sobre as glandulas da mucosa de Schneider , porque
tein-se visto casos em que ha bypercrinia nasal sem que haja
lacrymejamento ; por6m a hypercrinia lacrymal augmenta considera-
velmente a nasal, passamlo pelos conductos lacrymaes e nasal ,

Nao 6 acompanlmda ou seguida de nenbum phenomeno digno
de nota.
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Acjsto solire as secretes tracheo- broDcliicas. #

A secreeao da mucosa tracheo-broachica & de uma importanOfe
secundaria e sen augmento & real ; porfon de seu estudo pdde
resultar grander Vantagens para a sua applicaoa,o na theta-
peutica.

A h vpercrima tracheo-hronchica procede da mesma maneira que
o augmento das secrecoes lacrymal e nasal *

Quandt) a salivacao rai chcgando a sen maxima, que se da no
fim de 30 k 00 minutes, depois da nbsorpclio do medicamento,
o doente experimenta na
o obriga a tossir de tempos em
elle expectora escarros que,
ponco fiuidos*

Emquanto dura a salivaefto o paeiente escarra de quat-ro a ftez

vezes ; por6m, quando a salivaq?Lo prineipia a dedinar, a secrecao
bionchica cessa,

Se o jahorandi nfto produz uma hypersecrecilo notavel da mucosa
tracheo-bronchica, quando ella 6 a s6de de um catarrha agudo
ou chronico, nao deixa de set' verdade que elle i neon testa veltnente
facilita a eliminaean dos escarrosT tornandd-os mais fluidos, e
principalmanta nmito mats fncil de se destacarem ; assim, a tosse
secca no comeoo torna-se gradudlmante mats Iminida e as rnuco-
sblades, a principle adhereates, sao em seguida expulsas com
menos esforcos.m

Depois nota-se o mesmo que succede as outras secretes, tiraa

garganta uma espeeie de titillac&o, que
tempos ; depois de cada esforco

no estado normal, sao griseos e

I

eeccura da gargauta, que torna os movimentos de degluticao mais
r̂equentes e difikeis ; a tosse e a expectoracuo c^ssao ; nos cases

de bronchorrliGa, pbde-se ver dimimiir de uma matieira notavel
a quantidade de mucosidade excretadc durante um espaco de
tempo dado.

Este estado de seccura pennanece durante as vinte e quatro
boras que seguem a admimstracc&o do medicamento; despots tndo
volta ao seu estajo normal .
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Acrao sohre o tube digestive .

Os effeitos do pilocarpus pinnatus devein se exereer normalmente
RObre os appaxelhos que aeabamos de estudar ; e salvo cm casos ex-
cepciou&es, neahura symptoms mars se manifesto* E1 o que observe
quandose trala de individu&s silos, em estado physiologies quando
os effeitos principaes se produzem coin sua iiiiensidade ordinaria ;
neste case a influcncia do jaborandi sob re o tubo digestive e t£o potico
notaveh que ella so se revela exteriormento por symptomas sem im-
portanda ; o paciente saliva, transpira , lacrimeja, etc*, e depots volt fit
a sen estado normal, sem que outro phenomeno immediate se mani-
festo* Porern utn grande numero de cimtmstancias existe, quo pdde
lazer desviar a accflo do mecllcameuto de sen typo o mais habitual ;
entn.o a sua aceilo se exerce para o Iado do tube digest!vo.

Robin estabelece a regra quasi absoluta do principio seguiute :
todas as yeses que os effeitos de hypcrsecrecio. determiiiados habitual-
mente pelo jaborandi, faltarem on soffrerem lima diminuicao riota-
Vel de sua intensidade geral e collect!va, se vera sobrevirem do laJo
do tubo digestive plienomenos de compensacao *

Os plienomenos que annunciao a aroilo flo jaborandi sobre o tubo
digestive sflo de duns ordens ; uns quasi eonstantes, normaes, depen-
dent dos effeitos geraes do medicamento, marchrm com estes e sio sua
consequetim : sao a sedo viva que acompauha e segue a sudaefto e
certas modificajOes do appetite, algutnas yeses dimiuuido * outras exage-
rado , Os outroa sao rektivos, apparocem todas as yeses que a accao
normal do metiicameuto £ desvkda por uma causa qualque *, oil que
Certiis precaujSes nio fora \ tGmad&s durante a adminktracSLo d ste :
sao os vomitos e a diarrhea.

sScIo*— Gsralmente depuls da ingestao da infusao tepida do
jaborandi, os doentes percebem uma S&nsac&u de calm* na regiao epi-
gastriea, e iutertfogados respondent freqiusntemente que esta sensacSo
£ semelhaute d detenuiuada pete in gest ae de uma bebida alcoolica
quente -

Qu&ndo a salivacito e seduetto se manifestSo, esta seusaeflo desap-
parece, e apparece a sede, Ella esta rm razSo directa das perdas sa-
livar e sudoral ; a relacao de causa e effeito 6 evidente ; o individuo
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tem sede, porque em um tempo muito pequeno elle perde grandes
quantidades dagna ; nno ha accfto especial do jaborandi. Uma
ferminada a sudac&o, a sede ainda dura por algum tempo, mesmo que
a quantidade d’agua perdida seja recuperada pelas bebidas ; sua causa
6 a seccura da boca e do pliarynge.

F/ de absoluta necessidade impedir aos doentes, submettidos a
ac _ ao do jaborandi, do beber agua, a menos que o medicamento n£o
seja dado em doses fraccionadas ou em lavagem ; no raso contrario
deve-se recommeudar de beber o menus que for posaivel, ou, o que 6
melhor, uao beber de tod J , durante todo tempo que durar a sudacao ,

Nestecasoa ingest&o de grandes quantidades de liquitlo e
causa frequente de vomitos e elles se mauifestao todas as vezes que
o doente nS,o observar este preceito . Estes effeitos se observfio quasi
sempre nus hospitaes, onde os doentes so tem a sua disposic&o be-
bidas frias, porque silo estas que principalmeLite determinao os
vomitos.

0 mesmo inconvenient# nao t&n as bebidas aromaticas qiientes,
comtanto que sejfto tomadas em doses moderadas ; os doentes podem
acalmar sem inconveniente, durante a sudaciio, a sede com uma
branda infusiio quente de cafe, de mentho.

vez

uma

Appetite.—Qiumdo acontece ao individuo toraar o jabo-
randi estando com forne, esta sensacSo desapparece durante o
periodo da transpiraciio, para voltar , nas affeccues niio febris,
qiinndo a occuo tem-se terminado, e tem-se visto mesmo um aug-
inento de appetite durante os dias unique os doentes se achao de-
baixo da accfto do pilocarpus. Alguns experiments# uma forne
mais viva no dia seguinte ao da administracfto do jaborandi ;
em um menor rmmero o appetite mio se modifica.

Tornado vepetidas vezes durante um tempo assaz longo, elle nao
diminue o appetite ; pelo contrario, tem-se visto angmenlal-o.

Robin diz que durante quareufca dias administrou quatorze
vezes a uni sen doente a mfusfto de jaborandi ; elle nao somente
conservou sen appetite habitual durante esse tempo, mas ainda
tinha mais forne nos dias seguintes ao da administraofto.

Voniitos ,-Os vomitos e nauseas forfto frequentemente
obaervados nos individuos submettidos a accilo do jaborandi ; sobre
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aft 90 observacOes do Dr. A. Robin, elles fordo observados 38
*

vezes, o que da lima m&lja de 4V3 por cento.
0,s vomilos tiflo reconliecem urn a unica causa; apresentEo entre

si diffemncas notaveift debnixo do pern to de vista do momeuto do
seu apparecimento. das material vomitadas, da relacEo que existe

; diffcrein a16m disso
e e possivel

de drcumstanelas determinadas

enire si e os phenomenon da hvpersecrecEo
debaixo do port to tie vista da causa que os produz,
evital-os cm uni grande mimero

coni antecedencia. A pmpurcEo
ruda, lulo e de urn valor absolute, porque suns
liliecidas ; parent depois que sums eausas forao conbecidas, essa
proporcito desceu a mats de metade. As drSbrentes formas de
vomitos devem ser clas$ificadas segundo suas cansas.

de 42 por cento 6 umito exage-
eausas erao desco-

A divisao etiologica 6 aqnella que mellior parece corresponder
cis necessidades da clinica therapeutica.

As mulheres em tmnspiracuo vomitEto com mais facilidade do
que os homens, hem coino os individuos com moleStias febrici-
tantes. As doses tnuito fortes pv ivocilo quasi sempre nauseas e
vomilos : para evitar o sen apparecimento deve-se comecar sempre
por doses mais fracas nt< r

* cliegar As doses hahi times. A infusdo
das follms muito frest;as tein o mesmo inruiiveniente ; acredita-
va-se que era o priucipio volatil do pilocarpus que determinava
esse estado uauseoso, por6m tern- sc dado k doentes uma quanti-
dade d'agua distillada de jaboramli, represent undo dez grammas
de folhas, setn determinar a menor accilo. Os vomitos depen-
delites r!e tns dims causas apparecem quad sempre alguns mo-

da ingestao da iufusdo : neste caso as materias
constituidas pela itifusao. Se ufin lion ve tempo de

de alguma parte da infii3"to, a salivacEo e a
nEo tun lugar ; o m v-sm > se da com as outras hy-

men toft depots
vomitadas silo
haver a absorpfjdo
transpuaeiio
pererimas.

A hiflueneia da allmenlacdo e de uma gran le importancia ; u
iudispeusavel que a pesson a quern se quer mlministrar o jabo-
randi esteja eompletamente em jqjutn.

Os vomitos se manifestarEo setenta vezes por cento nos indi-
viduos que ndo estavEo em jejum ; elles se manifesto mesmo



24

que haja mn espaco de duas boras entre a refoicSto e a adrni-
nistracao do medicamonto.

*

Os vomitos apparecem quer no principio, quer no meio da
sudacao, quando sao dependentes dessa causa Sao constituidos
por material ali men tares, mais ou menos modificadas pelo traba-
Iho digestive, de uma cor escura devida & mistura com a in-
fusao. A iufluencia da s6de e das bebidas tambem trterece toda
importancia I por6m, ja disseinos alguma cousa a esse respeito.
Os doentes que se aehao debaixo da acclo mudicamentosa do
jaborandi nito devem iug-erir a saliva emquanto tlnra a sialor-
rhea ; sem esta precaiicao infallivelmente os vomitas se tnanifes-
tariao. Estes vomitos apparecem no fim da sudacHo ; as mate-
rials vomitadas silo iucolores, filnmeutosas, de consisteneia viscosa
e dotadas de ama reaccao francamente alcaliua ; e a saliva
quasi j> ura.

Esta causa e facil de obstar.
Tem-se observado que as material vomitadas erao algumas vezes

claras, biliosas e alcalinas.
Os vomitos biliosos se manifest"to todas as vezes que a sudacito

se desenvolve francamente, quer se trate de lima idiosyn-n'to
crasia, quer de mil resftiainento, que neste caso desvia a accio do
jaborandi.

Neste caso o pulso torna-se pequeno, osa face empallidece
doentes sentem urn mao estar subito, calafrios, algumas vezes colieas ;
vomitos e evacuacoes nlvinas apparecem pouco tempo depois, e a
sudocao interrompida nilo se restabeiece inaia ou se restabelece mal.

grande numero de casos e impossivel prevenir os vomitos,
e nHo temos outro rernedio semlo appellar para as idiosvncrasias.

Em um

No comfco da transpiraqilo os doentes sentem
nece?sidade de ir a banci, outras vezes, quando a

X>iarr*li6a.
muitas vezes
hyperhydrosa tern terminado e que o individtio tica calmo, isto £,
algumas horas depois da sudaclo os
evacuacoes molles e algumas vezes liquidas, depuis tudo volta a

individuos tern uma ou duas

sen estado normal.
Quando ha urn desvio da accno clo pilocarpus, aos vomitos qua4

sempre se reune uma diarrhea abundante, precedida as mais das
vezes de collica*
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Esta diarrhea dura pouco tempo, £ supplementar, e cesaa , Como
os vomitos, quando a maior parte dos principles activos dojabo-
raridi se elimiulto pelo apparelho gastro-Iatestiiml, o que se da no
fim de algumas boras.

Aecao sobre a tempmtimi.

A, Robin estuda a temperatura no ^ individuos em estado phy-
siologioo e pathologico, e diz tdle que a temperatura, nas affeccles
nao febris e nos iudividuos silos, segue a mesma marclm ; apre-
sell ta mu quadro, com vinte e uina observances de indivalues no
estado normal e de affeccoes nao acornp&uhadas de febre, cuja tem-
peratnra foi tomada antes, durante e depots da acc&o do jaboraudte

Alfim deste quadra so eucontra em suit M &morta sabre a jahoran li
mna obserracao oiule so pode estudar perfei Laments a inarcha da
temperatura nos individuos saos.

