
PROPOSIÇÕESALGUMAS

SO111« F

l) TYPHI), IIIIITU.

33033
Apresentada e publicamcnte sustentada perante a Faculdade de Medicina do Rio d»

Janeiro ao» 20 de Setembro de 1844

ron

/ramisco /risinni ,
ÜATCKIL Ht U1L Ã O , DOUTOR FM MEDICINA E CIRCRCIA FELA UNIVERSIDADE DR 1> AT] A ,

IAAA A VEKINCAÇÂ O DE SEU DIPLOMA CONFORME MANDÃ O AS LEIS EM TICOB.

RIO DE JANEIRO
TYPOGHAIMIIA UNIVERSAL DE LAK3IMEUT

Rua do Lavradio N.* 63

1844



FACl'LDADE
DIRECTOR.

O Si. Da . JOSE MARTINS »* CRUZ JOBIM.

LENTES PROPRIETÁRIOS.
O» S«». DOITOIM:

L* Ano.
Plivsica Medica.
Boianica Medica , c principio» elementare* de

Zoologia.
F. a» P. CANDI DO

<F. F. ALLEM ÀO. ».
2.° Ano.

Ctivmica Medica , c principio* elementare* de
Mineralogia.

Anatomia geral e descriptiva.
J . V. TORRES HOMEM

J. M. NUNES GARCIA

3.* Aii'1.
Anatomia geral e descriptiva.
Physiologie.

J . M. NUNES GARCIA. . . .
!.. a* A. P. o. CUNHA. . . .

A.* Ano.
Radiologia externa.
Radiologia interna.
Pharmacia, Matciia Medica , cspccialiuente

Riasilcira, Tlierapeutica e Arte de lortmilar.

L. F. FERREIRA
J. J . o* SILVA. .
J. J. o« CARVALHO

(

3.* Axao.
C. R. MONTEIRO . . . Operações , Anatomia topographie» c Apparclhos.

Partos, Moléstias dc mulheres pejadas e pandas ,

c de menino» rccem- nascidos.tF. J. XAVIER ».
6.* Ano.

T. G. a. » SANTOS.
J. M. o A C. JOBIM

Hygiene e.Ilistoiia de Medicina.
Medicina Legal.

2. ao V * M. F. I*. oi C \ RVALIIO
i.a -etí.* M. oa V. PIMENTEL , Prttidcnlt. Cliniea externa e Anat. Pathologie » respectif »

Clinica interna e Anat. Pathológica respecti » *.
LENTES SUBSTITUTOS.

j Secção das Sciencias acc tSSOI ldS .
J. I». OA ROSA
A . F. MARTINS
1 . M. oa A. AMERICANO.
!.. o. C. FEIJO*

> Secção Medica.>

I Secção Cirurgic a.
SECRETARIO.

Da. LUIZ CARLOS o. FONSECA.
A . IS. Em firtade de uma resolução » na , a Faooldado não approva , nem reprova a» opioïdes

rimitidas tias These» , as quan devem »er cotuidcrada » como própria» de »cu* aulborc*.



MtQlBSAB PROPOSIÇÕES

SOBRE

o WHO. in PISTE mm.

I.

Peste bubonica, typhus pestilencialis, febre adeno-nervosa , typhus
orientalis, he huma pyrexia continua , ou rémittente, muito comnnmi

no Egvpto , na Syria , na Asia menor , na Turquia Europea , e nos
paizes que se achào nas mesmas condições, a qual se pôde desen-
volver espontaneamente, em muitos, ou em hum unico indivíduo.

II.

De oí dinario esta moléstia se desenvolve debaixo da inlluencia de
miasmas naturaes, e de diversa origem , que a tornão epidemica ou
endémica; conforme a opinião, porém , de alguns autores , as veies

se communica por contagio.
Î
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JH.

Esta pyrexia lie accompanhada constantcmcnte de manifesta desor-
dem do systema nervoso, de hum estado morbido das membranas
mucosas e da pelle , c de congestões locaes em differentes partes, as
quaes apparecem em diversos períodos da moléstia.

IV.

Os Medicos ßoulard e Aubert , que observarão hum sera numéro de
doentes de diversas nações, c cm differentes localidades, derâo por
symptomas mais constantes a expressão de stupor, c de voluptuosidade
da physionomia, lingua ( nacrée) còrde madrepérola, dôres gangliona-
res , o andar vacillante proprio dos bêbados , abatimento profundo ,
apparecimento de bobões , de carbunculos e de petechias, o pulso
frequente, pequeno e contrahido.

V.

Per íodos: 1.° de invasão, ou de prostração; *2/ de rcacçâo ; 3.* de
terminação, ou synergia spontanea. Formas: 1/ bubonica simples;
2-' bubonica complicada corn carbunculos; 3.* bubonica complicada
com carbunculos , c petechias. Grãos: \.* frequência de pulso, e
bubões; 2.° frequência de pulso, bubões e carbunculos; 3.* fre-
quência de pulso , bubões , carbunculos. petechias , prostrarão
pleta , stupor c diarrhea. com-



VI.

A peste he hum typho particular que sc desenvolve debaixo da
influencia de causas locacs c atmosphericas, cuja natureza he mais
ou menos ignorada , assim como a essência c tratamento desta mo-
léstia.

VII.

