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INTRODUCÇAO '...;¦' í

E' meu intuito, com a publicação d'este An*
nuario, continuar a obra encetada, ha três annos,
com a Exposição Medica Brasileira. Bem sei quanto
esforço foi então mister, e muito embora ainda não
bem comprehendido, o resultado pratico ficou com
o catalogo dos trabalhos dos médicos brasileiros^
que, antes desconhecidos, esparsos e abandonados,
estão agora na maior parte reunidos, e serão para o
futuro melhor julgados. Mas ainda muitos que não
puderam ser colhidos, porque para esse vasto ter-
reno não basta um só lavrador, appareceram depois e
se encontram archivados no catalogo geral das obras
da Bibliotheca da Faculdade de Medicina. Foi
porém até 1885, que se desentranharam essas ri-

quezas, que, como disse, se perdiam no esqueci-
mento e na ignorância.
'¦'¦¦,....'.'¦': í. í ¦¦*

Era necessário, pois, não me deter n'esse ca-
minho, que reputo um dever de Bibliographo e de
Brasileiro, e não obstante ter tido de vencer os

' 

. 
¦ 

' 

¦;--¦'..' 

' 

¦'¦ 

''¦*¦ 
¦ '¦¦.¦¦"'."¦ 

... 

' ' 
" 

¦ 
..'.¦..

S

I¦ * 
'.

.

*>

'¦¦.". ¦... ¦

- : , ¦¦- • j

¦:¦ .JgmSm- •¦" -,¦ ., -X-

¦ ¦

•.'

...

;,*;. 

¦¦-¦'¦ 

;',:

. :¦¦'-.¦¦

?-.i,:::;.::y .<'.-¦¦*¦¦'¦¦ .¦.-¦.-;
",' ^ ""

'"'V" .s  .

VV:;X'if-';íí;'7^il'.'\.

; ¦ ¦_ ¦-_¦;' .¦¦•.'¦i-r *V'-" * "¦ "¦ '¦' ¦,.¦¦¦'..•¦¦¦¦'¦ 
¦¦".. • ¦¦,,t1. ..¦¦.¦¦.".¦¦¦¦¦ -.  - -i .¦¦•¦-. j - í- ,-.¦



'
* * * „

'"¦'¦!¦ •:.fV;.'vv*:--:;1'".:?.--!Y Y:'""
.¦'*'.'¦ •. Y' ¦"; :;. 

^ 
-¦ ¦''-; ¦

¦ ¦>- ¦¦ ¦ '¦

• •

.... ;'1
r * " 

,.¦",'.''¦ 

', 

*

vi*:.

¦YvY v:
ti.;A '\ i •

\ _

vij '.'*«••
¦»*¦

'¦i,
Y%YV

¦ fiij ¦'.?-

'***.' %

*

mesmos obstáculos, de lutar, ora com difficuldades
de centros scientificos remotos de nosso paiz, ora com
o desanimo habitual de alguns, com a indiffefença
de muitos e até com as conveniências dos que não
ousam dizer o que sentem e cfue julgam* culpavel
uma critica seria e imparcial; não obstante a idéa
constante dos que acreditam que a classe medica
não trabalha, aprejsento hoje este Annuario, cpja
continuação espero realizar todos os annos e onde se
acharão registrados os fructos dos labores médicos
de cada anno, quer mo.nographias, tratados, memo-
rias ; quer em theses e artigos de jornaes d'aqui e do
estrangeiro, observações clinicas, apresentados com
uma rápida critica, conforme permittem os limites
d'esta publicação. f

Fui efficazmente coadjuvado pelos distihctos col-
, ¦¦;' ;. - ' .¦. „*" V*, Y'- 

* ** ,""¦*¦ "

legas que subscrevem as noticias e por outros que
me enviaram, até da Europa, os seus trabalhos. La-
mento todavia queda Bahia, Pernambuco, S. Paulo,
Rio-Grande, Minas-Geraes, etc, para onde. dirigi
circulares, e onde tantas preciosidades devem existir,
os seus possuidores se conservassem surdos a meus
reclamos. < 

./.<•¦. ¦
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Devo nutrir porém a esperança de que mais tarde,
serão preenchidas essas lacunas. Creio assim ter
cumprido meu dever e com o applauso d'aquelles
que podem fazer-me justiça, terei a minha recom-
pensa.
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Dr, Carlos Gosta.
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Manual de trabalhos práticos de Chimica Orgânica

para servir de guia no curso pratico de laboratório
na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, pelo

... ;¦ \

Br. Domingos Freire. Rio de Janeiro. B. L. Gar-
niér, liv.-editor, 1887. 1 v. in-8> (vem com data de
1887, mas foi publicado em 1886, segundo se lê no

*i .
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Prefacio)
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O illustrado professor da Faculdade de Medicina da
Çdrte, o Dr. Domingos Freire, augmentou a sua coroa
de glorias com mais uma obra de subido valor.

O professor dedicado e acerrimo no trabalho doía-
boratorio, onde passa a maior parte do dia, entre
seus múltiplos affazeres, que prendem o seu espirito in-
vestigador, não se esqueceu de seus alumnos e re-
unindo cabedaes de seus vastos conhecimentos, fez
" 
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um livro, em linguagem e ordem a ser bem aproveitado
pelos seus discípulos, aos quaes quiz prestar um bom
serviço. ' 'Y'YW' \'\':"^:\''

Com effeito, depois da inauguração dos estudos pra-
ticos na -Faculdade, e como se exigem estes exames e
preparações para admissão á matricula, lutam os estu-
dantes de laboratório com a difficuldade na escolha do
processo a seguir e se acercam a todo momento quer dos
lentes, quer dos preparadores, para que lhes indiquem
o trabalho a seguir, pois não têm compêndios em ordem
a bem servir a estes estudos.

O Dr. Freire, compenetrando-se desta difficuldade,
fez o seu Manual de trabalhos práticos de chimica orga-
nica e explicando os intuitos que o levaram a publicar
mais este trabalho valente, diz, no seu prefacio: «o
maior embaraço para aquelle que começa o estudo
technico da seiencia é o da escolha. Com effeito, para
a preparação de cada corpo tem-se proposto uma mui-
tidâo de processos, de reacções, etc, de sorte que o
alumno não sabe a que dar preferencia para os exer-
cicios práticos, aos quaes possa entregar-se com pro-
veito». .. ',_''-"•"•'.

O livro pois do illustrado Dr. Freire tem um fim de
alto alcance, facilitar aos estudantes o estudo de labo-
ratorio,

,.':..-'¦'". i-í ' .'.V* ¦'-.". •'*¦ ,-:¦ <¦ ¦¦¦ /-.J ¦ V' W« '-'"£ .¦¦¦¦J\ ¦¦%¦¦'¦

'. ... '¦ .¦.-.'.... ¦(•¦" ¦ uip>Jí • ''.. ' ' . .- '.".E' o segundo laboratório que é dotado de um trabalho
que bem sirva aos estudantes.

O livro do distincto cathedratico? é dividido em
diversas secçóes e se bem que destinado aos ahimnos de
chimica orgânica (2a serie), tem uma parte de valor para
aquelles que encetam os estudos de chimica. Assim, a
ia secção pode bem ser aproveitada pelos aforamos da
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ia, serie, pois que trata de generalidades, operações chi-
micas e conhecimentos dos utensis, apparelhos e instru-
mentos mais communs nos laboratórios. Nesta mesma
secção falia dos reactivos mais empregados, o que ainda
serve aos estreiantes em chimica.

Na 2a secção começa então o estudo dos caracteres
dos principaes corpos orgânicos e na 3» trata dos meios
de preparal-os. Estas duas secções poderiam, a nosso
ver, ser fundidas n'uma só, para não obrigar os alumnos
acompulsar as duas, durante o trabalho.

Na 4» occupa-se das impurezas e falsificações mais
communs nos compostos orgânicos e dos meios de reco-
nhecel-as.

Na 5» estuda a dosagem de alguns corpos, como sejam
o álcool, glycose, uréa, etc. Na 6a secção ensina a ana-
lyse elementar e immediata começando por definil-as.
Na 7a, dá alguns exercícios de synthese orgânica como
seja a do ácido oxalico, cyanhydrico, etc, e na 8a e
ultima parte trata de exercícios sobre reacções prin-
cipaes, peso molecular, sua determinação efermen-
tacões. '
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Gomo se vê pelo enunciado das divisões do livro, elle
começa do simples para o composto, assim, na ia parte
estuda o alumno as propriedades do corpo, em um que
lhe é fornecido no laboratório e depois de bem conhe-
Cel-o, trata de preparai-o, seguindo o processo aconse-
lhado pelo autor e sem o trabalho de andar a escolher,
acontecendo muitas vezes que vae ao mais difficil e, as
vezes, inexequivel nos laboratórios. Com eífeito o alumno,
em geral, não estuda o processo com toda minudencia
antes de fazel-o e tomando ió conhecimento de seu
inicio, que muitas vezes é fácil, pára no meio, pela dif-
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ficuldade que encontra então e da qual não tinha conhe-
cimento e perdendo material e tempo, começa outro,

processo. O livro do Dr. Freire simplifica o trabalho de
laboratório e dá um caminho seguro aos estudantes,

que não têm nos 7 mezesde aulas, tempo para a escolha
de processo operatorio e que assim seguem o meio que
lhes dá resultado seguro.
|| Com este livro, pois, ò illustre lente da nossa Facul-
dade, prestou um relevante serviço.

Dr. Antônio Maria Teixeira.

Águas mineraes de Caxambú, assignado Dr. P.

Viotti. Rio de Janeiro. Typ., lith. e encad. a vapor

Laemmèrt & C. 1886. 1 folheto de 32 pp.

;Notice sur 1'Hydrologie et Ia Climatologie du Brésil

presentee à Ia séance d'ouverture du Congrès Interna-
¦¦¦?¦¦ 3 '.-;-;¦:

tional de Biarritz; par le Dr. A. d'Azambuja. Paris,
/ 1

1%%6/iy. Mario Official 11 de Dezembro 1886.)

*%>.

•

ü Hydrologia.
Di*. L. de Mello

As águas mineraes do Araxá, pelo
Brandão. Rio de Janeiro. Im-

prensa Nacional, 1886. 1 folheto de 22 pp. in-8.

(V. Diário Official, 1886, ||i|i|||| de Dezem-
bm)

Escrevo sobre este assumpto para servir ao meu
íEustrado amigo e collega o Sr.- Dr* Carlos Costa, muito
digno* Bibliothecario da Faculdade de Medicina do Rio
de Janeirp, e para que não seja por falta do meu mes*
quinho concurso que S. S. deixe de levar avante a pu-
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blicação do — Annuario Medico Brasileiro, — com qu«
prestará um serviço ás lettras pátrias, que já lhe são
devedoras de muito mais relevante, qual o da Exposição
medica brasileira, exposição importantíssima, não só
pela grande somma de esforços que S.S. empregou para
leval-a a effeito, senão também pelo que veio revelar da
litteratura medica brasileira.
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Sobre as nossas águas mineraes foram dados á estampa,
no anno próximo findo, três trabalhos: o primeiro é um
folheto em 16, de 32 paginas, pelo Sr. Dr* P. Viotti, sob
o titulo —i4^was mineraes do Caxambú ;o segundo é a
parte comprehendida sob a rubrica — Hydrologia — da^. É
Noticia apresentada na sessão d* inauguração do Con^u
gresso internacional de Biarritz, em to de Outübrôy
pelo Sr. Dr. A. de Azambuja, Delegado Official do j
Governo brasileiro, parte que occupá colümna e meia Y
da 6a pagina do Dtario Officialde u de Dezembro; p
terceiro é um folheto em 8», de 22 paginas, pelo Sr.
Dr. L. de Mello Brandão, sob o titulo -~A$ ^aguas
mineraes do Araxd,— trabalho que foi previamente
publicado nas çolumnas do Diário Official' de i3 de De-
zembro.