AtG o memento em que a salivacuo se estabelece bem e a su-
dacao comecn a generalisar-se, a temperatura axillar augmeuta
gradualraente.

Este aiigmento 6 de quatro decimos de grao ; quando, porem, a
sudacao tem cliegudo a sen maximo, a temperatura abaixa um
pouco, para n&o voltar a sen gray primitive senilo quando as by-
percrinias prineipiao a declinar.

Na declinueiio destas a temperatura desee alguns grace abiuxo
de sen pun to inicial, vohando a esle ponto muitas boras depois
da cessacio complete de todos os phenomenon secretores.

No dia seguiute no da admin i.stmeno do med teamento a sua in-
fluence uHo sc faz seutir, a temperatura volta ;t seti estadn normal.

Tal e a marcha da temperatura nos iudividuos de perfeiia saude.
Nas affeccoes n&o febris a marcha softre algumas modifiescues*

No priudpio u augmento e quasi constante ; durante o maxiino da
acciio, ora a temperatura desce ao estado normal e algumas vezes
abaixo deste, ora fica ainda muito ligeirameilte superior ; quamlo
priucipia a deelinacao ella abaixa ainda.

As maiores elevacGes que se tem observado tem sido dc oito de-
cimos ; o maior abaixamento depois da sudacao foi de oito, neve decimos

N. IS " 4

j
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e um grao. Sao casos excepcionaes; porem pode-se dizer que asgrandes
differences de temperatura est&u quasi sernpre era relacio com uma
grande iutensidade da accikj secretera ein geral c da suducno em par-
ticular, seudo esta ultima a que nut is influe mi marcha da tenipe-
ratura ; quando ella 6 pouco abnndante, a clevac&o do comeco d fraca
ou falta completamente *, o abaixamento du declinacao tende quasi
sempre a se manifestar,

Muitas causes padem coucorrer para deaviar a temperaturn de
sun raarcha natural: a evolucSu rapida da sudacilo, as circumstan-
cias que podem fazer desviar a accao do medicament^ certoa phe-
nomenos insulitos produzidos por elle, o resfriamento, as emocOea
durante a sudacao, os vomitos, a ingest&o de grandes quantklades
de liquido e o tenesmo vesical, podem fazer variar o typo normal de
urn & tres ou quatro deciraos de gr&o.

Nas affeccCes febris o typo que affecta a marcha da temperatura
differe pouco daquelle qim acabamos de estudar; por&n as variables
de gr&os sao rnais irregnlares.

Tem-se observado um augmento de temperatura no corneco da
accao, diminuicao progressiva a pariir do estabelecimento da suda-
cao, depois abaixamento aldn da temperatura inicial.

0 augmeuto do com&co e quasi constante ; como as affeccoes
nao febris, se reduz algumas vezes a um ou dous deciraos de gr&o.
Tor^m, o que purticularmcute chama a attencao do observador
6 a defervescenda que se notu no dia immediato ao da adminis-
tracao do medicamento ; 6 principalmente o que distingue a tern-
peratura nas affeccoes febris e nao febris.

0 ubaixamento t$ coastante e muitas vezes muito consideravel ;
a media 6 de 4 & 5 dfccimos de gr&o, porem observa-se muitas
vezes um abaixamento de f>, 7 e 9 decimos de grao, e inesmo

um grao. Era seis casos notou-se differencas que devem ser con-
sideradas excepcionaes,

A vista da defervescenda que produz ojaborandi, pdde-se tirar
grandes vantages no trataraent * antiphlogistico das affeccOes de
alta temperature, taes como o rheumatismo articular agudo, pneu-
monia, febre amarella, e outras muitas.

Contra uando seus estudos sobre a temperatura, o Sr. Dr. Robin
compara a temperatura axillar com a rectal, e servir&o de ea-
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Diz elle que*
a colummt mercurial

tudo quatru gbservacues tomadaa por esse aufcor*

se aa temperaturas inidaes mximm
abaixa no recto, ao mesmo tempo que sobs lia axillar ; no come-
do da snda$3Lo a differenca ainda d maior, e a temperaturn
rectal excede um pouco a axillar ) porem quandu a sndacfto se
generalisa, as dims temperaturas silo iguaes ; a temperature rectal
tern abaixado mn certo uumero de decimos do gr&oT igual ao
da subida axillar*

Depois as duns temperatures almixlo .sLiiHiUaimameute} deseendo
mais a axillar do qiie a rectal * Mo dia seguiute as dtitu tem-
peraturas Yoltfto a initial . No estado Febril a temperature rectal
ora abafca de Um a dous declines de gr&o, ora fica estacionaria,
e quando augmeiita, e^se augmento nao cstA em rehfcgao com o
da axillar *

0 primeiro effeito do jaborandi 6 determina? uma flutllo do
sangue para o lado do fcegumento externo, d 'onde nm augmento
ligeiro da temperatura neste systenia ; porim o thermometro abaixa
no recto* se bem que o augmeoto da temperatura axillar n&)

esteja em relaefto com a perda da temperatura rectal*

Robin formula a hypothese seguiute ; que o jaborandi no com^co
de sun arc&o nfto augmenta a temperatura de uma maneira abso-
lute* porthn que elle provoca Lima distribui§&p differsnte da quanti-
dade de oalor normalmente prodtusida na economin,

A quantidads de liquido iugerido e o calOr slo int -u- ytudo na
« preciso necessariaineute admittir

sudorifico verdadeiro e que as hyper-
de irritac5e@f

sudagilo que produz o jaborand i ,
que esie medicamenta e um
criiiias determiuadas por elle saa a consequencia
especiaest directas ou indirectas, sobre os syst-emas secretores quo
e!ln postos em acgSLu.

0 seguedo effeito do jaborauli 6 o abaixamento das tempera-
turns axil lar e rectal *

Estudando as modifieaeftes soffridas pcla secrecito unnana ,
estado normal esta dimimiicao da terapem-

a uma dimuiuIcAo na
demonstr&remos que no
tura & devula A evaporacao do suor e ii&o
combustao orguniem

No estndo febril a marcha das duns temperatures differe ainda
por causa da maior intensidade das combustOea intra-orgauicas
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que lutno constantemente contra a nova distribuicio do calor, e
a medida que a fluxlo sanguinea se faz para o lado da pelle,
as grander quantulades do calor produzidas em pouco tempo com-
pensao rapidamente as perd&s da temperatura profunda*

km sohre o pulso .

A accilo do jaborandi ainda se faz sentir de uma maneira no-
tavel no pulso ; elle imprime modificacues muito importantes em
aua frequencia e caracter, que mostrlo sim acclo sobre o orglo
central da circulaclo, e cujo estudo levou o Sr. Dr, A, Robin a
contraindical-o no emprego das uffeccflea cardiacas, taes como as
les ~ea yalvulares do endocardio, do proprio musculo cardiaco,
prinripalmente qtiando estas affcceOes tem cliegado a seu periodo
de asystolia. Seguiremos em sen estudo o rnesrao que fizemo3

com o estudo da temperatura. Estudaremos em primeiro higar os
caracteres do pulso nos individuos em estado pbysiologico e em
algumas affecroes nao febris ; depois passaremos As aflfecoGes febris .

0 numero de pulsates, no estada pbysiologico e nas affeccoes
Hilo febris. pouco varia. Elio augments gradualmente at£ o mo-
mento do comeco da sudaclo, e em geral este com&co coincide
com o maximo desse numero ; algumas vexes elle fica estaciona-
rio, emquanto dura o maximo da sudaclo ; outraa vexes snftre
oscillacoes pouco importantes, subindo on abaixando de duas a
quatro pulsacoes ; o qua parece inais frequente £ o abaixamento.

Nn declinaclo do suor, o pulso tambem segue a sua marcka
de descida, por£m so se aproxima do normal quando a sudaclo
tern completamente desapparecido, 0 pulso volta a seu primitivo
estado quando a acclo do medicamento se esgota. No dia se-
guinte encontra-se muitas vezes um abaixamento muito ligeiro*

que nlo merece importaucia , attendendo ftsgrandes variacoes que
se observlo no estudo pbysiologico, debaixo da influencia das
causas as mais iusignificantes.

As malores elevacOes que se observuvlo no comeco da sudaclo
forao de 22, 24, 25 e 26 pulsacoes ; em casos rarcs o pulso nao
augmenta de frequencia ; por6m um $6 caso lilo se encontrou em

#v
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quo o nmnero de pnhacoes baixaase no comec-o da sud&cao. A
mMia para o comeeo da sudacflo 6 de um augmento de quinze
puIsacOes por minuto, de doze para o maxim ), e sete para a
declinacao.

*

Sydney Ringer e Alfredo Gould obeserv&rlo tambem em criancas
um augmento um tanto frequente de dez & dezeseis pulsacOesf
quando o medicamento actuava sobre a pelle* Para o estudo dog

caracteres do pulso o Sr. l)r, Robin applicou o sphygmographo
sobre a arteria radial antes da administrate do medicamento,

r

e deixou o instrument no litgar em quanto durou a sudacao,
afim de quo a press*!) pela alavan ^a sobre a arteria fosse a mesma
e nao ddsse origem a erros. Os tracados sphygmographicos forSo
tornados antes da administraeao do pilocarpus pinnatus, no com^co,
no maximo, no fim, e finalmente vinte e duas boras depots de
sua ac^ao.

No com£co da hypercriaia sudoral, o augmento do nutnc 'O das
pulsacoes, a maior altura e a apparencia rectilinea da linba de
ascencrlo, a obliquidade e o dicrotismo da linba da descida pare-
ciao indicar Lima diminuicfto da tensao vascular ; esta diminui^ao
de teusfio, cujo conhecimento fuuda-se unicamente sobre o esame
dos tracados spliygraograpliicos, nnda mais e do que uina hypo-
these ; porem a priori ella pnrece racional ; os vasos capillares
do involucro cutanee se dilatando, a capacidade do system* cir-
culatorio geral devo auguientar nas proporcOes equivalentes k
dilatacfto desses vasos.

um pouco irregulares ; a
a circulacSo se faz

no estado normal ; depois

Os batimentos do coracUo torn&o-se
*

influencia dos movimeutos respiratorios solyre

sentir mais manifestamente do que
tudo comeca a se acalmar para a declinacao da sudac.lo, eaegun-
do os tracados reeolhidos quando os phanomenos secretores t3m
acabado, a tensao vascular parece augnientar ligeiramente ; no dir»
seguinte o pulso torna a tomar seus caracteres liabitnaes.

0 numero das pufencGes, nas affeceoes febris, taes como o rheu-
matismo articular agudo, a pneumonia, segue as variances ana-
logas fcquellaa observadas nos estados nilo febris ; por6m com
irregularidades mais notaveis nos algarismos *
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A elevaeao das pulsarOes uo comeco 6 constants , A media geral
i de treze pulsates par miauto de$de a hora rla administracrio
do jaboramii at,6 o comflco da sudacao ; dc ouze pulsates para
o maxi mo ; oito para a decima^o
immediatOn

No dia seguinte no da sudacao a dimmuicao do pulso 6 quasi tao
habitual, coma ahaixamento da temperature Os cacactores do
pulso no estado normal sao exagcrndos nas affecctfes febris,

Ha urn augment# no numoro das pnlsacOes* elevarao da liaha
de ascencad* ohliquidade confideravel da linha do descida, sinuo-
sidades das linliaa do ronaia i ; ta n sT i as pantos prilleipaes dos
tracados sphyginographicos* Qtiando e$iste alg'uma alfeceilo cardiaca
os caracteres do pulso se modificSo grofundamante.

sete pulsates para o diae

Accao sobrc as vias urinarias, so)>m a seereao em # *

composite das urinas.

Os effeitos do pilocarpus piuuatus sobre as vias urinarias, na
grande materia dos cnsos, nSo so exercem no homem de uma

i

maueira apreciav^l, e os phenomenos que se observe devem antes
ser consideradns como accideutes da mesiria ordem que as pertur-
baroes oculares e os engorgitamentos das glandalas maxiHares, do
quo como eiieitos normaes.

Km nove easns [las observable* do Dr. A * Robin, os doentes
sentirHo uma necessidade urgente de nrinar ; em cinco destes nove

doentss exporijnenturiio, alem dessa necessidade ujfgente
de urinar, no momento da minriio , urna sensacao dolorosa,no canal
da urethra j nos outms quatro uada mais so observom

Muitns vexes os duentes sentem mna dor muito intensa na re-
gifio do pubis; essa dor desappareee Sepals daemissao de alguraas
gottas de urina. A riecesddade de unnar manifestou-se dutts vexes

comeco da suclacR.0, cmtras fiuaa vexes para o maximo da

ca Viz os

no
sudm - flo.

*

Quando estu uecessidade " nUo e acompanhada de dbrt ella d vio-
leuta e os doentes devem-se satisfuzer immediatamente* A urina
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£ normal ; n&o se tem notado neiihum phenomeno concumittaute ou
consecutive.