Deixando de parte as causas communs a todas as enfermidades ,
podemos considerar como predisponentes da febre pestilencial huma
constituição epidemica^desenvolvida por miasmas particulares que
se formão em hum ar saturado de acido carbonico , de gaz amoniacal
e de humidade em huma atmosphera carregada e immovei; acrescendo
a estas causas as paixões deprimentes , como medo, tristesa , etc. , as
quacs commovem fortemente o organismo , e o tornão mais scnsivel
ás influencias pcslilcnciaes.

VIII.

A causa próxima deve existir na alteração dos humores pela forte
impressão do miasma sobre esteè , c sobre o systcma nervoso, a qual
perverte as funeções vitacs e os tecidos orgânicos.

IX.

As autopsias cadavéricas tem demonstrado na peste as mesmas alte-
rações que se obsorvão nos outros typhös, bm geral as lesões não
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«*|iU> « ni relação com n gravidado dus symptomns , a» quac» i3o muito
menus profundas do quo se duvcriùo suppôr á vista da intensidade
d'elle».

X.

Quasi sempre nas autopsias se observào congestões sanguineas'no
enccphalo, aparelho respiratório , tubo digestivo, figadocrins; muitas
vezes derramamento sero-sanguinolento no canal vertebral ; sangue
venoso espesso , contendo algumas gottas de hum oleo animal , que
nada na sua superficie; systcma lymphatico injectado nos seus cen-
tros , as glandulas inguinaes , axillares, e cervicaes ingurgitadas, en-
durecidas, ou suppuradas; os centros nervosos fortemente injectados,
e alterados em sua composição organica; emfim , o que he mais
constante, a lesão dos ganglios cervicaes e thoracicos do grande sym-
patico , nos quaes, conforme as ultimas observações , se julga existir
a sédc da enfermidade.

XI.

Medidas sanitarias apropriadas, a mudança dos doentes para esta-
belecimentos salubres e bem arejados, dirigidos por Medicos expe-
rimentados, diminuirão a mortandade, que assim mesmo se pode
avaliar cm hum terço dos doentes.

XII.

O prognostico desta moléstia , bem como o de todas as outras, he
relativo á sua intensidade: ddirio forte, bubões, carbú nculos c pete-
chias indicão perigo extremo; a diarrhea he signal certo de morte.
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XIII.

Sendo a causa c natureza intima da peste desconhecida , nào se
pódc estabelecer huma thcrapeutica positiva ; porém amais seguida e
util se póde resumir aos seguintes corollarios.

XIV. 1

Os medicamentos obrào sobre o organismo , mas nào alterão a
marcha da moléstia.

XY.

A arte deve logo no principio ajudar o organismo promovendo
huma crise.

XVI.

Se algum movimento critico tem dc manifestar-sc , os doentes o
presentem , e o desejão provocar.

XVII.
t

apparccimcitlo dos buboes não sc verificar no^Jameiro ouSe o
no segundo dia , provocar-sc-hão artiíicialmcntc nos lugares aonde
existirem dores, ou nos dc eleição.

i



WMl.

A pel IP da vesícula dos carbúnculos devo ser levantada como no»

cáusticos; os bilhões devem sor abertos o mais cedo possível.

MX.

São muito proveitosos: o cmelico applicado logo no principio da
doença; os sudorí ficos, e as preparações opiadas mais tarde; final-
men te os derivativos á espinha dorsal , aos braços c ás pernas.

XX.

As preparações mercuriaes derào alguma esperança. O phosphoro
toi aconselhado em doses epicraticas , mas sua applicação he muito
perigosa. As fricções oleosas por todo o corpo são muito vantajosas.
O tratamento antiphlogislico aggrava a condição desta moléstia , que
parece ser huma profunda alteração do systema ganglionar.

XXI.

hin li in IbAliis administrado com a prepararão chamada dos
Arabes l )«pi
hivorave! reacção cm todo o systema nervoso , que algumas vezes en-
caminha os doentes para huma crise lavoravel.

nos indiv í duos que a podem tolerar , excita humames
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A peste não lie contagiosa; o isolamento r as quarentenas não
impedem sua propagação; a hygiene publica e privada podem diminuir
ou mesmo destruir seus clleitos.



Ill PPOCIIATIS APHOIIISJI1.

i.
Ophthalmia lahoranli alvi profluvin corripi , bonum. — Sect. \ l . apli. 17.

I I .

Deliria , qua' emu lisu iitinl , luliora : qua* verb studio udhibito . periculo-
siora. — Seel. M . apli. 58.

111.

Febrem convulsion*

! super'unin ? melius osl . quuni lebri convulsionem. —
Seri. II , apli. 20.

I \ .

Kx njorbo (liiilurnu alvi llux , malum. — Seri. Mil , apli. à.

V.

Lassitiulines spontanea* morbos drnuiiciaiil. — Seel. II , apli. 5.

M.

Henum et vesicas vilia in senibus ililliculter curanlur. — Sect. \ l . aph. 0.

R .* Il Jjatir*. Itn r «|M.|rapl..4 t 'Nbrnil 4« l.tKMUKRT . r u. J. I ••riJiv , 1J.
i



Ksla These eslú conforme os I'islatiitos. — liscol.i dc Medicina 3 <!« • Selen»-
br« > de 1$M.

Dr.. MANOJ I. 1)1 \ VI.I. VDÀO 1*1 \IK \ 1 I.!..

9


	DSC_0229
	DSC_0230
	DSC_0231
	DSC_0232
	DSC_0233
	DSC_0234
	DSC_0235
	DSC_0236
	DSC_0237
	DSC_0238
	DSC_0239
	DSC_0240