Antes de proseguir nesta noticia, bibliographica,
sejam-me permittidas algumas palavras sobre ás nossas
águas mineraes, cujo estudo, debaixo do ponto de* vista
clinico, naçla ou quasi nada tem progredido depois que
dei publicidade, no anno de 1877, ao meu trabalho sobre
ast- Águas mineraes dó. Brasil. Y; y
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Então sabia eu que, além das fontes, de agüas férreas

que existem em grande numero em todo o Império, e de

algumas contendo notável quantidade de bicarbonato
calcareo/que encontrei em minhas viagens pelas pro-
vincias do Rio de Janeiro e Minas Germes, ha no Brasil

águas mineraes de todas as classes : iodo-ferreas (?/na

província de S. Pedro do Rio Grande do Sul (S. Gabriel);
acidulo-gazosas e ferreo-gazosas na de Minas Gera es

(Caxambú, Contendas, Lambary e Cambuquira) e na de

Pernambuco (Pajehú de Flores); acidulo-muriaticas e
sulfuricas na de S. Paulo (Lage de Santos); sulfurosas
nesta mesma província (S. João da Bôa-Vista, Monte
Sião e Itapetininga),na de Minas Geraes (Poços de Caldas,
Rio Verde e Caxambú), na do Riò Grande do Norte

ossoró e Apody), na do Ceará (Pagé, Crato e Tam-
boril), na do Pará (Monte Alegre) e na de Sergipe ; sa-
linas na da Bahia (junto ás villas de Savre e Itapicurú),
na de Minas Geraes (Araxá) e na do Ceará (Santa Qui-
teria); thermaes na de Santa Catharina (Caldas do Bit-
tencourt, Caldas dô Norte e Caldas do Sul do Cubãtão
e Caldas do Tubarão), na do Paraná (comarca de Gua-
rapuava), na do Espirito Santo (proximidades da villa de
Benevente), na do Rio Grande do Norte (Seridó), na de
Minas Geraes (Atterrado de município de Passos, S. José
d-Él-Rei e Lagoa Santa, além dos sulfuros de Caldas,
que são também muito thermaes, etc.,)'; na de Goyaz
(Caldas Novas, Caídas Velhas e Caldas do Pirapitinga)
e na de Matto Grosso (Frade é Palmeiras).

Sobre esta classificação, escrevi eu então que não
sabia se era ella a expressão da verdade, pois a havia
baseado, ja sobre a temperatura e as propriedades orga-
nolepticas, de que havia noticias; algumas constantes
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de documentos ofliciaes, já sobre analyses em geral in-
completas ou imperfeitas ; que, assim, havia eu classi-
ficado as águas mineraes do Araxá, em Minas Geraes,
como salinas, não obstante Saint-Hilaire chamal-as
sulfurosas, na introducção da sua — Historia das plantas
mais notáveis do Brasil e Paraguay, — não só porque o
padre Ayres do Casal, na sua— Corographia do Brasil^
— as chama salobras ou salinas, senão também porque
n'ellas não predominam os princípios sulfurosos, mas
sim o chlorureto de sódio, do que o próprio Saint-Hi-
laire dá testemunho na sua supracitada obra/dizendo
que os habitantes da localidade e dos arredores servenir
se d'ellas para dar aos seus animàes em substituição do
sal commum, que se vende em Minas por alto preço,
assim também que os animaes as procuram com singular
gosto, tendo sido alli mortos pelos caçadores muitos
animaes selvagens, e tendo elle próprio visto em torno_
ás fontes nuvens de pássaros, sobretudo papagaios e
pombas. ~ .,

Esta classificação das águas do Araxá está hoje com-
pletamente derrocada, graças ao meu distincto collega
e prestimoso amigo, o Sr. Dr. Mello Brandão, que, além _
da importantíssima noticia do seu supramencionado tra-
balho sobre essas águas, trouxe d'ellas algumas garrafas,
que estão sendo analysadas pausada e escropulosamente,
no Laboratório de Hygiene da Faculdade de Medicina
do Rio de Janeiro, pelo distincto chimico Inspector do—
Laboratório, o meu illústrado amigo e collega Sr.
Dr. Borges da Costa. «Ainda a analyse qualitativa não
está terminada, mais já é bastante para autorisar a cias-
sificação d'essas águas como sulfurosas e alcalinas. Pela
evaporação no vácuo, as águas deixam um resíduo fixo
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na proporção de 5,3oogr. paraiooogr., o que demonstra
a sua grande riqueza mineral. Apresentam ellas apenas
pequeníssima quantidade de chloruretos; contém,
porém, sulfuretos e bicarbonatos alcalinos, revelando-se
francamente a existência do sódio em grande quanti-
dade, o que é confirmado pelo facto de ter o Sr.
Dr. Mello Brandão obtido com essas águas um excel-

»lente sabão duro, que não obteria se predominasse q
potássio.

Este resultado que já apresenta a analyse a que está
procedendo o Sr. Dr. Borges da Costa, vem destruir
alguns dos conceitos que a respeito das águas mineraes
do Araxá emittio Frei Leandro do Sacramento, na sua
carta ao Conde da Barca, Ministro da Marinha, publi-
cada nesta Corte, no anno de 1817, em artigo da Gaveta
do Rio de Janeiro n. 5o de 21 de Junho.

O Sr. Dr. Domingos Carlos, lente da Faculdade de
Medicina da Bahia, n'um artigo publicado nos Annaes
Brasilienses de Medicina n. 3 de Agosto de 1877, rela-
tando o bom resultado do tratamento dos beribericos na
ilha de Itaparica, na Bahia, attribue-o em grande parte
ás águas que alli se bebem, especialmente da fonte de-
nominada — Bica, — que elle acreditava ser uma água
mineral, carbonatada e sulfurosa, pelo sabor e cheiro
ligeiramente hepaticos que apresentava em certas
occasiões, bem como pela côr denegrida das rolhas das
garrafas em que era guardada, e desconfiava de conter
arsênico. Se bem que o illustrado articulista promettesse
dar o resultado da analyse confiada a chimicos nota-
veis de Paris, nunca mais ouvi nem li cousa alguma a_
respeito, por mais que o procurasse; parecendo, por-
tanto, que taes assertos a respeito da água da — Bica —
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não passavam de simples fructo de imaginação, e as
águas de Itaparica não são águas mineraes.

No meu já citado trabalho, disse eu que as fontes de
águas férreas existem em quasi todas as localidades do
Brasil, e entre as da província do Rio de Janeiro men-
cionei a da Estação do Rodeio da Estrada de Ferro de
D. Pedro n$ notável só pela sua riqueza férrea, como
também pela excellencia do clima da localidade, a
375 metros sobre o nivel do mar e a menos de duas
horas de viagem d'esta Corte pela Estrada de Ferro.
Alli tive occasião de observar o magnífico' effeito thera-
peutico da água em algumas moléstias em que as prepa-
rações màrciaes são indicadas e que nesta capital ne-
nhum beneficio tinham produzido.

Antigamente havia nesta cidade águas férreas em
S. Christovão, Andarahy, Rio Comprido, Silva Manuel,
Mata Cavallos (hoje Riachuelo), largo do Machado (hoje
praça do Duque de Caxias), Larangeiras e Lagoa do Ro-
drigo de Freitas, na visinhança do Jardim Botânico.
Hoje as águas de algumas d'essas localidades estão com-
pletamente degeneradas; mas em compensação outras
fontes tem sido descobertas em chácaras particulares
das Larangeiras, e no Andarahy foi descoberta, não ha
muitos annos, uma na chácara conhecida pelo nome de
Amorim, e tão rica era de ferro a sua água, quando
pessoas competentes là foram examinal-a, que causou-
lhes estranheza e desconfiança.

Da água férrea de Mata Cavallos (Riachuelo) temos
a seguinte analyse digna de confiança, devida ao illus-
trado hydrologo o Sr. Dr. Alves Ferreira e por elle ex-
posta na sua excellente these sustentada na Universidade
de Bruxellas, em 1867 :
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Num küogramma d'agua:
Ácido carbônico lkre. ..
Bicarbonato de magnesio

üw caicio«....«..«•.••.
de sódio .. .....

manganoso

Chlorureto de sódio .
Sulfato de sódio
Azotato de potássio....
Siliça ......
Matéria orgânica e perdks . ..

Totalidade dos princípios... .>

»'»*"¦.--.
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Diz o
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^
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0,04l8
0,0183
0,0820
0,0846
0,0048
0,091)6
o,o&55
0,0292
0,02^5
o,o345
0,0270

li ¦!¦ -iii.i.i- ¦ . —^

o,53o8

analysador que esta formula tem muita ana-
logia com a água de Schwalbach, de muita nomeada na
Europa, e representa a media de três analyses feitas em
epochas differentes, nas quaes a proporção dos princi-
pios mineralisadores variou sempre, mas não a sua natu-
reza. Pena é que o Sr. Dr. Alves Ferreira ainda não
cumprisse a sua promessa de procurar nessa água a exis-
tencia do arsênico.

Além d'esta, as melhores analyses que temos das
nossas águas mineraes são as que foram feitas, em 1873
e 1874, das águas do Caxambú, Lambary e Caldas, pro-
vincia de Minas Geraes, pela commissão para esse fim
mandada a essas localidades pelo Governo Imperial |
como, porém, a commissão limitou-se a dar o resultado
da analyse pratica, aqui transcreverei o resultado da
analyse interpretativa ou theorica a que procedi cornos
elementos d'aquella, deixando de exhibir as das águas
das fontes D. Theresa e Gonde d'Eu do Caxambú, Pau-
lina do Lambary, Pedro Botelho e Mariquinhas de
Caldas, por serem, como disse "no meu citado trabalho,
com pequenissima differença de quantidade dos princi-
pios, as duas primeiras iguaes á da fonte D. Izabel, a
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terceira á da fonte gazosa e as duas ultimas á da fonte
Macacos.

A água da fonte Paulina do Lambary, apresentando
uma differenca, em relação á da fonte Gazosa, de

» 7

08,0029 para menos no seu resíduo fixo, e sendo, com
pequena differenca de quantidade de alguns princípios,
igual na fórmula á da dita fonte, tem, entretanto, mais
08,0786 de ácido carbônico livre e é, portanto, mais
gazosa.

As águas das fontes Pedro Botelho e Mariquinhas de
Caldas, tendo a mesma fórmula, com pequena differenca
de quantidade de alguns princípios que a da fonte
Macacos, apresentam, entretanto, a primeira differenca
para menos de 0,80190 e a segunda de os,oiio nos seus
resíduos fixos. Relativamente á temperatura, quando a
com missão foi analysar essas águas, a de Pedro Botelho
erá de + 450 centígrados, a de Mariquinhas + 44o e a de
Macacos + 42o; hoje, porém, depois dos melhoramentos
operados pela empresa balnearia para a prisão e ele-
vação das águas, a de Pedro Botelho apresenta + 44o, a
de Mariquinhas, reunida a de outra fonte chamada Chi-
quinha, de que a commissão não deo noticia, + 41o e a
de Macacos, canalisada para o estabelecimento balnea-
rio, alli chega com 4- 3.6°; e quanto á despesa de cada
fonte em 24 horas, segundo as medidas tomadas pelo
Sr. Dr. Herculano Penna em Outubro de i8S3, era de
136,944 litros a de Pedro Botelho, de 128,160 litros a de
Macacos, de 72,864 litros a de Mariquinhas e 77,904 litros
a de Chiquinha. o que dá um total de 415,872 litros.

Estes dados relativos a thermalidade e despesa das
águas dos Poços de Caldas, colhi-os do excellente tra-
balho publicado em 1884 pelo meu nobre amigo o
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Sr- Dr. Pedro Sanches, sob o tituto — Águas thermaes de
Caldas,— trabalho de que S. S. teve a bondade de offer-

>'

tar-me um exemplar, que infelizmente não está mais
em minhas mãos. ' • - -
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Altitude 900 metros, segundo o Annuario publicado
pelo Imperial Observatório do Rio de Janeiro.

FONTE DUQUE DE SAXE
' 

- ¦

Agua-límpida, incolor, fracamente effervescente, de
sabor acidulo e ligeiramente hepatico, de cheiro pouco
pronunciado de ovos podres ; de temperatura 4- 210 cen-
tigrados, de 1,0009 de densidade soba pressão de 68omm
e na temperatura de + 25°, deixa pela evaporação um
resíduo fixo de og,47o8 por litro.

N'um kilogramma da agua:
»

'"'¦'¦ "•>''*»* rV:.vSulfato de sódio .... 0,0012
Chlorureto de sódio 0,0011
Bicarbonato do sódio .. o; 1069

de potássio. 0,0818de magnesio .......... o,o585
~* de cálcio 0,2964

Siliça 0,0270 ,Y ¦ ,., -,
Ácido carbônico.. 1,3902
Matéria orgânica e perdas...., o,o683
Bicarbonato férreo.) . .
Albumina. vestígios
Ácido sulphydrico quantidade não"/determinada

Totalidade dos princípios.... 2,o3i4

,*¦-;.,¦¦•

FONTE D. I^EOPOLDINA í

^gua límpida, incolor, fracamente effervescente, de.
sabor picante e acidulo, de +220 centígrados de tempe-
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ratura, de 1,0014 de densidade sob a pressão de 6go^m &'
-j-200, apresenta um resíduo fixo deog,268o por litro.