A miccna dolorosa * semelbatite a dor no comeco das blenorrha-* p < v

giasj que se observou eluco Yezes* segue a necessidude de urinar
e so faa sentir no mneeo, no maxinto tie intensidade ou 11a de-
edinaQHQ da stidatiSo ; purem, quamlu uada vem complicar, ella
desappnreee coni os effeitng do pilocarpus pinnatua ; outras vezes
ella persists ate o din segninte, mas tem uma duracao muito curts*

Km tim doeiiic a mioca > foi dol today as tres vezes que
se udininistrou o jnbornudi, sem que bon vesse catisa alguma que
podesse explioar essa dOr* A urelhrorrh^a, que foi observada duas
vezes, tom sido ppeeedida da roiltade de m'iiniv e de dbres
arompauliadas de prurido durante a jga&rao ; esses phenoinenoi£fbttJlo
de curia fturae&m Em us dous cases us dSres durante a miccuo

* w

persistirao vinte e quatro bora ^ pouco muis on menus* depois do
desupparerimerUo total do corrimeutu urethral,

A quiiutidade das uriiias varia conforms o medicamento 6 ad mi-
nistrad o cm man si dose on em doses fraccionadas, segmido as
affeceGes sao ou nEo febrfe-

Nay affeccues nfio febris* tties e mo o mal de Bright* alcdolismoj
rlioumatismo musc51ar <s in toxica, MO yalumina, e no estudo phy-
siologico, em unm >6 dose, cm dejsoito observances, a quantidade
de urina foi tomada Has viute e quatro boras antes da ad min is-
cao do medicamento, inu vinte e quatro boras depois de sua
administmego, e final meute nay viute e quatro boras seguintes.

Sua quaiitidade dSminiuo, term J mSdto, de 3 J0 a 400 centime-
tres eubieos no dm da uccilu do jabomndi ; esta diminuicrto estfr
ua r.iZao directa da sit l K:&Q ; clla esta em relacao com a seccura

# M 1 *

da pelle u a diinSmicao da saliva que segue a accso dj jaburandi ,
e percale durante as viute e quatru horns pouco inais ou memas.

0 jitboramU faz diminuir a secrecMj urinaria no dia de sua
administrucfio, para angmeutar no dia seguinte, uao sd sobre o
algorism u da vespero, is to &t do dia da adjjiiuistracao, coino

tainbem sobre o algarismu das vinte e qualro boras antes da nccGo

do medicameato,
Em quinze cusos de a Ifemyies febris, theumatismo articular agudo

e pneumonia, a quautbUde de uritia diminuio dez vezes no dia da
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administrate do jaborandi. augmentou quatro vezes e ficou
estacionaria uma vex.

No dia seguinte a quantidade de urina augmentou nove vezes
sobre o algarismo do comeco, diinimiio &eis e ficuu estaciouaria uma
unica vez.

i

Administrado em doses fraccionadas, elle produz effeitos evidente-
inente diureticos; fui pelo menos o que se deu em quatro casos em
que esse modo de applicacuo fui feito, sendo um de febre typhoide,
mu de pneumonia ngttda e dous de mal de Bright ,

0 augmento varum entre 300 e 620 centimetros cubicos. A den-

sidude das iirinas geralmente augraenta ; esse augmento nuuca ex-
cedeu k quatro millesimos; estu em relftcfto com a menor quantidade
de urina e com a maior quantidade de priucipios sulidos que ella
contain em dissoluc&o, priucipios estes que nao sao eliininados pela

*

sudncflo e saliv»cao senao incompletamente. As duas secrecGes reu-
nidas eliminao nTum tempo dado maior quantidade de ngua do que
os rins, por&n eliminao ineuor quantidade de priucipios solidos , e

priucipios tendo de ser eliminados pelos rins, segue-se que as
sao mais densas. Em um terco de casos a deusidade fieou

esses
urinas
cstuciunada .

0 estudo sobre a quantidade de urea foi feito pelo Dr . A * Robin
affeccOes nSo febris e febris. em arnbas antes, durante e depois

da accao do jaborandi*

De seu estudo resulta que nas affeccOes nao febris ha uma dirni-
accrio do pilocarpus, de 2,ffr* 82 ; esta diininui-

nas

miicao durante a
cao pdde cheg^r mesmo a 3t*r' 431 se a siubixau tem sido considemvel;
no caso contrario, isto 6, se ha uma peqiiena sudacfto, a diminuicao
6 de 2,B(h- 37. A diminuicao das quauridades de urea e da uriua

razlo directa dos effeitos sudorificos da planta.estao na
A ur&a, das vinte quatro boras depois da accilQ do jaborandi,

vai augmentando gradualmente at6 o estudo normal e pdde mesmo
ir al£m deste.

0 augmento esta em relac&o directa com a scccura da pelle e
da boca, e por conseguinte com seus effeitos diaphoreticos,

Nas affeccoes febris a quantidade de urea foi dosada em onze
casos de rheumatismo articular agudo ; durante a sudacfto a ur6a
diminuio nove vezes e augmentou tres *
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A m6dia gerai para a diminuicao 6 de 5,er‘ 42, Era relacao
a;>s litrus a ur6a dimiiraio cinco vexes e augmentou seis *

A m&lia pode ser considerada cuino utna volta ao algarismo
do com£cu ; ella £ de 0/r*27,

0 Dr. A. Robin fez o estitdo comparative da tir£a excretada
nas vinte e qnatro boms durante a aerao minima, media e ma-
xima do jnborandi, com as quantidudes de urea eliminadas pelas
liypererinias sudoral e salivar ; desses estudos resulta que a dimi-
miigao da urea e real , e que essa diminuicSo e devidu a dimi-
miicflo das combnstoes intra-organicas que produzem a urea.

0 pilocarpus diminue, tauto nas affee^oes febris como nao fe-
bris, a quant idade de acido urico e cliloruretis contidos nas
urinas.

Accao sobre a secret lactea..
w *

A accflo do pilocarpus pinnatus mlo se exerce unicamente so-
bre as glamlulas sudoriparas, salivares, lncrimaes e tnbo digestivo;
a sua accao se estende tambem as giaiululas mamarias* Sydney
Ringer e Alfredo Gould viiMo essa secrecSo augmentar em dous
cases. Em um desses casos tratava-sc de uraa mulher de 33 annos
do idade, que bavin dado a lux o sen nuno filho, qnatro niezes

antes, na qual admin istrarAo 1 GO de jaborandi. Esta raulher
qnnndo amamenta tern pouco leite, e pre*entemetite muito menos.

Administran-se o medicamento as dex boras da manliSL, tendo
a criauca mumado sete boras autes *

Em dez minutos o medicamento produzio sou costumado effeito;
em nieia bora os seios, que antes erara ilacidos, tornariose tu-
midos e distendidos, e pela pressSo dersio Rite em mais &buu-
duncia.

Qnnrenta minutos depois a seerecHo nincla era mais nolavcl,
CFguicbando por qnatro on cinco aberturas*

Um oitenta minutos o leite tornou-se menus abumlaute, em*

bora mais do que antes da expcriencia
N. 18 5
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No segundo easo adrainistrou-se dim drises de jftborandi; a primeirat
ufio produzio effeito, poT&n ua seguuda drise o augmento foi muito
ConsideraveL

0 Dr. A . Etobin observou am caso em que tr&tciva-se de utna
mother de 27 annos 8e idade, affectada de erysiyella da face , em
consequent de unm ^conaeUo que tinlia pop s4da a apophyse
innstoidria.

Esta mulher em ania, e habitual me nte titiha muito leite ; elly vio
sou leite secear com oapparecimento dos symptomas feferis da moleatifi.
Pois bein, depois da adminiatracaa do viui.e ceutigranimas do elixir de
jaborandi, a saUvacao esudarftj forSo pouco ahunduntes, e no fun
destns byperc.rinias, os seios toniarfio-^e tumefactos, e o leite coma
em grande tibimdaucin ; podia-se tirai com £icilidade1 o quo se nfm
dava antes de sua administrate. Em uma outra nnm o Dr. A * Robin
applicbu o jabomndi sein resnltado algum.

Aeciia sobre alguns aiiimaes.

0 jaborandi foi experiment&do em differeutes animaea. Sutra dies
citaremo.i o CAG, eavallo, porqumhos dti India, coelhos, etc.

Estes animates nao SUEIG quando se administra urn prepa-
rado de jaborandi, porque ellea n5o transpirfto* As glandulaa aebo-

que se scliSo situadas e:u tonic do anus, que fnbricao um
producta de um choiro cnractensfee, (Ieix.no correr um liquido em
tamanha abundattcia, durante a aceao do jaborandi, que pride-se
ver esse liquido correr gotta A gotta nesta regiAo.

EstA em relacjtu com as glatidulas sebaceae no homenu
Como jA disseiiios mais acima, fazendo-se uma iujeccao, ny vein

cava de um cAo, de uma iufusAo aqnosa do pilocarpus pinmitus, Y^se
immediatameate uma hyparsecrecAa salivar, que prineipia muitas
vexes antes mosmo que se tenha tempo de tirar a canulft da seringa.
Tem-se observado tambetn no cno uma hypercrinia das glandulaa
lacrimaes hem manifests -

Nos animaes que nfio suao, a accao do pilocarpus pinaatus se exerce
de uma maneira notavel sohre os apparelhos glandule res do tubo

CAO -
ceus
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digestive, desde asglaadtilas snlivares atSas glandules que se achno
01n torao do anas* Fiizeudorse uma injecgao na vein crural de
infusao de duas granainas de folK&s dti jaboraadi em trinta grammas
de agtia, daternfioa depois de mu tempo rauitocurto, aldm da outros
phenomena ja descriptor, uma diarrhea niuito abundant? e vomitos
repelidos.

Duos experiencing foriio feitas em c^es de grande tamanhQj com
o fim de estudar a raarcha da teraperatnra. Em urn udminisiroa-se
cinco grammas de jaborandi em iiifiisno em duzenlas grammas de
nfjua ; no segundo a ddge do medicamento foi d-obrada*

As temperatoras rectal e &xill&r
de grin, ora ficavao estacionarias ;irfe principiar a
Depots as dims Jemperaturas an'gmaat&rao lenta e gradaalmente e
exrederno ao ajgarlsmo initial de sets A oito derimos de gram
vac'LQ da temperatura esta em relacilo com a dike do inedicainento, e

os sens edbitos silo mais prolongation A defer-
vescence em getal & mnis lenta do quo- a ascenc&o* As tempera-
tures rectal e axillar augmeutao coma serreerio saliv &r. lacrimal, nasal
e secrecao das glandular anaes, e cbegao a sen maximo de intensidadc
no momento em que estas secrecOes comecao a decliuar. A diarrhea
tambem frequentemente sc mamfestu.

uma

ora abaixavuo algutis decanos
hypercrima nasal.

A ele-
a ddse For forte,so

Com a administracilo de 60 grammas de follms de
jaborandi n &o se consegulu obter offeitos stidorificos,

Em compensacao recqlheu-.se> em. uma expeneucias cerca de dez
litres dr saliva. Na maior parte das experiencias, effeitos liyporcid-
uicos das glaudtflas lacrimaes e nasaes forao observsufes.

CAVALLQ .

CODA YAS on PORQUINHOS OA ISDIA . — Estes peqnenos animagg sEo
como os cae>; nSp suEo por fklta de glandular sudoriparas*

Uma lajecfao hypudermica de uma a duas grammas do extracts
aquoso detemiimt a principia um tremor geral, que ye observe
em todos os antmates quo sEo submettidos & sua accik) .

No fim de tres quartos de lioni, o animal comeca a fazer
movimentos de deglutieau ; e depots de uma bora a saliva principal
a afflnir pam a bflea e escorrer em
a maior parte UegUitida, podendo todavia
estomago, que contain um liquido espumoso e muito alcalitiu.

grande quautidade, seudo
sec encontrada no



V'i /ciV

36

Quando o animal e sacrificado, encontra -se pela autopsia uma
congests muito intensa de todas as suas glandulas salivares e
dos tecidos ainbientes ; as parotidas Silo de uma cor violacea e
as veias do assoalho da boca clieias de um sangue escun, que
rapidamente torna-se rutilante em contacto com o ar.

A hypercrinin lacrimal 6 muito abundante, bem como a nasal ,
sendo esta espumosa pela passagem constitute no ar atrav&i das
mucosidades.

no estomago 6 evidentemente constituido
em estado de vacui-

estas se
ach&o fortemente diluidas em todas as por$0es que tocHo a
mucosa, e posto em contacto coin o papel azul de turnesol , este
fica vermelho immediatainente.

0 estomago 6 a aide de uma congests muito intensa, apre-
sentando alguns pontos eccliymoticos e pequenos derramamentos
sanguineos intersticiaes. Para os mtestinos delgados e colon, o
mesmo phonomeno se nota. Todas as glandulas do tubo digestivo
participSo desta excitaciio ; o figado e o pancreas participfto desta
hypercrinia.