N'um kilogramma da água :
Sulfato de sódio 0,0012
Chlorureto de sódio o,oo56
Bicarbonato de sódio o,o57o

de potássio 0,0435decalcio... .0,1463
-* de magnesio . o,o383

Siliça ., '.  o,o3io
Ácido carbônico .,  M492Matéria orgânica e perdas  0,0290
Bicarbonato ferroso.) *•' •"""

¦ Albumina. .! —  vestlS10s

Totalidade dos princípios,... 1,8011

FONTE D. PEDRO (gAZOSA)

Água límpida, incolor, abundante, bastante efferves-
cente, inodora, de sabor picante e acidulo, de + 23° cen-
tigrados de temperatura, de 1.0010 de densidade sob a
pressão de 260 mm. e na temperatura de Jr 23°,5, dá um
resíduo fixo de og,265o por litro.

Num kilogramma da água :
g.

Sulfato de sódio  o,oo37
Chlorureto de sódio  o,ooi5

í*r •,*%¦? Bicarbonato de sódio  o,o652
de potássio  0,0481

r de cálcio  o, 1440
'., ;-•« de magnesio  0,0291

Siliça ... .. o,025o
f Ácido carbônico  1.4845

Matéria orgânica e perdas  o,o3i8
Bicarbonato ferroso. „A ... .
Alumina. vestígios

wmmmmmmimmmÊmmmmmiam

Totalidade dos princípios.... 1,8329
*

FONTE D. ISABEL (FÉRREA)

Água límpida, incolor, abundante, bastante effer-
veseente, de sabor styptico, picante e acidulo, com + 23°

.' 

" 

'¦

¦> (**» :'. ¦/¦ ":'t ¦¦ 
, ^ '¦¦¦ 

::.¦"¦¦..;'¦?/¦+;

r *,
; .¦ • \k :

¦

¦ 

%.',. .... fc

i.,

''Míü ¦'
' '¦¦"••'¦«

< :\-

¦ 
¦ 
1-

"í-,;

": ¦

' •? ¦ ¦¦;'

:, . .Ws :!
' . : ..v

- ¦••.'- i;

'- 
¦ 
:¦

*•:. ¦

¦

¦



ligiintiaife^WMiwiyittff^ilMildiwiiiiiMi^^

...¦ a

. 
¦

; i \

¦

— 14 —

centígrados de temperatura, tem 1,0019 de densidade

sob a pressão de 690 mm. e na temperatura de + 23o,5,

deposita pelo repouso flocos amarellados de peroxydo
de ferro e fornece pela evaporação um resíduo fixo de

ig,i200por litro.
N'um kilogramma da água:

• •

• • • • • • •

• •••#••••

Sulfato de sódio.».. ..• ••
Chloruretô de sódio...
Bicarbonato de sódio.....

de potássio...de cálcio.. ••••
de magnesio •••••
de ferroso., • ¦•

Siliça • 0,o 
^°Ácido carbônico. • •, ! >o°°°

Matéria orgânica e perdas..-..  0,0407
Alumina. .^ • •.. • • vestígios
Arsênico (?)

Totalidade dos princípios .,..

g.
0,0072
0,0011
0,2847
0,2818
0.7356
0,1801
0,0860

¦.:: ¦-..¦.:*¦*. a .:-¦-:•-•-
'¦:'¦¦ \ .¦.-'¦ . . -'.r-i/t. v -•
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f

.

3,4962 '"¦¦*<> 
/*..

LAMBARY

Altitude 888 metros, segundo o Annuario do Impe-
rial Observatório do Rio de Janeiro.

¦'• r.-^ J. ¦- ¦ ¦' ¦::'• ¦.—• .¦ '..;.í'

Y. ? ' "
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FONTE GAZOSA

Água límpida, incolor, inodora, de sabor picante e
acidulo, muito effervescente, de + 200 centígrados, de
1,0001 densidade sob a pressão de 687 mm., e na tempe-
ratura de 4-230j dá pela evaporação um resíduo fixo
de og,o56o por litro.
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N'um kilogramma da água:

Sulfato de sódio ,..,
Chlorureto de sódio .......!.!'.,7.!
Bicarbonato de sódiode potássio..Bicarbonato de cálciode magnesio
q... 

"~ • . de terroso
biliça.
Ácido carbanico ...
Matéria orgânica e perdasAlumina _

0,0012
0,0006
0,0091
0,0013
o,oi85
0,0114
0,0040
0,0070
1,3902
0,0169

vestígios

¦:.'Y/Y'-

* - jL-

Totalidade dos princípios  1,4602

FONTE MARIA
;^yY";,;yy^Yy- iY^X.YtY 

"Y.yYYry ^>Y Y^/VV.",v ,*y'.' !yy'y - . ¦ -'¦;: *' • 'm

Agua límpida, incolor, de sabor picante, acidulo e
ligeiramente hepaticoe cheiro muito pouco pronun-ciado de ácido sulphydrico ; pouco efervescente ; tem-
peratura - 20o centígrados ; densidade, sob a pressãode 087'™ e na temperatura de -23<>, 1,0008; pelo repouso
deposita flocos avermelhados de oxydo de ferro ; o seu
resíduo fixo é de og,07io por litro.

N'um kilogramma da agua :

• . "3

-

*' ' -,

Y K'^:
¦

Sulfato de sódio
Chlorureto de sódio
Bicarbonato de sódio.. ..... [,,.\'.]'.de potássio....de cálcio..............de magnesio..rerroso ...............
Ácido carbônico.. . #i........... /Matéria orgânica e perdas11f.'' \'.'.§

Totalidade dos princípios.....

POÇOS DE CALDAS

0,0012
0,0015
0,0133
0,0025
0.0128
0,0080
0,0200
0,0220
1,4462
0,0 JOI
1,5376

J 
' 

^
.'¦;'¦ ¦

,; y\

7- . .-"¦ ' "

Altitude 1.200 metros, segundo o já citado trabalho
do Sr. Dr. Pedro Sanches.
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•FONTE MACACOS
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Água ligeiramente turva, segundo a observação da

commissão, e boje límpida, segundo a asserçao do

Sr Dr. Pedro Sanches; sabor e cheiro hepaticos; une

tuosa; temperatura - 4*> centígrados (hoje + 36»); den-

sidade ,,0006 sob a pressão de 663»» e na temperatura

de +22»; deixa pela evaporação um residuo fixo de

og,654o por litro; a sua despeza éde .28,160 litros em

24 horas. ¦*¦' v-
"N'um kilogramma da água: -

-}l 
;¦<¦';

.•tf..'. • •.... .#.

• .

. .

•. • • 

¦ L

Sulfato de potássio— de sódio • • •
Chlorureto de sódio ••••••
Carbonato de sódio...

— de cálcio ••••?•
Siliça • ••••»••• • •••
Ácido sulphydrico.......... ^
Azoto ••••••
Matéria orgânica e perdas.....-.. • • •
Carbonato de magnesio. PMQ,.,... vestígios

 ferroso. ) ' 
;f

Totalidade dos princípios....*

.....*••

g.
o,o3o5
0,0756
0,0069
0,4450
0,0195
0,0200
0,0027
0,0013
¦0,0191

¦

0,6206

p 
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Ha no Caxambú, além das fontes que acabo de men-

cionar,uma outra, creio que ainda não beneficiada, mas

abundante è situada em uma mata próxima, na mesma

margem esquerda do ribeirão Bengo; a sua tempera-

tura, segundo as observações thermometricas feitas pela
commissão, que entretanto não analysou a água, é de

+ 28o a' + 29o centígrados, e a meu ver, a sua composição

deve ser igual á da fonte D. Pedro.
Não é de admirar que ainda se achem outras fontes

no Caxambú, nas margens de Bcngo, era toda a extensão

do banco de turfa. '-¦¦ ;**Wi
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Nós Poços de Caldas ha também mais uma fonte sul-
furosa, porém não thermal, denominada Sinhasinha, no
lugar chamado Olaria; a sua formula deve ser seme-
lhante á das outras fontes. ;.

As águas de Contendas que ficam entre Caxambú e
Lambary ainda não foram analysadas, nem se quer
tenho dados sobre a sua temperatura e despeza; sei que
ha umas poucas de fontes de águas límpidas, bastante
effervescèntes e de sabor picante e acidulo ; a sua for-
mula acredito que seja igual á das águas do Caxambú e
Lambary, differindo apenas na quantidade dos princi-
pios, pois todas essas localidades parecem ter perfeita
identidade geológica.

fO talentoso e [Ilustrado Sr. Dr. Pedro Sanches de
Lemos, residindo ha muitos annos nos Poços de Caldas;
alli exercitando a profissão medica, é o mais competente

"para dizer sobre a therapeutica das águas de Caldas;
por isso peço a attenção do leitor para a parte final do já
citado trabalho, do qualo Jornal do Commercio publicou
um bom extracto, no mez de Outubro do anno passado.

A empreza das águas de Caldas vai prosperamente,
e alli já chega a viação férrea, atravez do território
desses Yankee do Brasil que caminham na vanguarda
do progresso. ^

: A três léguas do Caxambú, a sete do Lambary e a
menos de uma de Contendas, já chega a viação férrea,
sendo a estação terminal para o Cachambú a da Con-
ceição e para as outras duas localidades a de Contendas,
da Estrada de ferro Minas e Rio, facilitando o resto da
yiagem as emprezas d'essas águas.

Todas essas localidades estão sendo muito enca-
tecidas e concorridas, especialmente durante as es-

A. M. £. 2
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tacões próprias —de Marco a Maio e de Agosto a Ou-
'¦ "C .: ¦¦ ,>*«*'¦''¦¦ ¦¦¦¦ F^*' ¦

tubro.
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O Sr. Dr. P. Viotti, distincto clinico de Caxambú e
Baependy, começa o seu trabalho noticiando a organi-.
sação definitiva da Companhia das Águas Mineraes do
Caxambú e Contendas, acreditando não ser fora de
tempo e propósito iniciar uma propaganda seria, com o
fim de vulgarisar o conhecimento, não só dá composição
chimica dasaguas,senão também dos melhoramentos que
a Companhia tem em via de execução; mas o seu intuito,
publicando o trabalho, foi facilitar a qualquer os meios
de conhecer mais ou menos as affecções e moléstias em
que as águas do Caxambú podem ser usadas com bom
êxito.

¦'.'.'¦'- t.Y ¦•...•

Faz depois uma ligeira descripção do Caxambú, e
transcreve as palavras do Sr. Dr. Mesquita Campos que
resumem o que ha de notável sobre o clima dessa locali-
dade, apresentando também o resultado das observações
thermometricas feitas pelo Sr. Amaro Nogueira, redactor
do Baependyano, que dão uma media annual de 17o a 19o
centígrados.

Lamentando que tudo entre nós esteja por fazer-se
em relação a águas mineraes, quando talvez o Brasil
possa competir com os paizes mais bem dotados do
mundo, occupa-se com a composição chimica dás águas
das fontes D. Pedro e D. Isabel, fazendo um estudo com-
para ti vo da agua da primeira fonte com a da sua conge-
neredo Lambary,para mostrar a superioridade çTaquella.
Considera a agua da fonte D, Pedro como uma agua diges-
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tlva, hygienica ou água de mesa, sendo nesta categoria
uma das melhores desejáveis ; e nesta parte diz que não
ha água alguma natural alcalina gazosa que, engarrafada
e transportada a grandes distancias, produza como sóe
acontecer entre nós com as falsas águas Seltz e outras,
uma effervescencia muito grande, verdadeira explosão
ao desarrolhar da garrafa.

Occupa-se em seguida da acção physiologica das
águas do Caxambú, fazendo notar o augmento conside-
ravel do appetite e da diurése, que manifestam os
doentes ao começo do uso das águas, assim como que
não raro apresentam os que usam da água da fonte
D* Isabel, uma cephalalgia á tarde e ás vezes insomnia.
Observando não ter a commissão, que em 1873 foi ana-
lysar essas águas, pesquizado a existência do arsênico, o
que na verdade foi uma grande falta, como fiz ver no
meu já citado trabalho, pergunta se esses últimos phe-
nomenos não serão devidos a existência desse metal-
loide?

Dá diversos conselhos sobre a maneira de usar das
águas, entre os quaes dous, que me parecem muito ju-
diciosos: o i° de cessar o uso das águas depois de findo
o jantar, podendo-se todavia beber a água da fonte
D. Pedro, em lugar da água commum, para satisfação da
sede; o 20 de não usar das agoas das fontes férreas mi-
nutos antes das refeições, pela razão de que á pequena
quantidade de ferro corresponde grande quantidade de
liquido, que irá difíicuitar a digestão.