Para estudar a marcha da temperatura rectal em um destes
animaes, o Sr. Dr. A. Robin fez uma injeccilo de 1,^ 70 de
extrncto nquoso de jaborandi dissolvido em dez centimetres
cubicos ile agua distillada , no tecido cellular snbcutaneo do
dorso.

No fim de uma bora e trinta e seis miuutos de experiencia
o tkermometro marcava um excesso de dois graos e seis decimos
sobre o algarisino inicial, que era de 39/2.

A temperatura conservou-se elevada por espaco de vinte minutes,
pouco mais on menos, depois foi descendo gradualmente, morrendo
o animal com um excesso de temperatura de 1/2.

0 maximo de temperatura coincidio com o maximo da respi-
ntCfto, chegando esta a 128 respiracOes por minuto.

0 liquido contido
por saliva deglntida, quando elle se acltn
Uatle ; porem quando elle con16m materms alimentares,
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Antagonismo eiitre a belladona c o jaborandi.

Tratando do jaborandi, sun accfto physialogira e therapeutics,
11Flo podemos deixar de dis^er alguma cousa, em um capitulo
especial, em relartio ao antagonismo, que reuluienti* existe at6
certo ponto, entro a belladona, sen alcaloide, saesf e o jabu-
randi.

t

i
A belladona e seas s&es tem a propriedade de, tomada

dos caso ^, am estado de
se^cura esta que muitas

a seciecao

em
pequenas ddses, pmduzir , na maioria
seccura da mucosa bucal, pharyngea;
vexes e acompanhada de s&le ; alem disso ella reprime
estomacal e intestinal.

Quando a dose d toxica , a estes pketiomenos se ajuntFlo oulros,
como sejao a difficuldade de fallar, deglutir, perda da sensibi-
lidade gustativn, nauseas, vomitos e em ultimo lugar a diarrhea,
que enfraquece considersvehneute o doente*

Vejamos agora quaes os effeitus do jaborandi sobre o tube
digestivo. Pelo estudo que fizemos sabemos que elle prodtiz uma
abundantissima sialorrhea, que impede nxuitas vexes aos doeutes
de fallar ; a boca torna-se muito luimida, bem como a membrana
do pharynge ; riFlo detennina diarrhea, nauseas e vomitos sen£o
quando a saliva tem sido ingerida ou qualquer quantidade do
liquido frio, e se for t miada esta precauciio, estes phenomenon
nao serSo observados.

Para o lado do apparelho tcgumentario o antagonismo £ bem
manifesto ; sabeinos que a belladona e sens compostos determiuiio
um estado de seccura da pelle ; o jaborandi, como jk ficou
provado, dtierunma uma abundante perspirac.lo, que muitas
molha consideravelinente o proprio lei to do paciente.

vexes

propriedades
mydreaticas da belladmm, isto t5, o poder que ella goza de dilatar
a pupilla ; esta propriedade que t un a belladona se observa
quer a substantia seja applicada topicamente, quer seja dada
intimamente, e neste caso o effeito 6 mais demorado.

Para o lado do apparelho da vUao observamoa as

*
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na nvaSo ilirecta ila iuautif.1title (la
aim dilfttacuo e a aua duiacBQ

# *

a qumuidnde de s^b&tunciu

A dilatacao da ptipilla esta
snbstancia empregada, isto e, a
silo tanto maior quaa to maior for
empregada.

Os effeitos do jaburandi sobre o apparelho da visile foriio feitos
em outro lugar ; aqui trataremos uakauientfc do sua accao subre

n

ia pupil la.
Hartindale foi o priineiro que chamou a aueuc'io das physio-

logistas sobre este ponto.
extrarto que foi empregarlo, por Sydney

no gloho ocular de triuta e um indi-
a gnpilk em dezenove

sendo em alguna indjvidtios ligsirameut© e em outros
a puptUa contruhiose de me-

Elle preparou um
Ringer e Alfredo Gould
viduos . contrahindo-se evidentemeate
cases
de um terco ; em dous cases
tade.

Em onze easos dies observ&rao que a pupilta se contrahia
readquirindo em ptttic-o tempo sea diametro na-

il contraccao pu pilar penmmeceu miicameiite em am
cas-i, por espaeo de vints horas depois de sua applicacuo.

A belladona determins um estado do secCura das conjunctivas
e da membr&na pituitaria on de Schneider ; o jaborandi produz
effeitos bypercriuicos muito con.sideraveis.

Para o lado dotf bronchios o mesrao antagonismo se ob'

vagarOsamelite,
turnl ; *

gerva.
A Leilad na tem a propriedade de contrahir as arterioks : a

planta braailciru abaixa & teuSEo arterial , provuvelmente paraly-
sartdo os aervos vftsa-mot^res7 o dundo lugur a diktacao das ar-
terlolas*

A belladona, ua muiom dos cases, produa delino; o jaborandi
provora ufio pmicas vtizes somnolentia ; este antagonisms foi
observado quatro wzes por Sydney Ringer e Alfredo Gbuld ; em
um destus easos tratava-se de um Ink livid no mocoT que tinba
ingerido oincn centigram mas de airopina, cinco horns antes de entrar
para o hospital ahui da trat-ar-se.

A L.jca e a lingua ficarSo eompleUmeute seccas; pois hem, um
quarto de hora depuis da adminUVFSH&O de quinze centigrammas de
jabomndi, a boca e a lingua toruarao-se meuos scccas, e no fim

'I

i
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de ama horn havia suor ubuiidante e franco ; a lioca so achava
naturalmente lmmida.

InjeceOes hypodermicas tie um ccntesimo Je grao de sulphato de
atrophia se tem feito eni individuos que se achavao debaixo da
nccao do jaborandi , e no fim de cinco miuutos, pouco mais ou
menos, todos os sous effeitos clusapparec&rno.

Um outro antagonismo, que merer * inuitu importancia, £ aquelle
qne se observa para o Wlo das gdandulas mnmarias*

A belluduim, coino todos snhem. tern o poder de purar a se-
crerno lactea ; o jaborandi determiua uma liypersecrecdo dessas
glamlulas, como ja dissemos mais acima.

Passemos agora a referir iilgumns experienoias feitas em animaes.
No laboraturio de Vnlpian nmuerosas experiences physiolo-

gical, feitas com o concurso de Bochefontuiue, demanstrarfto que
a piloearpina la inborn tern efteitos antagonistas aos sacs de bclladona.

Eiles fizerno uma injeccao com umu solucfio de piloearpina na
pata de uma rfi, cujo corac&o tinlia sido posto a descoberto; os
movimentoy do corac&o cessirao cumpletamente,

Quando os movimentos tiuliao cessado, elles fizerao entao uma
injeccao com sulphato de atropina 11a uutra pata, e os movimentos
reapparecSruo.

lujeetada na vein de um c&o, tendo-se previamente introduzido
uma souda no canal de Warton, a piloearpina deu em trinta
e cinco segundos uma onda de saliva que correu pela canula du-
rante muitas boras.

Uma injeccao hvpodermica de um sal de atropina parou em
poiicos instantes essa sfjcrecao morbida.

r

\

»

Mechanisms da acrilo (ibysiologica do pilocarpus piimalus,

physiologica do pilocarpus pinnatus tern
e Vulpian de duas diffe-

0 primeim acredita, e estn e tambem a tiossa

pilocarpus <5 elimiiuulo pelns glaudulas salivares
que se irritao pela passagem dessas substancias

glandulas*

0 media nismo da accao
sido expLcado polos prule?sores (.* abler
rentes inaneiras.
upiniiLo, que o
e sudoriparas,
pelas cellulas proprias dessas
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0 functionalismo destas exalta-se e £ acompanhado de uma
fluxao sanguinea sobre os
gr&o de estimulo geral do systema.

A iriita^flo das cellulas secretoras e do estimulo peripherico
transmittidos aos outros reflectores polos filetes nervosos eisodicos
e voltao aos nervos vaso-con truetores e vaso-dilatadores, que
dispense aos org&os de secret;ELo toda a somma de liquido nutri-
tivo exigido para sua superactividade de accao*

Tal 6 a opiniao do sabio professor Gubler. Segundo Vulpian , o
pilocarpus actiia sobre o trabalho secretor glandular de uma
maneira indirecta, por intermedio do systema nervoso.

orgSos superextitados, e de urn certo

I

Assim o ptyalismo, provocado pelo pilocarpus, seria devido a
substantia sobre as extremidades peri-

nervo excito-secretor da
excitac&o produzida por essa
phericas da corda do tympano, que 6 o
glandula salivar.

A diaphorese seria produzida pela paralysia das fibras sym-
pathicas que innerv &o as glandulas sudoriparas*

i
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TERCEIRA PARTE

AGg&O THSEAPE'CTTICA DO tf &BQftAHD*

INDICATES THERAPEETICAS GERAES.

Os effeitos therapeuticos do pilocarpus pimiatus suo natural-
mente a consequencia tie sens estudos physiol gicos, que servimo
de base ua administraciLo deste novo medicamento*

0 professor ( iubler traca o quadro de todas as applicuct'es impor-
tantes do jaborandi : elle diz que esse medicamento nfio 6 admi-
nistrado nem a especies uosologicus, nem a entidades imrbidas,
pordm unicamente a symptomas. Elle e einpregado ua qualidade
de sialogogo, de siidorifico e como espoliador pela reuniao dos
dous effeitos. Na qualidade de sialogogo elle 6 administrado era
todas as affeccGes acom panhadas de grande seccura da boca e de
sSde viva, taes como : atropismo, intoxicates diversas, paralysing
fatiaes, embaraco gastrico e febres, diarrhea, lesGes gastro-intes-
tinaes, plilegmasias da boca e da parte superior das vias digcs-
tivas ; diahetis saccharina, polyuria, estomatites, diphtheria, e final-
mente nos engorgitamentos clironicos das amygdaUs.

0 illlistrado medico desta capital, o Sr. Dr. Julio de Mourn,
diz ter empregado com grande prove!to o ottonia auUum, cm
dous casos Ae orchite metastatica era consequencia da suppres35o

<

r

de carhumhas.
II 6N. 18
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Algumas vezes elle determina feme nos individuos que se achao
debaixo do sua accuo, d'onde resulta que elle pbde ser empre-
gado como eupeptico. A hypercrmia lacrimal sera de grande
utilidade nas x6rophtalmius, assini como a nasal nas seccuras da
mucosa de Schneider e nu entopimento do nariz.

A derivacEo prod uzida pela sialorrhea podera prestar grandes
services nas lesoes enceplmlicas acoinpanhadas de phlogose, tnlvez
na epilepsia com accessos frequenter, nas inflammneoes oculares,
na asthma, no emphysema e broncliite chronica.

Na qualidade de sudorifico elle pude ser empregado nas affeccues
acompanliadas de resfriamento, onde pode fazer abortar o
mal, como no comeco das pneumonias, nas pleurisias acompa-
nhadaa de derramamento, na angina, e principalmente no rheuma-
tismo articular ugiulo, sub-agudo on chronico, n&o sendo estas
affeccOes acompanliadas de comp]icncues cardiacas.

Nas affeccoes febris onde a pelle 6 arida e muito quente, na
febre typhoide, no;; diversos exanthemas, e finalmente nas affeccOes
cutaneas rebeldes e gota. Como sialcgogo esudorifico elle d o typo dor
medicamentos alexiteros.

Elle e empregado desde longa data , como j& tivemos oceasiao
do dizer tratando de sua natureza, pelos indios contra as tnorde-
duras das serpentes as mais veueuosas.

E* empregado tambem nas intoxicates pelos virus e veuenos,
taes como a raiva, a syphilis, as mordeduras das .cobras, dos
arnchinides, dos myriapodes e certos envenenameutos vegetaes, tal
como a atrophia.

0 seu emprego 4 indicado todas as vezes que se tratar de
favorecer a absorpeuo de um derramamento qualquer, como seja a
anasarca, ascite, kysto do ovario, ou a reduccao a uma kyper-
trophia,

Nos tivemos occasiao de observer o anno passado mn caso de
nephrite parenchymatasfi, seguido de anasarca, cm que o jaborandi,
empregado na dose de quatru grammas em tintura, nao deu o
menor resultado ; porthn com toda certeza a tintura empregada
nao era do pilocarpus, porque nem ao menos prodnzio acofto sudo-
rifica. Temos visto cste anno empregar-se algumas vezes a tintura
de jaborandi; nao observamos uma unica vez a acc&o sudorifica
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e nem sialogoga, d’ornle concluimos que a tintura empregada nilo
e do pilocarpus.

Nas doenras dos rius, principalmente quando sHo acoinpanLadas
de congestao renal, o seu
elle tem a propriedade de diminuir a phlogose renal,
o trabalho do orgao.

Passaremos agora a tratar das affeccOes especiaes
jaborandi & empregado.

emprego £ de grande proveito, porque
a&sim couio

em que or
RJreumatismo articular agudo.