Tratados effeitos therapeuticos, aprecia-os nas dys-
pepsias, nas lesões hepatica.s, .nas moléstias do apparelho
ourinario e do utero, na chlorose, na anemia, na escro-
phülose.
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Termina indicando as estações próprias para o uso
das agoas, e apresentando um roteiro para a viagem até'
Caxambú e Contendas.
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O Sr. Dr. A. de Azambuja, o joven auctor do Manual
de escuta e percussão publicado em mil oito centos e
quarenta e tantos, o clinico illustradó e perspicaz que
tem tido por theatros de sua pratica a capitalda pro^
vincia do Rio de Janeiro, esta cidade, a de Montevideo e
a de Paris, o delegado pfficial do governo brasileiro no
Congresso Internacional de Biarritz, começa o seu tra-
balho dizendo que o Brasil, pela sua posição geògraphiça,
immensa extensão de seu território, constituição e riqueza
de seu solo, temperaturas variadas de seu clima, suas
be.llas e magestosas mattas, suas innumeraveis cadeias
de montanhas, etc, etc, é üm dos paizes do mundo
mais favorecidos pela natureza; conseguintemente, que
nenhum outro deve possuir, em relação á hydrologia e
especialmente ás águas mineraes, quantidade e diversi-*
dade mais consideráveis de mananciaes, pois, pelos que
têm sido descobertos e o acaso faz descobrir quotidia-
namente, ha razões para crer na existência de uma infi-
nidade de outros.

Lamentando que só algumas dessas agoas estejam bem
analysadas, passa a enumerar os principaes mananciaes
conhecidos. Principia pelas fontes do Caxambú, na pro-
vincia de Minas Geraes, ás .quaes, diz S.S., deram os
nomes das pessoas da Família Imperial em respeito ao
Imperador e á mesma Augusta Família ; cita depois ás
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do Lambary, Paulina, Cambuquira, Lagoa Santa, S. Do-
mingos do Araxá e de Pedro Botelho, Mariquinhas e
Macacos, da cidade de Caldas, na mesma província.

Nesta parte o illustrado delegado do Governo Imperial
faz uma confusão de localidades com mananciaes ou
fontes, pois Paulina não é uma localidade como Con-
tendas e Cambuquira, mas sim uma das fontes do Lam-
bary ; e Pedro Botelho, Mariquinhas e Macacos nunca
emergiram na cidade de Caldas, da qual distam algumas
boas léguas, achando-se muito mais próximas, a ||de
légua de distancia, as águas sulfurosas frias do Rio
Verde.

Enumera algumas das localidades d'esta Corte onde
ha águas férreas, e põe as Caldas do Bittencourt, Caldas
do Norte e do Sul do Cubatão, que pertencem á pro-
vincia de Santa Catharina, na de S. Paulo, em canca-
bulhada com as agoas mineraes de Monte Sião, Itape-
tininga e Lage de Santos.

Entre os mananciaes de agoas thermaes de Santa
Catharina, que ficam todas nos valies e cercanias do
Cubatão e apresentam temperaturas de 35° a 45° centi-
'¦¦'.....'¦" *

grados, estão as denominadas Caldas da Imperatriz,
junto ao lugar chamado a Palhoça, perto da cidade de
S. José ; alli acha-se o edifício do hospital das caldas da
Imperatriz, que custou cerca de 200:000^000 á .província
auxiliada por donativos particulares, edifício notável,
bem conservado e que actualmente está a cargo do
Ministério do Império.

Prosegue o Sr. Dr A. de Azambuja enumerando as
Caldas do Tubarão, em Santa Catharina ; as águas mine-
raes em S. Gabriel, no Rio Grande do Sul ; de Itapiçurú,
na Bahia; de Pajelin de Flores, em Pernambuco; de
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Apody e Seridó, no Rio Grande do Norte; de Pagé,
Crato e Tamboril, no Ceará ; de Caldas Velhas, Caldas
Novas e Pirapitinga, em Goyaz.

Diz que essas águas enumeradas são frias e thermaes,
algumas até de alta thermalidade ; em geral abundantes
e pelos caracteres physico-chimicos de umas, assim
como pelos effeitos therapeuticos de outras, devem ser
classificadas entre as seis grandes famílias das sulfurosas,
bicarbonatadas, chloretadas, sulfatadas, ametallicas e
ferruginosas.

Quanto aos estabelecimentos fundados junto aos ma-
nanciaes, diz que são actualmente pouco numerosos e
deixam muito a desejar em relação á captação e conser-
vação de novos mananciaes,e por conseguinte em relação
ao tratamento que particularmente exige cada caso mor-
bido; que os principaes estabelecimentos são os de
Caxambú, Lambary e Caldas, em Minas-Geraes.

Tornando á classificação, diz que as águas das fontes
D. Thereza, Conde d'Eu e D. Isabel, no Caxambú, são
bicarbonatadas sodicas como as de Vichy e Vais, frias e
extremamente gazosas, principalmente a ultima, que é
ao mesmo tempo muito ferruginosa ; que as das fontes
D. Pedro, Duque de Saxe e D. Leopoldina são muito
menos mineralisadas e excellentes como águas para uso
commum ; que as thermaes de Caldas são também bicar-
bonatadas sodicas; finalmente, que as de Itapicurú e do
Araxá são chloretadas sodicas e thermaes.

O leitor, que conhece o resultado das analyses, que
apresentei no principio d'esta minha noticia bibliogra-
phica, dirá se as águas do Caxambú podem ser compa-
radas a de Vichy e Vais, quaes os princípios que na-
quellas predominam e se podem ser consideradas,mesmo
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a da fonte D. Isabel, muito ferruginosas ; emfim, que as
thermaes de Caldas não são bicarbonatadas, não contem
bicarbonatos. >

Ó illustrado delegado do Governo Imperial no Con-
gresso Internacional de Biarritz mostrou-se pouco lido
nestas, cousas da Pátria, o que aliás é muito descul-
pavel a quem está ausente d'ella ha muitos annos, no
coração da Europa, onde o espirito cede a muitas outras
c poderosas attracções.

Proseguindo na sua noticia, diz o Sr. Dr. A. d'Azam-
buja que não classificava as outras ágoas por não terem
sido ainda analysadas ou apenas sido de um modo sum-
marissimo, com excepção das águas férreas do Rio de
Janeiro; mas, em conseqüência da pouca importância
arestas, prescindia de occupar-se d'este assumpto mais
largamente.

Occupa-se, emfim, das causas de atrazo da hydro-
logia no Brazil: escassez de tempo, de estradas, de ini-
ciativa particular e de instrucção respectiva, n'um paiz
que conta apenas 64 annos de existência..

Diz, quanto á ultima causa, que é fácil expliçal-a,
pois o publico não acceita uma idéa nova, senão quando
ella lhe agrada e elle a conhece bem ; por isso, não sendo
ainda a hydrologia apreciada pelo seu justo valor, é evi-
dente que não poderá progredir sem que sua utilidade
seja previamente, demonstrada.

Expondo as condições em que a hydrologia attingirá
no Brazil o lugar importante que occupa na Europa,
entre as quaes a creação do ensino official da hydrolo-
eia scientifica e medica e a fundação de um laboratório
cfoiiuico especial, onde as nossas águas mineraes sejam
analysadas escrupulosamente ; esperando muitc do Con-
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gresso de Biarritz, precursor de outros, em que cada
paiz adquira os elementos theoricos e práticos neces-
sarios á applicação da hydrologia, põe remate á parte
hydrologica de sua noticia com as seguintes palavras:
«Quanto a mim,empregarei todos os meus esforços para
eleval-as (a hydrologia e a climatologia), na minha pa-
tria, senão á altnra a que chegaram na Europa, pelo
menos á que é compatível com sua pouca idade. E o que
mais me fortifica nesta intenção é a protecção e a ani-
mação que em todos as circumstancias ás sciencias dis-
pensa S, M. o Imperador do Brasil, cuja vasta erudiccão
e amor pelo seu povo são conhecidos do mundo inteiro».
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O Sr. Dr. Mello Brandão, espirito observador e cli-
nico abalisadOj começa o seu trabalho pela historia das
águas mineraes do Araxá, que outr'ora serviam apenas
para os criadores da circumvisinhança salitrarem o seu
gado, o qüe hoje poucos fazem< porque Os mais intelli-
gentes cómprehenderam ser esse um péssimo meio, que
dá máo gosto á carrté do gado, assim como a de todos os
animaes silvestres que alli são attrahidos pelas agüas e
mortos pelos caçadores. A pertinácia d'essa pratica da
parte de alguns criadores, por mal entendida economia
de sal, crê o meu illustrado amigo e collega, ha de ser
um motivo de lutas que terá de sustentar quando tomar
a si a empreza de beneficiar e explorar essas águas. U

Embora os freqüentadores das fontes a ellas fossem
com o fim de salitrar o gado, aproveitavam a occasião
para beber as águas, que lhes activavam o apetite e cor-• ¦¦¦'¦ , 

' 
y ¦• \-';-'

'
'¦'¦¦¦. 

.'"',¦'..'

¦ 7.,'"7' - .,: •'!'• .;í" ;."

" '

...„ .„a-I-^--.v:«-W.-!^.'.,;...-„- (. ¦.-..-,; ;,iV'.„



-,t

*

25

rigiam as digestões; o principal uso. porém, que faziam
d'elías era em banhos, por terem as águas a propriedade
de saponificar as substancias graxas da pelle e limpal-a,
e ainda hoje não poucas pessoas da cidade ai li vão de
vez em quando tomar o seu banho geral de asseio.
ri Actualmente já as águas são procuradas como águas
medicinaes, e accrescenta o illustrado collega, graças
ao Rvmo Sr. Gonego Cassiano Barbosa da Fonseca,
vigário do lugar, sacerdote de notável cultura iritel-
lectual e dado ao estudo da medicina, os doentes são
proveitosa e prudentemente dirigidos.

Lamenta depois o nosso prestimoso amigo e collega
o abandono em que jazem essas fontes de preciosíssimas
águas e de grande riqueza municipal; e, testemunha
ocular, por alli ter estado de Agosto a Setembro
de i885, expõe esse vergonhoso estado, sentindo não
poder deixar de incriminar a municipalidade do Araxá,

¦ 
*

embora o Governo geral tenha considerado propriedade
do Estado as fontes de águas mineraes. '.»

Durante a sua estada alli, procurou melhorar o es-
tado das fontes, e convidado pela municipalidade, a dar
nomes a ellas, assim o fez, propondo : para a fonte n. t,
a mais abundante, que serve aos banhistas e tem a tem-
peratura de+ 25° centígrados, o nome muito grato de
St. Hilaire; para a de n. 2, cuja água é actualmente a
que se bebe, por estar nas melhores condições de asseio,
com a temperatura de + 21o, o meu obscuro nome,
niais pela saudade do amigo, do que pelo motivo que
allega da publicação do meu já citado trabalho — Águas
mineraes do Brasil; para a de n. 3, com a temperatura
de + 3i°, o do Sr. Conselheiro João Alfredo, por ser o
primeiro Ministro que lembrou-se de mandar uma com-
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missão de chimicos analysar convenientemente as águas
mineraes mineiras; para a de n. 4, com + 270 de tem-
peratüra, o do Sr. Conego Cassiano; para a de n. 5,
com -f- 28o de temperatura, o do finado professor Sr.
Dr. Paula Cândido, que tanto illustrou o nome mineiro;
para a de n. 6, com + 28o de temperatura, o do Sr.
Dr. Orville Derby; para a de n. 7, com a temperatura
de -|- 20o, o do naturalista Eschewege; para a de n. 8,
com + 170 de temperatura, o do Sr. Dr. Crispim, joven
e distincto medico, que muito o auxiliou nos trabalhos
para estudar as fontes. Esta proposta foi aceita pela
municipalidade, a qual oíficiou ao Sr.Dr. Mello Brandão
communicando-lhe que ficavam registrados os nomes
propostos, com excepção do da fonte n. 7, que ficava
sendo o do mesmo Sr. Dr. Mello Brandão, por ter sido
quem a descobrio e beneficiou, ficando assim galar-
doados os seus serviços prestados áquella região.

Pondera que a distancia em que estão as fontes ha
de ser por muito tempo um obstáculo ao seu beneficio
e freqüência, distancia felizmente reduzida hoje a
14 léguas, porque a Estrada de ferro Mogiana já lança
seus trilhos no solo mineiro, atravessando o Rio Grande
no porto Jaguara.

Sem querer antecipar o que tinha a dizer sobre o uso
das águas, faz todavia sentir que não é só sob o ponto
de vista medico, que as águas do Araxá podem ser uti-
usadas, mas também sob o de vantajosa exploração
industrial, por abundarem nellas os saes.de sódio e pela
elevada proporção de seus princípios, ó que vai sendo
confirmado pela analyse a que já me referi.

Descrevendo a localidade, a légua e quarto da cidade
do Araxá, a 920 metros de altitude, á margem de um
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pequeno ribeiro, cujo nome crê ser S. Domingos, tri-
botara© de um dos affluentes do Quebra-Anzol, diz que
a vasta área de cuja superfície brotam as fontes é toda
de calcareo branco ou azulado, em algumas partes
ainda coberto por conglomeratos ferruginosos, calcareo
que, uma vez limpo, ofFerecerá á vista o sorprendente
espectaculo de preciosas fontes emergindo da superfície
de vasto pateo de mármore.'

Transcrevo a este propósito uma importantíssima
carta do distincto geólogo o Sr. Dr. Orville A. Derby,
que nella expõe, com habilissima deducção, as suas
observações geológicas e conclue dizendo que é um erro
suppôr que as águas thermaes são necessariamente de
origem volcanica; que é possível que um exame mais
demorado revele na região do Araxá a presença de uma
antiga serie volcanica, análoga á região dos Poços de
Caldas; acha, porém, pouco provável estahypothese, e é
mais inclinado a attribuir as propriedades das águas do
Araxá a acções chimicas entre as substancia livres das
rochas ordinárias; emfim, que estas águas assemelham-se
mais ás de Itapicurú, na Bahia, do que ás dos Poços de
Caldas, visto surgirem aquellas também no meio das
rochas sedimentadas, em uma região onde não se tem
descoberto nenhum indicio de acção volcanica.

Proseguindo, faz o meu illustrado collega algumas
considerações sobre a origem commum das fontes no
calcareo inferior e a difFerença de temperatura que
apresentam.

Classifica as águas do Araxá de sulfo-alcalinas e diz
que são das nossas fontes conhecidas as mais ricamente
mineralisadas, tendo obtido, pelo processo imperfeito
de que servio-se, um resíduo fixo de 3g,793 por litro ;
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que i sua reacção sobre o papel de Tournesol é alcalina;
que o seu gosto é o das soluções de bicarbonato de
sódio, associado ao sulfuroso ; que a sensação táctil que
produzem é a das soluções alcalinas ; tem a propriedade
de sapOnificar as substancias graxas, e logo que se
lançam sobre a gordura, a mistura torna-se branca
como se fora leite; que a sua sulfuração é tão notável,
que ennegrece immediatamente os objectos de prata;
que essa sulfuração talvez na sua máxima parte seja de-
vida ao ácido sulphydrico em dissolução, pois talvez,
sejam d'este gaz (o que não teve meios de verificar) as
bolhas que dão ás águas certa effervescencia, tal éo
cheiro característico, que impressiona a quem não está
habituado áquella atmosphera ; que as águas são lim-
pidas e não causam repugnância a quem as bebe.

Quanto a acção physiologica, tanto quanto foi pos-
sivel estudal-a, é excitante geral de todas as funcções,
principalmente da diurése, notando-se que a reacção
das ourinas sobre o papel de Tournesol em uns indi-
viduos é alcalina e em outros ácida ; que nos dous ou
três primeiros dias de uso, mesmo de dous copos diários,
experimentam-se effeitos laxativos, apparecendo mesmo
algumas eólicas, estabelecendo-se, pore'm, rapidamente
a tolerância até para quatro a seis copos; que augmen-
ta-se consideravelmente o apetite e regularisam-se as
funcções gasíro-intestinaes.

Relativamente á sua acção therapeutica, diz o dis-
tineto collega, que nas pessoas affectadas de bronchitesj
torna-se mais fácil e mais abundante a expectoração,
como teve oceasião de verificar, e d'ahi vem provável-
mente a reputação que tem as águas de curar a tísica
pulmonar; e cita umà observação colhida pelo Sr
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Dr. Gonçalves Ramos, de um doente já cavernoso, de-
pauperado e reduzido á metade do seu corpo, o qual de
lá voltou um anno depois com as cavernas cicatrisadas,
e robustecido. Refere o bom resultado que colheram
seus dous filhos que o acompanhavam^ um apresen-
tando pontos de impermeabilidade pulmonar, que lhe
ficaram de forte congestão para o órgão ; o outro fraco,
anêmico, com engorgitamentos ganglionares, assim como
um outro companheiro de viagem, no primeiro período
de tuberculose pulmonar, com hemoptyses, que não lhe
reappareceram durante a viagem, não obstante terem
subido a elevações de i25o metros, como na serra da
Canastra. Diz que o píyriasis captis desapparece rápida-
mente sob a acção das águas; que estas devem ser indi-
cadas nos engorgitamentos das vísceras abdominaes, e
grande deve ser o seu proveito no rheumatismogottoso,
na glycosuria, assim como nas affecções cutâneas esca-
mosas, como teve occasião de verificar.

Faz, emfim, algumas considerações sobre a exis^
tencia de outras fontes, o beneficiamento das conhe-
cidas, a sua captação e elevação possível e a fundação
de um estabelecimento balneário.

.-.¦¦ 
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Dr. Carlos Ferreira de Souza Fernandes.
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Contribuição para o estudo nosographico da
capital da província do Rio de Janeiro. Commu-
nicação do medico da Policlinica ao Director do
Hospital de S. João Baptista de Nictheroy, pelo
Dr. Antônio Augusto Ferreira da Silva. Nictheroy.
Junho de 1886. Folheto de 16 pp, in-4e gr. (Extr.
do Relatório do Director do Hospital de S.João
Baptista de Nictheroy).
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Neste folheto de 16 paginas o Sr. Dr. Fer.reira da
Silva^ descreve o movimento do serviço policlinico do
Hospital de S. João Baptista, a seo cargo, de 1 de Agosto
de i885 a 3o de Junho de 1886, apresentando o numero
de doentes, suas idades, sexos, nacionalidades, profissões^
curas, fallecimentos, receitas, operações, consultas e
visitas em domicilio.

Apezar de ligeiro este trabalho revela .o espirito
observador e paciente do joven medico, que certamente
não deixará de continuar suas pesquizas e estudos,
concorrendo assim para que entre nós vá-se desenvol-
vendo o gosto pela execução da moderna sciencia deno-
minada por A. Guillard em i855, — Demographia.

Dr. João Pires Farinha.
:;.
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Boletim da mortalidade da cidade do Rio de Ja-
neiro pelo Dr. João Pires Farinha, 1886
in-folio.

1

12 mappas
¦

.¦¦'''¦¦;¦

•O trabalho do Dr. João Pires Farinha é uma mani-
festação de grande esforço, de grande tenacidade e
paciência, e assim o deve julgar quem sabe as difficul-
dade que teve de vencer. Não é completo, bem o sabe
o próprio autor, mas não é elle o culpado como se vê
da sua declaração. Haverá motivo para algum reparo a
generalisação que faz nas classificações nosologicas do
2o Boletim em diante; mas era necessário restringir,
porque ps estudos da Demographia, nova sciencia,
apenas se conhecem entre nós e não é com os recursos
de que dispõe o Dr. Farinha e a Inspectoria de Hygiene
que se poderá entrar em grandes desenvolvimentos.
O trabalho do nosso primeiro demographista official

, tem justamente merecido os applausos do estrangeiro e
com a dedicação que lhe conhecemos o saberá modi-
ficar e amplial-o sendo auxiliado, como ét de esperar,
pelo Governo e particulares.

Dr. Carlos Costa.
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MEDICINA-LEGAL
¦Jf-

A repartição medico-legal da Polícia da Corte está
nas mãos dosDrs. Thomaz Coelho e Amancb.de Car-
valho.

O Dr. Thomaz Coelho, antigo funccionario teve du-
rante o anno por auxiliar o Dr. Jacintho Braga, que
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interinamente substituía o Dr. Autran. Tendo este fal-
lecido foi nomeado o Dr. Carvalho.

Os trabalhos qne fazem os dois médicos cia policia
denotam a actividade destes profissionaes e n'uma cidade,
como esta, faz-se tarde que uma reforma do corpo me-
dico-lègal seja feita e nas condições das principaes capi-
taes. Assim, além de um pessoal o mais resumido possível,
(dois médicos) a policia não tem um laboratório seu e as
analyses e exames necessários a esclarecer a justiça, são
¦* *

feitos no da Faculdade de Medicina, pelo medico con-
sultante da Policia, o Dr. Antônio Maria Teixeira, espe-
cialista nó assumpto, e que tem em vistas um pro-
jecto de reforma do corpo medico-legal da Policia da
Corte. :. . ..'¦',:

Para provar o afane actividade desenvolvidos pelo
illustrado Dr. Thomaz Coelho e seu collega, durante o
anno, basta citar a estatística seguinte, organisada por
aquelle medico.

xx U.LvJ|Joltlo, ••••.•••«••»•••.••. .••.!•••• 1 UU

JL/A LI Li 111 clÇ UCo • ,••««•••••«•••••*••***••'• *

Exames de defloramento;.. ... .... 55
r~ de cadáveres.................. 48

de alienados .................. 20
mendigos.. 73

" " negativos.. *..,.. ..•......•.••• dq
de sanidade. 156

' " víC» U00U0 •.••..••••«•••••..•.* I
Corpos de delictos (ferimentos leves).. 843¦— de ~ (ferimentos graves). 125de -- 5 (ferimento mortal.. 1
Verificação de óbitos 1069

O Dr. Antônio Maria Teixeira, como medico cônsul-
tante fez durante o anno 12 exames requisitados pela
repartição.

i° Exame nas vísceras de Antônio José de Ávila.
**?..i^ . . ¦ . \ - ¦' * 
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20 Exame nas vísceras de D. Maria José Coelho daSilva publicado na integra na Revista dos Cursos Pra-iicos e Theoriccsda Faculdade de Medicina.
3o Exame no resto de veneno propinado a LuizaConstança.
4o Exame de manchas de sangue na camisa do réoRaphael Baptista Pereira.
5o Exame nas vísceras do capitão da barca Arabella

William Honnay-(publicado no Jornaldo Commercio)
6o Exame nas vísceras do capitão da barca Sarah]Daniel Jack (publicado no Jornal do Commercio).
70 Exame nas vísceras de Salvador Gonçalves.
8° Exame no resto do veneno aprehendido em casado suicida Miguel Ferreira de Carvalho.
90 Exame nas vísceras do hespanhol Manuel RealCaldeira. '
10 Exame no resto do veneno aprehendido em casa

de uma senhora, que suicidou-se em Botafogo.
11 Exame nas vísceras de Horacio Castilho da Silva.
12 Exame em restos de doce e fructos envenenado

e propinados a um acadêmico de Pernambuco.

Dr. Carlos Costa.
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Memória histórica dos acontecimentos notáveis
occorridos na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro
durante o annp escolar de 1885 apresentada á con-
gregação em 1 de Março de 1886 pelo Dr. Augusto
Ferreira dosf Santos, lente da cadeira de Chimica
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Mineral e Mineralogia. Rio de Janeiro. Imprensa

Nacional 1886, i vol. in-40.

De conformidade com os Estatutos das Faculdades de-

Medicina é cada professor, todos os annos, encarregado

de fazer uma historia dos factos occorridos. Consume

este relatório um . trabalho de grande importância,,

quando é feito com todas as minudencias, por isso que

melhor esclarece a direcção e serve de Historia das.

nossas Faculdades. Foi o que brilhantemente reahsou o

Dr. Ferreira dos Santos. A sua memória-histórica apre-

sentada em 188.6 constitue um bom trabalho d'este

anno e por isso o consignamos aqui. No paragrapho xxi,

sob o titulo Publicações, apenas foram citados os tra-

balhos do Dr. Poncy sobre Technica microscópica e o do

Dr. Martins Costa sobre a Malária; este facto bem de-

monstra a necessidade da publicação que torneia meus

hombros. Na segunda parte, com o titulo: Informações

sobre os cursos e repartições da Faculdade o auctor insere

as diversas informações ministradas pelos senhores pro-
fessores, o que mostra qual o movimento scieütifico da

Faculdade. Eram estas as informações de que eu

carecia para este annuario e que não poderam ser mi-

nistradas, esperando obtel-as para o anno futuro.