0 Dr* A. Robin adrainistrou o jaborandi quarenta e nove vezes
quinze casos de rheumatismo articular agudo.

0 primeiro phenomeno que se observa qtiando
tem generatisado 6 um bem estar particular e um descanco ; as
dores se applacao ; algumas vezes mesmo o doente ptfde mover a
articulaeao ataeada, que d’antes nem de leve se podia tocar.

Terminada a sudacao, o doente fiea abatido, ordinariamelite passa
dia e noite em estado do completa calmaria.

A diapliorese e a sialorrhea foi muito abundante em todos os
casos, excepto em um ; geralmente elliis sao mais consideraveis
mis adeccues nao febris. Em um individuo de 35 annos de idade,
atacado de rheumatismo ncompanhado de dores muito intensas,
desde quatro dias, tres grammas de jaborandi determinarao uma
abundante salivaeilo, por6m nenhmii siior ; terminada a sulivacao, o
doente sentio um provide na parte anterior do peito c na regino
supra espinhosa ; uma bora depois estas partes erilo a s6de de
uma erupcilo de sudaminas vermellias, que augmentarao pouco a
pouco, e a tarde ellas occupavilo uma grande parte da superficie
do corpo. A diminuicao das d&res coincidio, neste case, com o
apparecimento da erupcao.

Das quarenta e nove administrates as 48res se acalm&r£o triuta
e seis vezes, ora desde o camfco da sudacao, ora unicamente al-
gumas boras depois ; sun diminuieao a cessncao forflo precedidas,
em maior numero de casos, de um sentimento de desembaraco. Ta-

em
sudfiofto se

M

I

I

1r



\J • I /G \y

44 -
fetus gommados forfio Ires vexes envolvidos em um memhro do-
luroso, afim do recollicr o suor ; a dor desuppareceu

membros envolvidos do que
A iuchacao o os raovimentos das articulacOes

i '

*

doentes melhorartLo vinte e seis vezes ; em trinta e seis os doentes
seutiiHo, durante e depots da sudaeao, um grande sentimento de
bem estar.

Em vinte vezes os rlieuraaticos, atormentados pela insomnia, dor-
mirHo um bom somno depois da administracilo do jaborandi -

Duas causas muito poderosas concorrerao para o desappareci-
mento da insomnia : a diminuigfto das doros e o estado de fra-
queza que geniimente segue a aooao medicamentosa do jaborandi,

A anorexia em geral foi o que se observou , Em quinze vexes
o appetite seguio a diaphorese.

A temperatura abaixou dezenove vezes em vinte e dons casos,
augmcntou uma e fieou estacionaria duas vexes,

A media do abnixamento foi de quatro decimos de gr<io * As
pulsae’«es diminuirHo nove vexes em quatorxe casos ; augmentou
nma e fieou estacionaria quatro vexes , Debaixo do ponto de vista
das & mplicacOes, estas quinze observances se dividem da maneira
seguinte : seis casos de rheumatismo simples com lesoes eardiacas
insignificantes ; quatro com endopericardite mais on menos intensa;
tres casos com endopericardite e pleuro-pneumonia ; um caso com
endopericardile ligeira e phenomenon eerebraes devidos ao alcoolis-
mo ; um enso com congestilo pulmonar ,

0 derramamento do pericardio diminuio em quatro cases, de-
haixo da influencia do jaboraudi. Os phenomenos eerebraes pare-
corJo melhorar em uma observacno, cunjuuctamente coni os acci-
dentes articulares. Finalmente a congestao pulmonar, a anciedade
e a dyspnea notad -is ein um doente de rheumatismo articular
agudo melhor&rSLo consideravelmente depois de muitas sudacOes
seguidas*

Nos tres casos de rheumatismo articular agudo complicado de
endopericardite e de pleuro-pneumonia, em dons destes casos n&o
se observou effeito notavel depois da administracao do jaborandi;
o' terceiro doente morreu subitamente de rheumatismo cerebral ,

*
_

mais de-
press}! e com pieta mente nos
membros livres.

nos

i
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Tratava-se de uma mulher (le 20 annos, raodista, que n&o
uccusava antecedents morbidos, unicamcnte soffria de uma an-
gina simples, havia nrn anno. 0 rheumatismo comecou pedas ar-
ticulates

#

espadoas e pun bos ;
per icard io; symptomas geraes pouco pronnnciados ; a doenfe bebe
cahlos, pordm nao pode dormir ein consequencia das dores.

Depois de uma dose de tres grammas de folhas de jnborandi,
a doente suou copiosamente, molhando quatro camisas ; 750 gram-
mas de saliva foriio excretadas. As hypercrinias durarao tres
lioras, continuando o suor por toda a tarde, toda a noite, e pela
manha as partes cobertas ainda estavRo humidas, as dores di-
minuiriio no joelho, permittindo a doente de mover as articnla-
coes ; as dores dos punbos melborarao, as espadoas consfcrvarao-se
no mesmo estado,

do dorso do pe, invadindo progressivamente osjoelbos,
sopro no prime!ro tempo na ponta, attrito no

i

A’ noite a doente passou bem e dormio bem em relac&o ao es-
tado da vespera. Dons dias depois a respirac&o tornou-se soprosa
lias duas bases. 0 derramamento do perieardio pareceu augmen-
tado; maior attrito, ruidos inais snrdos.

estado, holive ligeira
nos dons dias seguintes,

As articulacoes continu&r&o no mesmo
dyspnea. A doente teve duas epistaxis
e delirio que durou at£ a bora da mortc.

a autopsia, eiicontrou-se, como
congest&o para o lado das meningeas.

A duracfto da molestia desde o seuMl

6 de, termo nnidio, 23 dias; ja so vfi que
duracao da molestia ; poreni dimiuue eonsideraveluiente is

articulares.

facto anorinal, umaPraticada

comeco ate a convalescent
* *

elle tulo dimiuue a
dores

U jaborandi e pois empreyado como mn meio geral no tra-
tamento do rheuinatismo, qusr nas formas sub-iiiftammatorias,

momento da apparic&o dos ucci-

v

quer no eomeeo da molestia ; no
dentes articulares, elle
cando a sudacao,

* 1

racilo da »ffeccito.
Elle 6

accilo de derivnciio, provo-
sobre a marclia e dn-

exerce ama
e uma feliz iaflueucia

dores excessivasempregado principalmente contra as
aue (leterrainao insomnia e eufraquecem

a cxsgerttofa i

o do -nte, contra as in *

flammacoes das articulacoes, dos movimmitos ar-

J
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ticulares, a elevacSo da temperatura, a frequencia do pulso coin-
cidindo com a aridez e seccura da peiie, e algumas vexes a
anorexia.

A existencia de am dernimainento do pericardia uHo cant rain-
dica o emprego do jaborandi, pois que vio-se em quatro casos
esse medieamento fitvorecer activamento a reabsorpcao do li~
quido,

A congests pulmonar, a auciedade, a dyspnea e o delirio
alcoolico podem ser modiflcados e me&mQ desapparecer*

Quando o rhenmatisino se complicar de pleuro-pneumonia , o
sen emprego deve ser acompauhado de muita ci reamspecc5o, assim
como as affeccues cardiacas, principalraento se y\ existe alguma
antiga *

Para se obter os effeitos desejados do jaborandi 6 necessario
que o seu emprego eeja repetido de tres a cinco vexes ; stia

acc&o 6 transitoria* betn como a sudacBo** » #

Se apparecer epistaxis deve-se immediatamende suspender a
acciio do jaborandi. Sera de grande utilidade envoiver as arti~
culagOes atacadas pelo rheumatismo em tafeta gommado* que deu
optimos resultados em tres casos, como vimos acima,

m

Rlienraalismo gotoso e gflta.

0 pilocarpus pinmitus foi empregado pelo Dr. A. Robin duas
vexes nesta atfeerao, soudo seguido ' In optimos resnltados, depot*
de duas ou trea ddses de jaborandi.

Km tun desses casos tratava-se tie urn Individ no affectado de
rheumatismo gotoso das pequemts artii - iilarOes da mrio esquerda
e do grosso ortellio do rnrsmo Indo ; esse Individ LLG tin ha pas-
sado durante o dia a lavar carros e sen tin durante a tarde a
impressao de uma corrente de ar frlo.

Neste cast > as dores e fiuxOes nrtinilarps, acalmadas depois de
uma prime!ra sudacflo, melboraiSlu depois da segunda d6se do
medicamento. 0 jaborandi deve pois ser de grande provcito nas

i

i- t



M -^ /0 2 5[

47P

formas sub-agudas, sent complWc&o, em que os symptomas ar-
ticulares domiuao totlos os outros.

Os effeitos do pilocarpus sobre a guta sfio a consequencia do
que $e da no rlieumatismo articular agudo, cujas ddres, nos
grander accessos, podera temporammente ser acalmadas par utiu

diaphorese ; e a observacfto do Mai Hard nos einina que uma re-
trocess*lo pulmoiutr on pleural da gdtn turn stdo subita e cotn-
pletamente parada por nma so ddsj de jaborandi.

A observa$3o seguinte nos mostra o quanto d poderoso o jabo-
randi no tratamento do rbeumatismo goloso*

Nos primeiros dins do me/, de Janeiro foi cliamado o Dr, MaiHard
para ver utn individno gotoso de untiga data.

Dm accesso semelhante aquelles de que elle muitas vexes era
affectado, durou cerea de tres semauas. Din ortelho, um joellio, depois
o outro pA fonlo successivamenta affectados.

As ddres articulares tinbilo cessado subitamente na vespera, e
logo depois foi affectado do uma dor do lado direito do peito, dor
acompanhada de tosse e de diEcublade cniorme de respiracao.

A auscultacao nada reveloti. Erao oito boras da noite, qunndo
aconselliou o Dr. Maillard um clyster purgative a udministfaefto
de uma dose dejaborandi para o dia seguinte, pela manha.

Alguns dins depois, encontraiulo esse medico com o mestno in-
{lividno, esie disse-lke —que a medida que transpirava e escarrava,
o mu ) desapparecia , e que tinka sido complotamente curado antes
tnesino de ter aenbado de suar.

m

i

}

i -
Rlieumatismo muscular.

Tres casos de rlieumatismo muscular fordo submettidoa
do pilocarpus pinnatus: as ddres cederfto
sudacoes.

*

Em um destes cases houve accidentes muito uotaveis para o lado
das vias urmanias, que nada influmio sobre
se curarao sem complicafao alguma.

a accao
sempre a uma, dims outres

a sna cura ; os outro^i

t
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Como na maior parte das affeccftes a frigore, o pilocarpus pin-

natus preenche aqui a indicacao causal ; sera pois vantajosamente
empregado nestas eonriicues, quer s6, quer associado as correntes
electricas intermiRentes,

0 Dr. A. Robin refere nma observacao tie urn individuo, autigo
professor, affectado de rheurnatismo muscular, o qnal fieou comple-
tamente bom depois da adminisiracEo de tros db.ses do pilocarpus
pinnatus, que deterrainaran tima abundante diapliorese e sialorrhea.

Pneumonia .

0 jaboramli foi ernpregado em ires casos de pneumonia.
O primeiro caso, inuito simples, curou-se em seals dias ; o pilo-

carpus foi dado tres vezes, a partir do segundo din da molestia.
» i

o periodo era qua o sopro existio so nao teve senao uma duracao
de quinze a vinte boras no maxinio ; a appari£&o do3 ruidos de re-
tonio seguiu a segunda administraeuo do medicamento.

No segmido case, muis serio, o sopro, que comecon a apparecer
no sexto dia da molestia, n&o diminuio quanto a duracSo, pois que o
ruido de retorno inio nppireren seuiio no oitavo dia ; por&n existiao
signals de brochite, qua fora i rapidauiente modificados : aletn disso
muitos symptomas desapparecerilo, como a isomnia a a albuminu-
ria. Porem o medicament,o foi dado em doses inuito repetidas, em
consideracao da natureza lira pouco fraca do doente ; alem disso,
nm resfriameuto sobreveio durante a sudacao c foi a origem tie
um estado catarrhal dos pequeuos bronchios ; enfraquecido por essas
diaphoreses repetidas e por esta complicacao, o convalescente cuhio
em urn estado adymunico, prostraefto, snores que dnrarao dons dins,
apezar do emprego do alcool e da morfina ; a cura foi completa.

No terceiro caso de pneumonia usou-se unicaraente do jaborandi
como um meio extremo.

Os effeitos tbempeuticos forao quasi nullos ; a doenca passou a
bepatisacao cinzenti , persist!ndo a congest?lo pulmouar do lado es-
querdo.

A urea augmeiitou quatro grammas em 24 boras ; a temperatura
unicamente soffreu sua defervescencia habitual e deseeu de dous a i

*

i

1
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novo decimos de grAo durante n segunda sudac3o. Esta melhora
relative foi de cnrta duraeao, e o doente falleceu no decimo dia do
ana pneumonia.

As indieacOes do jaborandi no tratamento das pneumonias po-
dem-se resumir nas proposicoes seguintes :

1.* 0 jabmmdi podera prestar services no comeco das pneu-
monias francos, moderaudo a intensidade cla congestao pulmonar
e a titulo de antiphlogistico. Nas pneumonias confirmadas o seu -
emprego seria mediocre.

2.1 Graduar-se-ha exactamente o munero das sndaejes .com o
gruo de resistencia do doente, tifim do nao determinar ueste urn
estaJo adynamicOf assim como snecedeu coin o caso acima refe-
rido.

•i , * Uma dimiimi^ao da temperatura tem, em tres casos, imme-
diatamente seguido a accfio do pilocarpus ;
a albuminuria desappareceu das urinas,
e a insomnia cessou.

4'. 0 joborandi nan teve nenbuma utilidade em um caso de
pneumonia grave, com hepatisacao cinzenta, e que terminou pela
morte.

em uma observacao,
do dia ao dia seguinte,

I'lcurisia .

0 jaborandi empregado uas hydropisias consuleraveis e quasi
sempre com bom resultado. Wemaere* em sua these inaugural,
refere que o professor Gubler empregoti esse medicamento em
um doente affectado de artrite-blenorrliagica, em que o joelho direito
era a sede de um derramameuto cousideravel, e acornpanliado de
dures muito intensas.

Esse derramameuto tiuha resistido k compresses fortes, feitas
por meio de pastas de algodito, e a tintura de iudo em embro-
caches ; existio raesrao um edema da pema,

Gubler prescreveu uma infusao de quatro grammas de jaborandi.
0 doente suou e salivou abundanteinenta e no fim de quatro

dias o derramameuto desappareceu completumente, ficando apenas
N. 18 7

i

L



N -l/ozU

J50

\\m liireiro empastamenta da regiao, qne desappareesu em penCOS

dias.
0 seu emprego deve ser de grande utilidade nos dernunn-

mcutoa iserosos ; d natural, golij empregul- o nas ple&T&ias coin
dorramamento,

0 Dr, Gmsset, aggregpdo da Faculdade de SCa&tpellier, pu-
blicou, no Jomal de Tkerapeulica de 10 de Abril de 1870, mu trabalho
importantissinio sobre dnco cases de demimaineutus plegtiticos
tmtado pelo jaboraudi.

Nestes casas as melhot^is, produc'das pebi inftisuOj for&o ra-
pidas e incontestaveis ; observ^rilo-se alguimis recallidas, em con-
sequsncia da aCfSEo rapida e passageira do medicamento ; pcir&n,
administrado novnniEmte,. den bans resulfcados ; nest.es einca eases
o dernimamento desappareceu debaUo da influeucia nnica e excln-
siva deste tratamento.

1

Quaildo o derramamento tarn des&pparecido, diz o Dr. Grasset ,
e exists attrito nas follias da pleura , a iicc3t> do medica-
ineiito d mefficaK : do tratainento tonico pelas qumas* pelas
applicacGes locaes de tintura tie iodo, e qne devemos lancarmao.

Estes cases de demimamento, referidos por Grassett sSo cases de
pleurisias gem febre, ncm signal de mflaminacaOj <\m exigem
erdmariamente o emprego do muitos vesieatorioa para a sen des-
apparedmonto.

0 Dr. Wemnere refers qua se achou mtiitas vezes em presence
de limit rieae^ao febiil muito intensa ; to^avia o jaborandi tern sido

o attrito pl&iritioQ persistio algumas vexe -s ,
A cura se

muito edBBLcass, e se
0 derramarneuto desappareceu sempre rapifl&meute*

obtem ger^Unente com duas doses do iuftisUo da planta ; a febre
dimiaue e uiio se tem ohservado essas recaliidas que pareeem tao

j

frequenter nos demimamentos nuo iudummatorios.
A accilo do medicamento nestes easoa parece maia efficaz, e o

derratmummta nfto tenJo tendeneia a chronicblade, a cura deve
poii? ser mais rapida. Veinos poU dues formas different® de pleu-
risias so moditkurem rapidamente debaixo da influencia do ja-
borandi *
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diatheseNos derramamentos pleuriticos, que dependem de uma
morbida geral, a aceao therapeutica do medicamento seria muito
menus evident©.

Esta planta nao 6 urn remedio soberatio contra a pleurisia, por6m
resulta das observances publicadas que, nafurma de derramamento que

A

acabamos de citar, a reabsorpcno do liquido sera quasi sempre obtida
com rapidez. Elle aetua como revulsivo pela espoliacilo que produz, e
c seu emprego seria ainda indicado.

A inflammacao tin pleura e uma das moiestias em que o emprego
dos antiphlogisticcs tein sido mais vezes indicado no coraSco.

Mais tarde, quando o derramamento se produz, tenta-se provocar a
reabsorpc&o desse liquido, excitando a rnaior parte das secrecties
naturaes. E1 coin est.e fim que se recorre muitas vexes aos diureticos,
ao leite, & digitalis, nitro, acetato de potassa, e que se prescreve os
purgatives saliuos e hydragogos, os sudorificos e os banhos k vap6r.

A indicagfto pois do pilocarpus pirmatus uo tratainento das pleuri-
sias com derramamento e muito racional.

0 Dr. Wemaere diz que Crepuy communicou a Sociedade de
Therapeutica, em 10 e 24 de Marco de 1875, o caso de uma pleurisia
em um individuo de 56 annas de idade, que resistio, durante tres
semanas, ao emprego dos vesicatorios e diureticos, v que desappareceu
por meio do jaborandi uo fim de doze dias.

Elle refere uo raesmo tempo a observacao de um doente atacado de
pleura-pneumonia, que curou-se em menus de quinze (lias, por meio
de duas ddses sudorificas de jaborandi.

0 Dr. A. Robin diz qne o professor Gubler recommenda o jabo-
randi no comeco das pleurisias. Elle cit.a uma observacao de Maillard,
na qual liouve melhoras dos accidentes aspliyxicos em um caso de
pleurisia diaphragmatic©, que se tinha complicado de catarrho dos
pequenos bronchios e catarrho suffocante.

Trauscreveremos aqui uma observacao publicada pelo Dr. Lequesue,
de Bes&ce, no jornal da Sociedade de Medicina de Caen, e referida por
Wemaere. Trata-se de um individuo de 35 annos, que durante a con-
valescence de uma pneumonia foi affectado, a 8 de Dezembro, de uin

derramamento do lado esquerdo.
No dia 30 de Dezembro, nao obstante os diureticos e revulsivos

larg&mente empregados pelo Dr. Lair, o doente, visto exu conferencia
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pelo Dr * Lequesne, tinha 120 pulsa$0es por minuto, obscuridade
absoluta em todo o lado esquerdo, auseucia completa de murmrrio
vesicular, sopro tubario coasideravel
pressao das vibracues tboracicas. Continda com os revulsives,
catorios, embrocacoes com tintura de iodo.j *

No dia 3 de Janeiro o doente se acliava no uiesmo estado e com o
mesmo tratamento.

Dn 8,-0 doente tem levado sete vesicatorios e tera tornado grande
quantidade de diureticos; o mesmo estado de derramamento; pulso
sempre 4 120,

DIA , 11,—0 doente toma 4 grammas e 50 centigrammes de jobo-
randi, em infusuoem 170 grammas de ague; snores prafusos, o doente
molha tres cnmisas; salivncao abundaute, nauseas e vomitos biliosos *

O Dr * Lequesne toma n ver o doente, que nao tem mais
dyspnea; ouve-se ruidos siibcrepitantes abundantes no seguudo terco
superior do lado esquerdo; o primeiro terco inferior apresenta ainda
todos os signaes de derramanmnto*

DIA 18,—Nova d6ae de jaborandi, os mesmos effeitos que da pri-
meira vez.

DIA 19. —O derramamento tem completamente desapparecido.
Assim, um derramamento que tinlia resiatido duranto urn mez a

tintura de iodo, a oito largos vesicatorios e aos diureticos, cedeu em
sete dias & dnns ddses de jaborandi.

Esta observacfLo deixa bem patente a accilo do jaborandi nas pleu-
risias com derramamentos; esta pleurisia, que resistio a tantos meios
empregados, ceden facilmente a dims ddses de jaborandi *

Podemmos cltar mnitos outros oasos que resistirao a vesicatorios e
mais meios e que promptamente cedenlo ao emprego da planta bra-
zileira.

Com uma s<5 dtise muitas vezes obtem-se melhoros sensiveis, e com
duas doses a cura completa sein a reproduced do liquido,

Elle 6 um adjuvnnte util e edicaz para combater os derrama-
mentos que persistem por muito tempo depois da operacd da
thoracentese.

egoplionia proaunciada, sup-
vesi-

*4

DrA 14,
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0 jaborandi, empregado nas pheurisias, tem produzido sempre
effeitos physitdogicos evidentes.

Na forma nilo iuflammatoria da pleurisia, como naquellas que
s&o aeompaahadas de uma re&ccao febril muito intense, a accao
therapeutica tem sidorapida,

Oeralmeate elle tem sido util ; o derramamento leva menos tempo
ii desapparecer pela infusilo de jaborau li do qua pelo ernprego
ordinario dos vesicatorios.

A acoiio do medicamento p-irece estar na razlo directa dos eflfeitos
physiologicos ohtidos ; elle fax desapparecer rapidamente o liquido
derramado e apparecer o attrito da pleura ; os sens effeitos suo al-
gumas vexes de curta duraciio ; no^ derramamentos n3o inflamma-
torios o liquido $e reforma muitas vexes com grande rapidez,

i

Nas pleurisias a frigore estas recall Idas parecem menos fruquentes
e o medicameuto aqni parece mostrar aua maior efficaciu.

Em todo o caso, se o derramaiueato so reproduz, iusiste-se no
medicameuto e coiisegue-se fuzer desapparecer o liqiiido ,

Elle nao faz desapparecer o attrito, e para acabar a cura deve-.se
recorrer ao tratamento touico e algumas vexes As applieacoes locaes
de tintura de iodo.

Bronchite aguda e chronica, bronchorrhSa, emphysema pulmonar
e laryngites.

O professor Gubler apresentou a Sociedade de Tlierapeutica, em
seccilo de 10 de Fevereiro, a historia de cinco individuos asthma-
ticos, tratados com grande proveito pelo pilocarpus pmnatus.

Na bronchite aguda o emprego do pilocarpus tem side seguido
de bons resultados e as inelhants tfim sido rapidas ; os ruidos vi-
brantes tomilo o curactei- humido depots de uma ou duas sudacOes
abundantPS ; a tosse, a dyspnea e o > symptomas geraes diminuem
sua intensidade de uma maneira muito notavel.

Em am caso a bronchorrhea ditninuio com uma suducio ; em outro
forSo necessarias duas sudacOes ; as melhoras forao semprecaso
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transforms e os (locates erilo fracas e D3O podifto supportar admi-
nistracOes repet Idas do pilocarpus.

Emquanto dnra a diaphorese as raucosidades se destae&o mais
facilmente e sao expellidas ; quando a accao kypererinica termina,
a expeetoracao dtminue g*runderneath do quautidade durante urn ou
dous duw, coino na breddate aguda ; a tosse e a dyspn&i diminuam
de itttensidade.

Parkin, oada o pilocarpus tem dado optimos resultados e no em-
playsema pdlmoiiar eomplitmdo do broncbite ; nestes CEisns a dyspnea*
a mspiraov* sibilants e os acce&sos de suffocacito se acalni®b. A bron-
chi to. que se torn a tao tena# nos emphysematosa?, algumas vczes
eustada em eua rrtnrcha, e sempre feli&ncnte modificada*

0 professor Guilder tern feito algumns vezes ahortar completa-
rnente uni accesso de asthma, Tidmiuistrando o juborandi, logo quS
os primeiros symptbmss de dyspnea sc manifesto.

Em outres CHsos elle tern observado que no fim de quince titriuta

minutes, quando a salivacao se mriftdfesta, os doentes comecilo a
sentir^e allmados ; a %spn4a diibijiue, et em lugar dos estertorcs
sibilantes revelados pelu ausealtartoT que se observe > no com£co do
uccesso, ouve-se rnido? humidos e grosses na maior parte do pulmfto ;
cessa a diflieuldude de respirar, e o aecesso tormina em menos de
lima bora.

0 emprego do jaborandi no tratameoto das laryngitis e per ana-
login , porque olios nu geml reclnmao utnu sudaetfo mais OU meaos
energies.

0 Dr* A. Robin vio um CELSO do roliquid,lo subita no principle
a vox voltou pcuco a pouco

se miiuifestnvao,

de mna laryngite aborted^ em que
emquanto os effeitos diftphoreticos do pilocarpus

Em man p;iluvra ; e mis affencQes eaterrhaes agudas e duramens do
apparelho respiratorio quo o juborandi produx os melhores roatiltedos.

Mai de Bright.