Dr. Carlos Costa.

y-£; f

Escriptos médicos do Dr. J. L. Paterson, collec-

cionados, revistos, annotados e precedidos de um

esboço biographko pelo Dr. J. F. da Silva Lima e

publicado por alguns collegas, amigas e clientes do

auctor por occasião de ser inauguradj&íi-a Bahia um
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monumento a sua memória em 8 de Dezembro de
1886. Bahia. Typ. Popular, 1886, i vol. 3 ff. prel.
xlvii—I22pags. in 4.

E' este um trabalho devido a um dos médicos mais-
sympathicos do Brasil, e a quem sua pátria adoptiva
muito deve pelos incansáveis esforços a bem da Sciencia
e da Humanidade. Os seus estudos sobre o Beriberi^
Filaria etc, tem-lhe valido uma justa estima em todo
o mundo scientiíico e este trabalho, publicado como
uma homenagem ao saudoso medico inglez.Dr. Patterson,
veio ainda mais exaltar o seu elevado caracter. .

Consta o opusculo do Dr Silva Lima da Biographia
do Dr. Patterson e da transcripção de vários seus escriptos
sobre cirurgia e medicina, onde sobresahem os que se
referem a Hdminthologict, isto e', sobre a Filariose.

-

Dr. Carlcs Costa

¦

^V'/vVy-T;;'.v;*:'
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Catalogo da Bibliotheca da Faculdade de Medicina
da Bahia organisado de accordo com o art. 164 dos
Estatutos das obras adquiridas de 1877 a 1885. Bahia.
Lith. typ. de João Gorisalves Tourinho, 1886, 1 vol.
in folio. Assignado pelo bibliothecario Dr. João
Pedro de Aguiar.

Parecendo-me que a organisação de um catalogo não-
se deve limitar a enumeração de livros com designação
de estantes para a sua fácil procura, sinto dizer que o
meu collega não apresentou um catalogo. Alem disso, na
classificação que adoptou,não posso estar de accordo j
assim por exemplo, para não entrar em maiores minu-

§ 
¦

1

¦'¦•.¦'¦¦ ¦:¦.'.

;.*

Ú$$-'¦£¦:.¦ :">¦"'."'..;¦'.'¦'¦..¦;'; -V:,.;.,.-,/. :'.¦''.-,y;'
;,-., *\,:?;-#jSC^áfc!áiV

,i o ,',„,. .vT, .^ ,,

7 •
:>-

''¦''¦;>::: .;

«
¦

I
'

¦ 
¦¦,:...



:,,.r. _s ¦ .¦.¦"..¦':.

¦

¦ 
. 

' 
¦ ¦

V 
' 

;,--í--H ¦¦¦'¦ '*'.*'"¦

- I
.1

-i- ' '¦".,' • -

«'*""¦•

36

dencias que não são aqui cabíveis, o collega classifica
Histologia em Sciencias naturaes.e Anatomia deseriptiva
na seccão de Sciencias cirúrgicas., L

Inclue a Toxicologia na seccão de Sciencias Physicas
e Chimicas, e Medicina Legal na de Sciencias Médicas,
admittindo a obra de Vulpian (substances toxiques) n'a-

quella classe. Estabeleceu uma classe de ütteratura
Medica e n'esta inclue obras sobre assumptos queencon*
trariam melhor classificação ; assim a Collepone italiana
di letture sulla medicina di Bizzozero, que trata de ma-
terias diversas e que deveriam ser classificadas nas sec-
cões respectivas; Buchner. Force et matiére; ld. Nature
tiScience, ld. Théorie Darwieune,e\.c, etc. Além disso o
collega não cumpre as regras communs de bibliographia,
não declara o lugar da impressão das obras, a edição,
formato do livro, etc, etc.

Julgando-o capaz de muito melhor trabalho, creio
que este tivesse sido feito apenas para a commodidade
dos leitores e talvez mesmo por economia.

. ¦- ¦ :

Dr. Carlos Gosta.
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Prémières études experimental es sur Ia nature
du câncer par le Dr. Domingos Freire. Rio de Ja-
neiro. Typ. Pinheiro & Gomp. 18.87, i folheto de
29 pags. prel. e 28 pags. num. (Traz a data de 1
mas foi publicado em 1886.1
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E' este um trabalho devido ao erudito professor de
chimica orgânica da Faculdade do Rio de Janeiro. No
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seu: prefacio elle diz o seguinte: «cen'est pas sans in-
quiétudeque je viens présenter au public ces nouvelles
recherches. Dans le milieu ou nous vivons, dans un paysou les découvertes scientifiques sont extrémement rares
l'annonce d'un fait nouveau parait un événément si
extraordinaire que chacun se croit autorisé tout d'abord
à le juger oeuvre de purê fantaisie.»

Começaremos por dizer que não tem razão o Mus-
trado professor, que, se encontrou alguns collegas menos
fáceis em acceitar promptamente as suas conclusões em
relação a natureza da febre amarella, onde teve occasião
de revelar-se um experimentador infatigavel, muitos
outros, de braços abertos, o receberam e souberam ren-
der-lhe a devida homenagem. Mas S.S. illustradoe sério
como é, convirá que, quando ainda hoje, (para não citar
muitos nomes,) Michel Peter, se ostenta contrario as
idéas microbiologícas, não será de admirar que nós aqui
no Brazil, onde não existem os mesmos meios de invés-
tigação scientifica, tenhamos escrúpulos em receber sem
contestações, rápidas conclusões, sobre assumptos tão
difficeis de pathogenia.

No trabalho em questão, por exemplo, o autor que o
intitulou Prémières étudesexpérimentales, apenas inicia,se pôde dizer, uma questão muito séria e é elle o próprioaclizer no fim de seu prefacio: «elle n'est encore qu'à1'état d'ébauche». Não duvidamos que caiba ao Professor
Freire a gloriosa descoberta do micróbio do câncer, masainda é cedo para se poder emittir um juizo sobre seus
estudos incipientes, e apenas mencionaremos as divisões
de seu trabalho e às suas conclusões. As divisões sãoas seguintes: Lemicrobedu câncer, examen microscopique
du sang et de sa culture; analyse chimique de Vurine;
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expériences d'innoculation du príncipe alcalin á Vétat de

sulfate acide; expériences sur desoiseaux; virulencedes
culMres-, virulence du propre sang cancéreux; atténuation
duvirus cancéreux; immunitéacquise par innoculation
du virus cancéreux de plus en plus actif; examen micros-

copique des lésions ; conclusions.
As conclusões são as seguintes:
\o Dans 1'organisme des malades cancéreux que nous

examinâmes on rencontre un micro-organisme, qui se

presente dans le sang sous Ia forme de micrococcus
.réunis en foiglée et qui dans les cultures, se deve-
loppe en bacilles, dont Ia prolifération «e-fa.it par spo-
rulation.

2° Lecancer paraitêtre transmissible parle moyen des
cultures. II se produit, du moins, dans les animaux sur
les quelson pratique des innoculations avec des cultures
en état de cachexie qui se termine par Ia mort, et l'on
trouve presque toujours dans le cardia,le pylore et d'au-

;tres points, des lésions de nature cancéreuse (carcinome
miliaire aigue?

2° Le vírus cancéreux renferme une substance três
toxique (ptomaine), qui peut s'isoler de Turine, par Ia

Vquelle se fait en grande partie son élimination.
4° L'énergie du vírus cancéreux peut se graduer, au

moyen de transplantations successives dans lespoules et
des pigeons, dans l'organisme desquels on le laisse sé-
journer quelques heüres (les animaux jouent alors le
role de véritables étuves vivantes).

5° Si l'on innocule à des oiseaux du virus de plus e
plus actif, ils acquièrent une immunité parfaite contre"rintoxication 

cancéreuse, et résistent à l'innoculation
<Tun virus mortel.

•
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6o Ces faits nous donnent 1'espoir que nous pourrons
trouverunethérapeutique efficace pourla cure del'affé-
ctión cancéreuse en employant des cultüres graduées,moveu qui se devra appliquer dès que le dia.gnostic de
faffection aura été confirme, et suivre le plus possiblerinvasion du mal.

Dr. Carlos Costa.

¦ ¦"

Notice sur Ia régénéraíion de Ia virulence cies cul-
tures atténuées du microbe de Ia fièvre jaune par le
Dr. Domingos Freire. Extrait du* joürnalü Pai{.
Traduction dê YEtoile du Sud. Rio de Janeiro.' YEtoile du Sud, 1886, i folh. 8 pags.

N'este trabalho o Dr. Freire depois de ter procedido-a novas experiências demonstra que pôde perpetuar a
virulência das culturas e fazel-a passar do estado tóxico
ao estado attenuado e vice-versa.

Essa conclusão tem grande importância, porque antes
as culturas conservavam a sua virulência somente quatroou cinco dias. Passado esse tempo ellas perdiam com-
pletamente a sua energia. As experiências'do,Dr. Freire
foram feitas em pombos e gallinhas. O autor promettecontinuar as suas pesquizas sobre esse assumpto difficil.

Dr. I. Marcondes.
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PATH0L03IA E CLINICA
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Tratado das Febres, pelo Dr. João Damasceno
Peçanha da Silva, Rio de Janeiro, Typ. Central,
1886, i vol. in-40.
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E' este o titulo de uma obra»-que, segundo seui
auctor, é parte de um Tratado de Pathologia Interna,
que pretende publicar. Dedicado a seus alumnos tem
este trabalho por objecto o paludismo em suas múltiplas:

. 
* 

' 

* 
¦ 

*

formas, e as febres amarella, typhoide e eruptivas, as
que mais freqüentemente se observam entre nós.

«Não encerra este livro (são palavras do autor) des-
cobrimento, não vem revelar ao mundo scientificov
micro-organismos productores de moléstias infectuosas
ou jnfecto-transmissiveis: limita-se a propor opiniões
roborada por longa e conscienciosa pratica e das quaes
tem sido empenho único do autor afastar causas de
erro, fugindo cautelosamente do escolho d'essa genera- •
lisaçãp prematura, que tantas vezes compromette o deli-
cado instrumento da observação.»

*

• •

Embora applauda a nobre franqueza do Dr. Peçanha,
eu bem quizera que o erudito professor de Pathologia
Medica da Faculdade do Rio de Janeiro, terminasse o
seu Prefacio com a declaração de que vinha apresentar,
o resultado de seus estudos exactamente na parte das
sciencias médicas, que hoje revoluciona a pathogenese
das moléstias, as quaes principalmente constituem o
assumpto de seu interessante livro, onde elle exara
doutrinas, em um livro de Pathologia e não de clinica,
onde muito importa conhecer-se da etiologia, sobretudo
das moléstias chamadas infecto-contagiosas.

A Bacteriologia constitue hoje no mundo scientifico
uma verdadeira sciencia a parte, cujo estudo, infeliz-
mente, poderemos dizer, foi mal inicicado entre nós,-existindo três laboratórios incompletos; dous na Fa-culdade de Medicina do Rio e um no Museo Nacional.
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Em Paris, em Junho d'este anno (1886), foi fundado o
Laboratório de Baçteriologia, que está collocado na
aia esquerda dos alicerces da nova Escola Practica è cuja
figura vê-se no numero de 12 de Junho do Progrés
Medicai. Sob a direcção de Cornil, o grande propugnador
da theoria microbiana, e com auxiliares como Chante-
messe e Ciado, notáveis trabalhos virão á luz e maiores e
mais concludentes-estudos virão confirmar o que ainda
hoje é presumpção. Pois bem, eu desejara, e commigo,
também estou certo, os dignos discípulos do illustrado
professor, que o autor do Tratado das Febres, apresen-
tasse estudos próprios, observações e pesquizas micros*
copicas, com que viesse esclarecer a pathogenese de
moléstias nossas, como as Febres amarella é Palustres.
Teríamos a satisfação de ver mais seguramente deci-
didas questões que não tem sido convenientemente
estudadas, e não veríamos por exemplo até ridícula-
risadas as investigações do Professor Freire, as do
Dr. Lacerda, por quem nunca vio talvez um micróbio ;
não veríamos o Dr. Vieira de Mello declarar com con-
vicção que encontrou o cryptococcus xantogenico no
sangue dos doentes de impaludismo; o professor Torres
Homem contestar as pesquizas e conclusões der pro-
fessor Freire, baseado na experimentação dosDrs. P. S.
de Magalhães, Francisco de Castro e Edoardo Menezes...
E' esta uma lacuna que noto no trabalho do Dr. Peçanha
que assim se exprime:
ya Diante d'esta divergência radical entre experimen-
tadores tão hábeis (Freire e Lacerda), nosso juízo não
pode deixar de ficar perplexo e sem autoridade (porque ?)
para affirmar ser este e não aquelle o elemento mórbido
da febre amarella»... A conseqüência é que os alumnos
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da nossa Escola,a quem o autor dedica o seu trabalho
não s.berão como agir nos primeiros passos de sua vida
clinica, diante de um doente de febre amarella, para a
qual o professor Torres Homem indica o sulfato de qui-
imhj, no 20 período cTessa moléstia e o professor Peçanha,
negando, a existência d'esse segundo período, condemná
absolutamente o salde quina e aconselha o salicylato
de sódio, etc. Ambos os professores entretanto argu-
mentam com a sua longa observação e grande numero
de successos!