Quatro forflo ow individuus destu affecfUo submettidos ao
tratamonto pelo jaborandi em doses fmcdonadas- No primeiro
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periodo desta affeecfio emprega-se com vantagem os banhos a
vapor, e pareoe ser mna affecofio na qual o jaboraudi deve ser
perfeitamente indicado.

0 rim estando fortemente congestionado
diminuir o affluxo de sangue nos vasos e conseguintemente sen
trabalho funcckmal : o teeido conjunctiva se infiltni do serosidade ;
coin undos do expuliaono Ulo poderosos, como sejjio a sudac&o e
a salivarfio, deve-se, principalmente se id las se repen I em fre-
quentemente, auxiltar a eliminacao dessa serosidade, melhor e
com inenos imonveiiienttv; do quo sc se ususse dos diureticos que
sao contraindicados no comSco da molestin. Sabe-se perfeitameutfi
como os doontes aftectados de anasarca SUKO com difliculdadtj ;
os meios que u therapeutics emprega unlmariamente contra esse
syinptoma sao as expo!inodes de toda natureza, os sudorificoe,

- . . . ..... . f

purgatives, e diureticos.
Ora , o primeiro facto que e precise observar uqui, d que em

todos os cases os doentes torn soado o salivado em gr&os
diverses, desde a simples liumidade atda sudacao profim, desde
com centimetros cubicos ate mais de tim litro de saliva.

Um facto tatnbem muitissimo important^, e que se mostrou de
uma maneira constants, principal men to durante a admiuistracflo
das primeims doses do medicameiito, foi a diminuicao do edema,
n&o obstante a diminuicSLo correspanden to da quantidade de urina
que se observou cm alguns easos.

Mesmo que o jaboraudi uao possa sustar a marcha da molestia,
elle diminue o edema, principalmente das bolsas.

0 professor (Jubler observou entretanto alguns casos em que,
longe do jaboraudi diminuir a edema, pelo eontrario augmentou
a infiltracao serosa, coino se a irritacao nfto se fizesse sentir
senao nas mallias do tecido conjuiictivo subcutaneo.

As (lores lombares e os edemas pulmonaves desappareedrao1

durante o temqo que durarao as me]boras*

Entre outros symptomas tiota-se a cephalalgia, os zunidos nos
ouvidos, a tosse, a insomnia, a inappetencia, cujo desappareci-
mento marcha com a dbmmiicaa da anasarca e as dOres lom-
bares.

e de necessidade

t
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0 sauguc tem desnpparecido das urinas
nieos de pus e tubuli se mltizem a proporcGes menores ; a
congestSlo do rim e a descanmcao dos tubos desse orgSo tem
soffrido uma diminuieso, ha melhoras dos symptomas, do es-
tado geral, e tulvez paradn relativa no processo da lesao do
rim.

depositor orgrv-os

Com pequenas differences as variances dos diversos principios
da urina, antes, durante e depois das sudacGes, se nproxim&o
da quautidade que mais aciina indicamos.

A albumina . tem variado como os elementos cristalloides da
urina,

Ella foi dosada em treze cases , Em doze desses cases a
albumina das 24 horns dimimtio durante a sndacao; uma unica
vez ella augmentou ,

Os effeitos do jaboraudi sobre a imircha do mnl de Bright
poclem ^ resumir em poucas palavras : melhorns evidentes,
por£in temporarias. da affeccilo *

Duas cousas provao a veracidude desta proposicao; em primeiro
lugar o estudo de seus symptomas; em segundo lugar a analyse
das urinas, e conseguinternente da dimirmicao das combustoes
organicas.

Do resultado das observances do Dr. A* Robin results que
em um de seus doemtes o que cliamou especialmente a sua
attencio forao as variacoes simultnneas da urfia e da albumina,
emquanto durava o estado de melhora ; a albumina diminuia
na urina ao mesnio tempo que a urda augmentava. Oomdue-se
desse facto que o periodo de melhora sobrevindo durante o
emprego do jaborandi foi muito variavel, pois que tradtusia-se
por um decrescimento dos symptomas, uma diminuicao mi quau«

tidade dos materials eliminados em pura perdu, e de um
mento quasi proporcioual das combustoes ; pareceria pois que a
albumina assim ganha tem acabado seu maxi mo de effeitos,
eutrando na constituicSo dos tecidos e alii queimando-se da
maneira a mais perfeita, isto 6, em ur£a, diminuindo no rim o
trabalho laorbido que acompanharia sua eliminacao*

Q Dr. A. Robin refere uma outra prova em favor desta opiuiilo *

Os s&es do sangue sao unidos em combinacoes organico-chimicas

au£r-*7

r

L _ _
_
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ooii) os albuminoides desse liquido ; quanlo estes filtr£o atravftz
do rim alterado, os sues combinados com esses liquidos e os
chloruretos em particular devem acompanlial-os ; ora, no caso
actual encontra-se para o segundo e tereeiro periodos uma li-
geira diminuicSo do a1garismo dos chloruretos, correpondendo
dimimiie&o da albumina.

w

0 acido urico ficou jestaclonario, Ein seguida vem o periodo
cm que a molestia toma a toniar sen incremento; a lesao re-
tardada, durante a uccso do medicamonto, declara-se novamente
e contintia a seguir sua marclni normal ; a dimmuicao das urinas
segue a paaso com ella, a quftdu ft rapida, a hematuria e os
cylindros reapparecem. Se a albumimiria diminuir ainda, isto ft
devido a perdu organica do individuo* porque as combustOes
diminuem tambem em proporcOes cousideraveis, como mostr&o os
alga rismas que representao a excrecfto da urfta.

Como existem doentes do nml de Bright que tftm melhorado
(] tlepois se curado pelo cmprego dos Imnlios ft yapor, aasociados
u nm tratamento apropriado segundo os casos, ft permittido con-
clnir que o jaborandi, no mal de|Bright, em seu primeiro periodo
congest!vo presta services, diminumdo a anasarca, a quantidade
de albumina perdida, melhomndo alguns symptomas, taes como
as dores lombares, a anorexia * a insomnia, e marcando algumas
vezes urn tempo de parada na evolucSo da molestia.

Elle sera contra-indicado no periodo da atrophia, Preencherft
perfeitamente a indicacito da molestia no mal de Bright agiido,
e supprirft vantajosainente as emissoes sanguineus.

Recomntendar-se-ha rigorosamente ao doente o evitar com
o maior cuidado o mcnor resfriamento durante a diaphorese, por
causa das complicacGes, como succedeu em um doente, no qual
apparficeu uma pneumonia.

Albuminuria do causas divcrsas.

A diminuicao dos edemas e da {juantidade de albumina perdida
em um certopelas urinas pode ser utilisnda com muita vantagem

numero de affeccOes cm que estas duas complicacOes se encontr£o,
N . 18. '

. 8

*
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O Dr. Robin refere urn caso de uma moca de 22 annos dei

idade, tratada no hospital Beaujon, affectada de anasarca a fri-
gore, e albuminuria, em que a cura foi completa.

Era uma moca que estando banliada em suores, resfriou-se
repentinamente. Quando ella foi examinada pela primeira vez,
verificou-se a existencia de nm edema muito uotavel nos men-
bros inferiores, ante-braco, maos e palpebras.

As urinas preeipitavfLO-se abundantemente pelo caldr.Administrou-se
uma ddse de jaborandi; as hypercrinias fortto muito abundantes;
a quantidade de saliva excretada excedeu a um litro; a doente
sentio grandes melhoras, o edema diiniuuio, nssim como a quanti-
dade de albumina* Provocou-se uma segunda sudacao, que pro-
duzio os mesmos resultados que a primeira, e dez (L quinze diaa
depois de sua entrada, a doente deixou o hospital, completa-
mente curada, e n£o tendo mais albumina nas urinas,

0 jaborandi 6 empregado com grandes yantagens nos casos de
albuminuria que .seguem as affeccues febris, como sejao a pneumonia,
rheumatismo articular agudo, febre typhoide, erysipella da face.
0 jaborandi tern feito diminuir em tres casos e desapparecer em
cinco outros casos, depois de uma, duns e tres administracues, a
albumina contida nas urinas.

Nestas affeccues febris a quantidade de albumina perdida d em
geral pouco consideravel, excede raramente tres a oito grammas
nas 24 horns, por£m huver& sempre conveniencia em impedir
esta perda, por mais fraca que seja ; se evitara a economia de
uma pequena causa de enfraquecimento ; se alliviara o rim do
excesso de um trabalho anormal, que poderia por sua continuacao
determinar no tecido deste orgSlo lesues de nutricao, pouco duraveis
talvez, por6m capazes de retardar a cura da molestia *

Nestas differentes formas, o jaborandi acttia por derivacSLo, dimi-
nuindo a congests renal e provavelmente tambem augmentando
a plasticidade do sangue.
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Jntoxieacao saturnina,

Em dous casos dos oito individuos tratados pelo jaboraudi, pelo
Dr. At Robin, os ataques violentos de colica saturmna se acal-
mArno rapidamente par uma abimdante sudfic&o ; por<im erao ac-
cidentes por assim dizer primitives, sobreviudo em pintores que
tfabalhav&o com elm mbo ha pouco tempo o que aindn nao tinhao
chegudo ao periodo cachetico do envenenamento ,

As outras observances BO referera a paralysias, anesthesias e a
Golicas eobrevindas em individuog cacheticos ,

0 jaboraudi produzio nesses individuos uma sudacao e uma sa-
livacilo de incrivel intensidade, e sabe^se perfeitamente como k
diificil provocar uma abunriante sudacao por'outros meios que nao
seja a applicm;£o do pilocarpus pinnatus.

As colicas so acalmao algumas vezes completamente, outras
vezes diminuem simplesmeute ; os doentes sempre esperimentSo du-
ranto a draphorese uma sensaeao de allivio*

N'uoi caso o pilocarpus provocou evactiac&o em uni indmduG
que tinha resistido k accfto do oleo de ricino,

Em muitas outras clrcumstanciaa sua accao foi inunediatamente
segulda de uma evacuac&o natural ; o soouio e o appetite reap-
parecerao depois de uma ou muitas sudacGes *

A analyse foi observada em quatro cases,, e em duas circum-
stancias a paralysia das extensores melhorArao temporariamente.

Este facto vem confirmar a opiui&o judiciosa de Gubler, que
admitte que os anesthisicos saturnings s&o principalmente de ori-
gem humoral e vascular ; a pelle, nesses doentes, e pallida, fria,
anemica ; quando se activa a circulacSo,- quer com 0 jaborandi*
qner pela rubefac^tto simples, como fez o professor Gubler, se verA
a sensihilidade voltar por um tempo mats ou menos longo ; a
anesthesia da pelle estk pois em grande parte debaixo da de-
pendencia de uma anemia dessa membrana.
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A suda^ao nSo actua eliminando uma parte do clmmbo con-
tido no organismo.

Um individuo cachetico, da uma intoxicacilo saturnina, foi, de-
pois de um grande banho, submettido a accfio medicamentosa do
jaborandi por quatro vexes differentes.

Na primeira diaphorese o suor continba clmmbo cm grande
qnantidade, isto 6, que misturado com tres vexes sen volume dc
agua, elle precipitava ainda abundanteinente pelo bvdrogeneo sul-
phuretado e o chromato de potassa.

Na segunda sudacfto havia ainda cbumbo, porem em menor
quantidade ; na terceira, tracos unicamente ; na quarta e ultima foi
impossivel descobrir tracos deste metal.

A questao se resume em saber se realmente houve elimma^fio
do chlimbo, ou se o primeiro e o ultimo suor tinh&o arrastado
simplesmente os compostos saturninos encorporados nos sulcos da
epiderma ; ora, o primeiro suor temlo sulo filtrado, reconheceu-se
quo o cbumbo que elle encerrava era contido por uma grande
parte no residuo epithelial, que tinha ficado sobre o filtro e que
o liquido nao continba seuiio uina pequena proporcfto : alem disso,
depois da quarta sudacao, a raspagem epidermica dava ainda a
reaccSo do cbumbo, quando o suor nfio dava absolutamente nada ;
enfim, esta raspagem foi posta em digestao neste suor, que doze
boras depois tomava a cor preta, quando tratado pelo hydrogeno
sulpliuretado.

Couclue-se dessas experiencias que o suor n3o eliminando o
cbumbo, aquelle que tinha sido reYelado pelos reactivos provinba
das superficies epiilermicas, com as quaes elle contrabia adheren-
ciaa solidas e talvez combinacoes ; e, em ultimo lugar, que o metal
contido na parte liquids do suor era devido a acc3o dos acidos
daquelle sobrc os compostos de clmmbo dos epitbelios da pelle.