Em relação ao Paludismo, hesita o autor da mesma
forma em aceitar a theoria parasitaria, cujas opiniões a
propósito apenas cita ; entretanto o professor de clinica
medica de Nápoles, A. Canta ni afirma o seguinte : fino '
a poço tempo fa si poteva dire che non era ancora co-
nosciuto il micróbio che produce Ia infezione malarica,
nonostante gli studii di Selmi, di Balestra, di Tommasi
Crudeli e Klebs: ma ora mai sembra assicurato che il
virus-musma delia malária sia rappresentato dal plasmo
podium malarice dei Marchiafava, il quale in seguito a
diligenti ricerche per tre anni continuate, é pervenuto
z siahiliri, che il deito plasmopoiio é un micróbio ame-
boide the caccia dei pseiidnpodi e quindi nê suoi movi-
menti assume forme diversistime...

O professor de Nápoles tem profundamente estudado
a questão no leito do doente como no laboratório -

E eis onde está o nosso mal. O professor de nossas-
Faculdades precisa também ser clinico activo, e a maior
parte de seu tempo não é consumido nos laboratórios! ..'

Assim portanto, nuratado das Febres do Dr. Peçanha
'̂da Silva, lemos mais o resultado do clinico do quedo

pathologista ; mas é uma obra digna de ser consultada W-

'.

:

:..ií.^..:__



1WHHWNWB.HWIH

'S-i*1'-^ ¦¦'¦¦¦

'¦

¦

- J :

¦ '¦'¦¦¦¦ ¦ 
,*»;-. í.r':"'f-i-"!;.f- — 43 —

sobretudo a parte que se ocçupa do Paludismo e das
Febres eruptivas, é muito cuidada e minuciosa, revê-
lando-se o professor e clinico com as qualidades que o
tem tornado justamente estimado.

Dr. Carlos Costa.
y;H,ííiiy;

v

¦

¦ 
¦

A morphéa em Anajatuba (Maranhão) pelo estu-
d ante do 5o atino de medicina R. Nina Rodrigues.
Bahia, Lith-typ-Liguori & Comp., 1886. 1 folh.
de 16 pags. in-8°.

E'raro hoje, em nosso paiz, apparecer no meio da
mocidade acadêmica, alguém que se occupe em escrever
para a imprensa aquillo que se adquirio com o fructo
embora limitado do estudo e da observação. N'este parti-
eu lar os nossos futuros médicos seguem o triste exemplo
de seus preceptores, que quasi nada produzem e que
pouquíssimo accumulam ao cabedal já de si modesto da
litteratura scientifica brazileira.

Não devemos, portanto, deixar no esquecimento um
ou outro trabalhador curioso que ainda reage contra
essa inactividade, infelizmente até agora sem correctivo
e que parece ser o nosso vergonhoso característico.

O livro que o Dr, José Lourenço de Magalhães, pu-
blicou, ha annos, acerca da morphéa no Brasil, apenas
agora deu lugar á publicação de um opusculo, contri-
buição diminuta para o conhecimento da distribuição
geographica da moléstia em uma das nossas províncias
septentrionaes, mas que revela da parte do autor, um
mo.o estudante d3 medicina, critério de observação e um
interesse não muito commum entre os alumnosque hoje

uentam as nossas escolas médicas.
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A morpkéa emAnajatuba,ta\ é o titulo de um pequeno
trabalho impresso na Bahia pelo estudante do 5o anno
medico, o Sr. R. Nina Rodrigues, e que teve por fim
principal chamar a attenção do leitor para a freqüência da
lepra no citado termo da província do Maranhão, e queo autor acredita ser devida a alimentação especial dos
habitantes (cerca de 600 almas), exclusivamente dada ao
uso do peixe e da má qualidade, e a da farinha de man-
dioca. ;:

Além disso accresçe que Anajatuba,por suas condições
topographicas, lugar baixo á beira-mar, frio e sobretudo
humido no inverno, tem debaixo deste ponto de vista,
condições poderosas de insalubridade, que talvez, na
opinião do Sr. Nina, concorrem também para o desen-
volvimento da elephantiase dos gregos.: « Não descobrimos realmente,diz elle,em Anajatuba
outra circumstancia que possa reunir o caracter de ge-neralidade, exclusivismo e constância..., a não ser aalimentação auxiliada pela humidade. ~

« W o peixe e peixe de má qualidade, é a farinha demandioca alterando profundamente o meio interno e é ahumuiade alterando o equilíbrio do meio externo/meio
ambiente, a única circumstancia a que se pode recorrer
para explicar o desenvolvimento exagerado da morphéaem Anaiàtuba.»

: Estas qnestões de etiologia, cnja. importância aliástem s.do reconhecida por todos os observadores; mionos parecem suficientes para adquirirem domínio ex-clusivoe absoluto quando se trata de explicar a patho-gema e a propagação da lepra. Não lhe desconhecemosa pernicosrdade, mas, como já o declaramos por mais deuma vez, ha sem duvida para a explosão da moléstia a
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conçurrencia de outras causas, suspeitas umas, outras
por emquanto ignoradas. São ictyophagas, e fazem uso
abusivo das farinhas de milho e mandioca, muitíssimas
povoações do território brazileiro; estão ellas sujeitas á
acção nociva da humidade e não obstante em muitas
d'ellas jamais appareceu um caso de lepra.

O autor nos falia na incontestável transmissão da
moléstia por herança, e nos cita casos verificados porelie, e comquanto ninguém haja que d'isso duvide, o
problema pathogenico não fica menos obscuro. Será
essa propagação o resultado do contagio que observadores
diversos sustentam e que a doutrina parasitaria da mor-
phéa parece favorecer, ou a transmissão sé faz a custa da
acção de elementos etiologicos, que actuam aos poucosna intimidade dos tecidos, que por assim dizer se lhe
tornam iminentes, que lhes modificam as funcções e quealteradas d'esta arte passam de geração a geração? Estas
questões estão exigindo estudos futuros.

Na serie de reflexões e na pequena estatística apre-
sentada pelo Sr. Nina em seu modesto trabalho, nota-se
duas omissões que julgamos sensíveis quando se trata de
uma aíFecção por natureza difficil e inexplicável. Nada
nos diz o observador a respeito da possível influencia dasyphilis, á qual, com razão ou sem ella, attribue a popu-laçáo dizimada os progressos do mal da localidade;
assim como mantém elle silencio absoluto relativamente
á raça e aos typos dos indivíduos affectados, circumstan-
cia que para nós tem um certo valor em trabalhos deinvestigação como este.

Ha, entretanto, da parte do joven acadêmico, o desejolouvável de estudar e de contribuir na medida das suasforças para a elucidação das causas ainda duvidosas do
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desenvolvimento da morphéa. Tudo serve quando o
assumpto apresenta as difficuldades deste: factos*reu-
nidos e escrupulosamente observados, assim como dis-
cussão sobre o modo de interpretal-os. O Sr. Nina nos dá
uma pequena,mas interessante descripção de Anajatuba
onde se concentram os casos da molestia.entrando mesmo
em detalhe a respeito da fauna dos mares que a circun-
dam, da vegetação que lhe é própria e da natureza do
terreno em-que elle se acha assentado, e que foi em
grande parte usurpado ao oceano. Dos factos de trans-
míssibilidade .Ia lepra achamos curiosa a observação
seguinte: pai morphetico, mãi ainda hoje sadia, 3 filhos
morpheticos; dando-se porém o facto raro da herança
antecipada,.isto é, manifestar-se primeiro a moléstia em
um filho, depois no pai, e finalmente em outros filhos.
São muito isolados exemplos d'estesna clinica.

Terminamos aqui esta ligeira noticia sobre o opusculo
do estudioso quinto annista Sr. Nina Rodrigues, e o fa-
zemcs com estas palavras: *

A medicina brazileira é infelizmente pobre de trába-
lhadores, quasi que vivemos do reflexo do alheio viver:
pois bem, que os moços applicados e observadores, como
elle, consigam emancipar-se no futuro, da tutela estran-
geira e que admittido mesmo o cosmopolitismo da
sciençia humana, façamos também por nós alguma cousa
de útil para ella.
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Breves considerações sobre a febre amarei Ia pelo-Dr. Philogonio Lopes Utinguassú. Rio de Janeiro
Typ.Polytechnica/i886-1 folheto. 26 pags.
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Sob este titulo apresenta o auctor um bonito estudo
de physiologia pathologica, a propósito de três casos de
febre amarella, que curou com o emprego de inhalações
de gaz oxygeno e ao mesmo tempo com o bromhydrato
de quinina, por suppor que com a febre amarella, no
Rio de Janeiro, pode ao mesmo tempo evoluir o elemento
palustre. As considerações que apresenta sobre as modi-
ficaçóes do sangue n'essa entidade mórbida,, e que
justificam a sua medicação, parecem-me applicaveis a
todas as toxicohemids.

Dr. Carlos Costa.

A febre amarella e o regulamento de 3 de Feve-
reiro de 1886, pelo Dr. José Lourenço. Rio de Ja-
neiro. Imprensa Nacional, 1886, 1 vol. in-8.

E' summamente agradável a impressão que deixa aleitura do opusculo do Sr. Dr. José Lourenço e quetem. por titulo A febre amarela, etc.
Trabalho ligeiro, contendo apenas 66 pa-inas, o seuauctor discute nelle, com elevado critério e bastante

sciencia, alguns pontos relativos á natureza desta terrível
pyrexia e assim também os meios que o novo regula-
mento sanitário aconselha para impedir a sua pro-pagação.

Fácil é subscrever a quasi todas as idéias apresen-
tadas pelo auctor, e embora a discordância exista sobrecertas questões, a maioria dellas é apresentada á luzdos dados práticos e theoricos.

Inteiramente de accordo sobre as arguições feitas aoscemitérios, não parecem muito açceitaveis as opiniões doSr. Dr. José Lourenço quando se occupa do papel hy-
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gienico dos hospitaes collocados nos centros populosos.
Sobre os meios prophylacticos ultimamente aconse*

lhados ainda nos parece bom o alvitre lembrado pelo
auctor deste trabalho a quem felicitamos por mais este
subsidio prestado á medicina brasileira.

Dr. José Maria Teixeira.
. •¦. ; .-¦ ¦• ¦ •¦ ., <• ¦*•- *k ,,".*,****¦***¦.¦¦*V"|
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Le váccin de Ia fièvre jaune. Résultats statistiques
des inoculations préventives pratiquées avec Ia culture
du microbe atténué, de janvier á aoüt de i885, par
le Dr. Domingos Freire. Rio de Janeiro. Typ. de
G. Leuzinger & Filhos, 1886. 1 vol. in-8°, 29 pags.

¦M.-.V.

Este trabalho é dividido da seguinte maneira: i» parte.
Quadros estatísticos da mortalidade pela febre amarella
de Janeiro a Agosto de i8.85 (cidade do Rio de Janeiro.)
2a parte. Quadros estatísticos das innoculações prati-cadas em 1885 (cidade do Rio de Janeiro.) N'esta segunda
parte o autor dá a relação das casas e das ruas em quehouve óbitos de febre amarella e nos quaes se praticaraminnoculações no mesmo dia ou poucos dias antes e depois dos
fallecimentos; apresenta a demonstração de receptividade
dos indivíduos vaccinados aos quaes se refere á relação
precedente; relação das ruas em que se praticou o
maior numero de vaccinações, com declaração do mesmonumero ; indicação dos quarteirões que mais particular-mente serviram de foco de febre amarella durante o anno
de 1885. Finalmente apresenta o resumo geral seguinte :Vaccinações praticadas de Janeiro a Agosto de iS85==
3o5i: mortos não vaccinados § 278; mortos vaccina"
dos=o!! y
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No ultimo período de seu trabalho termina o autorcom as seguintes palavras: «não seria de mais repetir
que nenhum dos indivíduos vaccinados succumbio emconseqüência da febre amarella durante este anno e onumero dos innoculados attinge a perto de 6000; quandomais de 400 não vaccinados morreram, quer durante o
período epidêmico, quer durante a época dos simplicescasos esporádicos». E' necessária muita convicção daparte do autor para poder affirmar o que fica exposto eda parte dos que não acompanharam os trabalhos doProfessor Freire, é necessária muita confiança na suaprobidade para aceitarem as suas conclusões, porquanto« opiniões, que se tem emittido, quer aqui no nosso
paiz, quer na Europa, em relação aos meios de culturado micróbio encontrado pelo Professor Freire, são asmanifestações de duvida ou formaes asseveracões de quetal micróbio não existe e que as innoculações' são poucoserias. E ainda muito cedo para um juízo definitivo eesperamos ulteriores pesquizas.