0 jaborandi sera pois de graudes vautagens no tratamento da
intoxicac&o saturnina, principalments nas colicas primitivas, quando
outros meios, taes corno o opio, chloroformio e electricidade, fern
faltado ; era alguns symptomas que geralmente acompanhtlo a
intoxicaclia, como sej&o a insomnia, a anorexia, se auxiliary pode-
rosamente a electricidade no tratamento das anesthesias e paralyses,
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e aos banhos sulpliurosos, para onde sSLo levados os s&es de
cliumbo fixos na superficie da pelle, quer esses s&es tenhao pop
orig-em a poeira das fabricas, quer resultem da eliminacao, pelos
epithelios cutaneos, de uina porcao de cliumbo fixo no orga-
nismo.

Em ryzSlo de seus effeitos anesthesicos o pilocarpus 6 contra-
indicado nas cachexias satuminas adiantadas, etn que os accidentes
morbidos dependem mais da hypoglobulia do que da impregnate
dos tecidos pelo cliumbo*

i

*
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SECGAO ACCESSORY
SEGUNDO PONTO

CADEIRA DE BOTANICA E ZOOLOGIA

DU ANCHYLOSTOMUM DUODE^ALE

I.
0 luichylostomum duodeuale A nm verme que pertence h clas.se

dos nematoides, da fatnilia dos strougylideg, 9 que liabita o in-
testiuo delgado do homeui e as aguas estaguadas.

II.
Elle foi descripto pela primeira vez por Dubini, que o obser-

von em 1838, era Milao, quando prat:cava a autopsia em
inulher fallecida de uiua liepatisacao pulmouar.

i

uma

nr.
Elle mereceu a attencSo de Siebold, Pruner* Bilhani

tarda de Grieainger, que o encontrou em grande quantidade
EgyptOj onde, segundo dizem os autores, uma quarta parte da
popula§a6 6 affectada desse venue, Se Ihe attribue uma grande
importancia na produccao da chlorose egypciaca, que 6
opiUcuo uu hypoemia iutertropicai,

* K- 18

e raais

no

a nossa

y

d
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IV.
Entre nos elle foi estudado por Wuclierer, que procurou des-

cobrir o sen modo de reproduces*), o desenvolvimento de seus
uvulos e embryGes. Elle foi tambem observado pelos Drs, Julio
de Moura, Silva Lima, Faria, Teixeira da Rocha e outros. \

V.

Os autores niio est&o de accordo em relacao &s dimensoes do
anchylostomo. 0 seu comprimento & de seis 4 dez centimetros ;
o macho 6 menor que a femea. 0 macho tem meio millimetro
de espessura e a feinea urn millimetro.

VI.

Seu corpo 6 cylindrico, filiforme, ligeirameute curvo, de orgaos
distinctos ; a cabeca em forma de ventosa apresenta umasexuaes

abertura, que 6 a boca, situada na parte posterior, armada de
quatro dentes termiua&os em colchetes,
k mucosa intestinal, principalmente no jejunum e duodenum.

por onde elles se fixtio

VII.

0 tegumento d transparente, notando-se, de certa distancia para
tras, riscas trausversaes. Elle d completamente branco no seu
quarto anterior, apresentando a cor vermelha, amarella e algumas
vezes cinzenta nos tres quartos posteriores.

VIII.
Ao lado do corpo notao-se duas eminences papillares, curtas,

pontuadas, em forma de espinhos, que forSo consideradas por
Siebold como orgiios tactis.

k
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IX.
0 esoplmgo tem a forma de uma clava, mais grossa poste-

riormente (Wucherer).
X.

0 infestiiiG apreseiita um compriuientu de linlm e meia, e
negro e pdde ser observado atravGz dos tegumentos.

XI .

A cauda do macho 6 dobrada em parte, termiuando em
forma de cartuxo, par tide de um lado, formado pela expanMt) da
pelle do animal, G sustentado por saliencias longas, pontuadas* '

que se irradifto affectaudo a disposicao dos dedos.
Sfto estas saliendas em uumero de dez.

xn.

V@-se no centro da expansao terminal o penis, que 6 bi-
furcado.

Observa-se 11a fiemea a abertura genital, na face dorsal, a uma
pequena distancia da cauda.

XIIL

A copula se effectua agarrando-.se o macho ao orificio .sexual da
femea, por meio da expansao membmnosa do seu apparellio genital.
Ha nas feme&s um cdnal comprMtq que percorre quasi todo o corpo, e
descreve em volta do intestlno uma espir&l mais ou menos regular
(AV ucherer).

XIV.

E' n'este canal que se observao os ovulos em grande quantidade,
os quaes apresentao a forma elliptica*
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XV ,

0 numero dos anchylostomos machos esfca para o das femeas ua
proporcao de 1:3, de 1:4 ou 1:5, segundo Wucherer*

XVI.
\

Estes entosoarios se fixao entre as valvulas conniventes do intestino
delgado, onde determinao pequenas ecliymoses atialogas as picadas
de sanguesugas.

XVII.
No meio dessas echymoses se encontra urn panto branco, do tamanlio

de umacabeca de alfinete e perfurado no centre ; sao variaveis e re-
sultao das mordeduras dos anchylostomos.

XVIII.
*

0 anchylostomo duodenal 6 considerado por muitos autores como
causa determinante da hypoemia intertropical, ou opilacSLo.

4
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SECOAO GIRURGICA
TERCEIRO PONTO

©E OTEJRA &<0

Operates reclamadas pelos estreilamenlos da urethra.

I.

As operacues reclamadas pelos estreitameutos sao muito numerosas ;
ellas podem ser itieluidas nos quatro metliodos operatorios: caute-
risac&o, dilatajEo, urethrotomia e divulsao.

II.
A cauterisacao, muito preconisada pelos cirurgioes do XVI e XVII

seculos, e mais tarde por Decamp, Lallemand, e Leroy d’Etiolles, tem
sido prescripta da therapeutica dos estreitameutos, com justa razao,
como methodo operatorio applicavel a um delles, pelos cirurgioes
modernos.

j

III.
A dilatac&o, methodo contemporaneo da cauterisac&o, apezar da

opposieao de muitos cirurgioes, foi sempre empregada contra os estrei-
tamentos, nao so com o fim de debellar esta affeccao, mas tarabem
como methodo auxiliar, para assegurar a persistence do resultado
obtido.
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IV.

A dilatac'io actus de dous modes: dynamics e mecamcamente.
V.

i
Ella 6 temporaria ou perm&nente, segundo o tempo durante o

qual persists na urethra o instruments dilatante que ahi foi
introduzido.

VI.

A urethrotomia se divide em interna e externa. Interna, qnando se
incisa o instrumento de dentro para fora; externa, quando a incisao
se fizer de fora para dentro.

VII.
*

Os processor de urethrotomia interna s3o dous : urethrotomia de
diante para tr&s e urethrotomia de tras para diante.

VIII.
0 primeiro processo & o que deve ser applicado na maloria dos casos *

o segundo au quando houver indicates especiaes #

v

IX.
1De todos os urethrometros conhecidos o melhor 6 o proposto por

Maisonneuve ,

X.

Parece que nao t£m razfto os cirurgiCes que acreditao que a
urethrotomia interna expOe o doente a accidentes mais graves do
que o faz a dilata^So.

4
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XI.
A febre urethral nso deve ser considerada como tim accidents

peculiar k urethrotomia interna: ella p6de se apresentar no decurso
do tratamento das coaretaeoes urethraes, qualquer que seja a ope-
racEo empregada para esse fim *

XIL
A tlieoria imaginatla por Velpeau, Sedillot e Maisonneuve para

se explicar a febre uretliral d falsa*

XIII.
As indicates da uretlirotomia interna constitnem as contra^indi-

cacoes da dilatacSo.

XIV.
A urethrotomia externa se executa com oil sem um conductor

prdviamente introduzido ua urethra.

XV.
0 processo da urethrotomia externa sobre um conductor preco-

nisado por Syme, como o main seguro e efflcaz
estreitamentos, deve ser abandonado.

se oppor aosa

XVI.
0 processo da urethrotomia externa sem conductor 6 indicado

quando lia impossibilidade de se introduzir ama vela na bexiga.
XVII.

A divulsao muito se distingue, sob o ponto de vista de seu
modo de accao, da dilatacao ; ella n&o deve ser incluida entre oa

* ' # *

processor que demos desse methodo. Ella n£Lo deve ser preferida
k uretlirotomia interna*

r
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SECGAO MEDIGiV
#

L QUARTO PONTO

CADEIRA DE PATHGLORIA INTERNA

\v

I.

A epilepsia e umti nevrose cerebro-espinhfil, chronica e de accessos
mtermitterrtes*[

II.

Os sous principal caracteristicos s3o a perda absoluta das fa-
culdades intellectuaes e os movimentos convulsivos.

IIL

symptomatica c syrn-A epilepsia divide-se cm idiopathica
pathica.

TV.

A huranca 6 sem duvida a causa que mais predisp“o a contraliir-se a
epilepsia.

10N, 18
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V.

A causa que determine mais vezes o apparecimento da epilepsia, em
um iudividuo j& predisposto, e o terror, principalmente se 6 acompa-
nliado de compaixao.

VI.
A aura epileptica ri constituida por mnnifestacues variaveis de ordem

sensitiva e psychica.motora

VII.
Segundo alguns autores, ella 6 muito rara ; segundo outros, muito

commum ; e segundo Piorry, se manifesto em todos os accessoa.

VIII.

A epilepsia, segundo a intensidade de seus symptomas, divide-se
em grande e pequeno mal. 0 grande mal se subdivide em forma
commum e forma apoplectica. e o pequeno mal em vertigem e ausencia,
podendo-se accrescentar k esta a forma larvada.

IX.

A qurida, a perda de conhecimento, a pallidez da face e as
convulsOes s&o phenomenos que caracteris&o sempre o grande mal ;
o grito, apezar de ser muito frequents, pride falhar algumas vezes.

X.
A ausencia, apezar de apresentar accidentes apparentemente tSto

brandos e passageiros, ri a forma que mais profundameute im-
pressiona o systema nervoso, e a que produz alteracues mais pro-
fundus das faculdades intellectuaes*
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XI *

0 pequeno mal 6, segundo a maioria dos autore?, mais fre-
quente do que o grande*

XII .

A alieimrao mental, alem de ser a molest:a que mais se com-
plica corn a epilepsia, e a maid grave de todas, pela. degrada-
<j£o a quo lava o individuo.

xm.

A alienacao mental sendo uma complicacSo muito comm urn na
epilepsia , e havendo nos epilepticos, que soffrem de perturbacoes
intellectuaes, grande tendencia ao soicidio, podemoa ineueional-a
como uma de suas terminates *

XIV.

A epilepsia pode em akruns cases
terminal* pelu cura,
natureza.

infelizmente muito raros,
quando entregue unicainente is formas da

XV .

nr
A epilepsia 6 a molestia que tem sido mais vezes simulada

pelos einbusteiros e por aquelles que querem fugir de certos en*

cargos que a sociedade Ikes impOe.*

XVI ,

Ha porim certos caracteristicos que n&o sd a distinguem de
qualquer outra molestia, como
imitadoa pelos simuladores, taes como
principio do accesso, a dilataca° da pupilla,
gar, e priucipalmente as mudancas do pulso .

tambem nao podem ser nunca
a pallidez da face no

a flexao do polle-
f

*
*
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XVII .

A epilepsia e uina das molestias mais graces e terriveis, rtuo

&6 portae 6 quasi Lncuravel, como tamhem porque as suas con-
sequeucias silo as mais das vezes funestas*

XVIII.

Quanto mais longos e aproximados s&o os accesses, e quanto
mais antiga 6 a molestia, lauto mais grave 6 o sou prognos-
tic *

XIX ,

De todos os agentes therapumices, empregados contra a epi-
lepsia, os qne tSm dado melhores resultados s&o o bromureto de
potessio e o valerianatu de atropina *

l

XX.
Em uma molestia chronica canto a epilepsia, diz Trousseau, 6

necessarlo uma medicacao chronica. Portanto, para que aquelles
medicamentos deem algum resultadd, d preciso que sejao appli-
cados durante muito tempo ; seis, oito mezes ; um, dous aimcsr e
mais.

18

*

/
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HIPPMMTI8 APH0HI8MI

L
Ad extremos morbo-s, extrema remedia exquisite optima,

(Sect., I1, Aph* 6.)

IL

Ubi sum m us delirium, sedat bonum *

(Sect, 2% Aph* 2,)

III.
Sammis, vigilia, utraque modum exmlentia, malum .

(Sect, 2% Aph , 3,)

IV,

LasSitudites fiponte abortaq morbus deminciant*

(Sect* 2% Aph. 5*)

V,

Intestinorum difficulty lcfrritas intestinorum succedit.
(Sect* 7% Aph * 78* )

t

i

VL
Natura corporis est in mediciua principiimi studih

(Sect, 8q Aph. 10 *)
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Esta these estti conforme os estatutos.

Rio, 30 de Ag-usto de 1877.

I)R . BENJAMIM FRANKLIM RAMIZ GALVAO.
Du. PEDRO AFFONSO DE CARVALHO FRANCO.
Du. JOAO JOSE DA SILVA. i

*
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