Dr. Carlos Costa.
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De 1'éléphantiasis des Árabes chez les enfants, parle Docteur Moncorvo. Paris. Steinheil —,886 Brochura in-8° de 35 pags.
E' a reproducção em separado dos artigos, que como titulo acima se encontram nos números de Marco eAbril do anno passado mRevue Mensuellê des maladies«elenfance. O auctor tem em vista demonstrar a fre-quencia até agora contestada da elephantiasis dos Árabesnas primeiras edades, e para isso colheu em ,56 casos

f sua clinica 44, sobre que levantou a sua estatística,dividida em 2 grupos.
A. M. B.
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i° grw/?o.—Comprehende os casos observados na infan-
cia (o auctor) (a este grupo devem ser referidos os 3 casos
que se encontram no. appendice ao trabalho primitivo).

Distribuição segundo a edade
\j GlclS.••»•••• •••••••. ••#••••••»••• I Ceio O

zL 1T1CZCS» ••••••••• •••••••••••••§»• X ))

(l )) • «•••••• t«»«0**ta«t«**«at« ))

2 cin 11 OS» • • • i • « • « • • i • • « • ••••«••••• 2i ))

)/ ••••••••••••••••••»»•••••• )/
o

') ••••••••••?••••••••••••••• •• w

9 » ...?..? 2 )>
1 vJ •#•»••••••••••••••¦•••«••« *-< "

¦

IO » . O »

27.casos
Distribuição segundo ^as raças

iviiiitiiuo • •••••••••••• •«•«»•,•,,,,, va,«99 D

: „' ¦¦ ;' 27Distribuição segundo o sexo
Masculino ... i3
Feminino ............  14

2o grupo. — Comprehende os casos observados nos
adultos, mas cuja apparição datava da infância (o auctor).

Distribuição segundo a edade
i,5annos... .........;....... .3 casos
* )) •••••••••« ; , . ;;£/:, -; #, - y>

1 ^ •• •••• • . . , • •. 2 ))
1 w "- .• • • • • • • • • • • # • • . ))
~w ;/ ¦¦•¦••• '••¦• év I »
22» ....... .v..... ,. 2 ;.».
~u ' • • • ••#....• I ))29 )} •.••••-. ,,,. #^ 1 »
44 ».............;........;. 1 »

17 casos
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r . Distribuição Segundo as raças,
Brancos....
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Com o respeito devido á probidade scientifica do
auctor, que tanto vale para os que o conhecem de perto,
quanto a sua originalidade, não podemos calar a nossí!
reserva em acceitar alguns dos diagnósticos do io grupo.

Quanto ao 2o, é para lastimar que o auctor não tor-
nasse conhecida a fonte dos anamnesticos, e se limitasse
á enumeração dos casos observados em indivíduos, cujas
informações isoladas facilmente induzirão a erro.

Como quer que seja o trabalho do Sr. Dr. Moncorvo
deve ser recebido como uma contribuição ao importante
estudo da elephantiasis dos Árabes, e a elle fará sem
duvida justiça a critica.

Dr. Carlos Costa.

Os alienados no Brasil, pelo Dr. J. C. Teixeira
Brandão, lente de clinica psychiatrica da Faculdade
de Medicina do Rio de Janeiro, facultativo clinico
do Hospício de Pedro ir, membro titular da Acade-
mia Imperial de Medicina, membro correspondente
dela Soe. med. psych. de Paris, etc. Rio de Janeiro.
Imprensa Nacional. 1886, i vol. in-8.

Desde os fins do século passado e princípios do cor-
rente século os reclamos e protestos de Tuke, na In-
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glaterra, Chiarurgi, najtalia, Heinroth e ,/acofa' na
Allemanha; os estudos clínicos e as commovedoras
narrativas de Pinei, Esquirol Ferrus, na França e Guis-
lain na Bélgica, agitaram movimentos de humana com-
paixão e sympathia pelos alienados elevaram os legis-
ladores a protegerem energicamente os interesses dos
mais inforturiados dos doentes, a darem-lhes o que lhes
recusaram falsos preconceitos,a concederem-lhes garan-
tias e tratamento.

De então para cá, nestes cincoenta annos, é real-
mente admirável a somma de melhoramentos, de
reformas sempre progressivas que em favor dos mize-
randos loucos diversos paizes civilisados tem realisado
e vão realisando, de accordo com as aquisições positivascrescentes da phreniatria moderna..

Em i83o, apezar das absorventes preoccupações de
nossa organisação política, o sábio legislador do código
criminal brasileiro deixou vestígios de que lhe não
passaram desapercebidos esses primeiros impulsos noto-
riosos da sciencia e da humanidade.

Que a prisão dos loucos seria injustiça o declarou
o §§ 2«» do art. io dizendo: - «Não serão criminosos osloucos de todo o gênero, salvo si tiverem intervallos
lúcidos e nelles commetterem o delicto; - que a liber-dade lhes fora perigo, reconheceu-o o art. 12 determi-nando que: ~ «Os loucos que tiverem commettidocrimes serão recolhidos ás casas para elles destinadas ouentregues ás suas famílias, como ao Juiz parecer maisconveniente».

Nesse mesmo anno de.183o se cometou entre nós achamar a attenção sobre o horroroso quadro que offere-«am os alienados recolhidos ás sombrias e humidas
:
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enfermarias do velho hospital da Santa Casa - verda-deiros ergastulos inquisitoriaes onde até não lhes faltavao tronco como instrumento de correcção. Reclamou aAcademia Imperial de medicina, então chamada So-ciedade brasileira de medicina, e fallaram em igualsentido algumas commissões municipaes encarregadas
das visitas das enfermarias e das prisões.- Os reparos hygienicos effectuados na denominada
Casa-forte da Mizericordia, para dar-lhe luz e ar, quasique foram nullos, taes eram as condições fundamental-
mente defeituosas, a inhabitabilidade desse lugubrerecolhimento.

Em i839o illustre provedor José Clemente Pereiratornou-se echo prestigioso da consciência geral revol-tada perante um tal espectaculo, e empenhou-se emfundar hospício próprio aos loucos, transportando-os
para a chácara que na Praia Vermelha possuía a SantaCasa.

Talvez sob noticia da benemérita lei franceza de i838,
pareceu em 184,,querer o governo lançar as bases de uniserviço de alienados, quando em ,8 de Julho, por actocommemorativo da sagração e coroação do imperador,decretou a fundação do Hospício de Pedro n. Mas odecreto de 3o de Agosto do mesmo anno que commetteua administração da Mizericordia a direcção do novo hos-
pitai mostra que o governo não se julgara capaz de levara eífeito a benéfica instituição que iniciara.

Por essa occasião a Santa Casa com approvação doministério do império enviou um medico á Europa parainformal-a sobre systemas de asylo e tratamento. Desdelogo se foi constituindo o hospício, por meio de loterias,
os particulares, espontâneos uns, outros pelo
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governo angariados á troco de títulos e condecorações,
segundo o systema entre nós conhecido de imposições
sobre a vaidade.

As autoridades que na governação do Estado se hão
depois succedido apenas limitaram-se a conceder loterias
em favor do hospício; e assim o estabelecimento que
existe na capital do Império para o tratamento e reclusão
dos loucos achou-se fora da acção do poder publico.

Em algumas províncias principaes, as associações de
caridade mantém ou edificam hospícios para alienados,
mas quasi todos, senão todos, insunicientes e defeituosos,
antes casas de refugio do que asylos com os necessários
e imprescendiveis requesitos para o tratamento deste
gênero de moléstias, o qual não exige palácios, mas
simples, modestas e confortáveis construcções. E' a pro-
vinda do Rio de Janeiro a única que ultimamente creou
e annexou ao seu hospital geral de Nictheroy um asylo
publico, porém de tão exigua lotação que a maior parte
dos doentes é remettida para o Hospício Pedro n.

Vê-se nos relatórios da Santa Casa que no período
de 1840 a 1841 entraram para tratar-se na Mizericordia
107 alienados, dos quaes sahiram 92, falleceram 25 e
passaram para o seguinte anno 65. No período de 1880 a
1881, isto é, quarenta annos depois da fundação do hos-
picio o numero de loucos existentes era de 363, havendo
nessa época entrado mais io3, sahido 23, fallecido 47 e
permacendo em tratamento 3g6.

A lotação do hospício não permitle exceder a 400.Havendo crescido, como se sabe, e naturalmente teri-
dendo a augmentar cada vez mais o numero de seme-
lhantes enfermos, a autoridade publica, que já não en-
contra recurso na philantropia da Santa Casa e que não
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providenciara nem mesmo sobre a necessidade prevista
pelo art. 12 do nosso código, guarda nas prisões os loucos
criminosos e lança mão do Asylo de Mendicidade para
os que lhe parecem suspeitos de alienação mental.

Com a pratica adoptada, os que perderam o domínio
de suas faculdades ou dellas enfermaram, si dispõem de
meios ou de interessados, recolhem ás casas de saúde que
os recebem e guardam sem formalidade legal de admissão
einspecção; si, porém pobres não contam com auxilio,
não lhes vale a moléstia de que soffrem para que deixem
de ser equiparados aos mendigos e delinqüentes.

Mesmo do que recordamos não reza a tradição indicio
algum de que qualquer outra cousa se executasse ou
mesmo se projectasse attinenté, não só á assistência do
louco, como relativamente ás precauções que a sociedade
deve tomar em sua própria segurança, prevenindo deli-
ctos irresponsáveis, sequestrações arbitrarias, e também
defendendo essa classe especial de doentes das injustiças
expoliações e máos tratos a que está sujeita.

O ensino clinico de moléstias mentaes, recentemente
creado na Faculdade, não podia deixar desapercebida, a
descurada e lamentável situação de nossos loucos. Assim
é que a interessante publicação, cujo apparecimento
registramos,signiftca autorisado e urgente protesto contra
a falta de medidas legislativas especiaes que patrocinem
o alienado e de instituições que o assistam convenien-
temente.

Patenteando a necessidade de decretação ¦ de leis
peculiares que amparem o louco, o digno professor com-
para rapidamente a jurisprudência estatuída, e nota
como de par, com essas disposições, os governes cultos
tem sabiamente organisado a assistência aos alienados
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indigentes, e desta arte se hão descarregado de despezas
que maiores seriam senão promovessem a cura de tantosdesventurados.

« Os factos que vamos expor, diz o Sr. professor Tei,xeira Brandão, demonstram a sociedade que a condição¦«uai do alienado no Brasil é, para a maior parte, iguala que lhes era assinalada em França antes da reformade Pinei!
«Não havendo leis especiaes sobre a matéria osmentecaptos não tem outras garantias senão as do direitocommum.»
Pelo que deixamos dito ao iniciar esta noticia biblio-

graph.ca, bem se vê que não é asserção declamatória ado dístincto alienista,
Mostrando como os dois únicos artigos do nosso códigoreferentes a alienação mental não são cumpridos, o Sr.Dr Brandão desvenda as conseqüências de tamanha

SÍPrF¥P abUSÍV°S e Prevê «"«"• «••!»»-dente, da falta de fiscalisação e de preceitos legaes queregulamentem as admissões e sabidas dos reclusosOs estatutos do hospício estabelecem em verdadeprocessos indispensáveis á rec.usão, mas o mesmo „Ío
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Instruindo-nos sobre as presentes condições do hos-
p,CK> rnd.ea o illustrado professor ã àntithese queoflerece a sua custosa construcção monumental com osmuttos defeitos de divisão interior, e também as graveslacunas do serviço clinico por carência de latitude nasattnbu.çóes dos facultativos e discordância de vistasentre elies, na classificação das moléstias e apreciação

das causas productivas.
«Comquanto os seus estatutos, escreve o Sr. Dr Bran-dão, mandados executar pelo decreto n. ,077 de 4 deDezembro de .85, nos §§ ,», 2.|3. e 4« <J0 art.2o indimuno sabtamente para essa época, quaes as obrigaçõesdos médicos em relação ao tratamento moral, eíles nãoas cumprem, nem podem cumpril-as á vista das ins-trucções datadas de 18 de Outubro de 1881, que as tor-naram inexequiveis, por terem dado á diversos attribui-

çoes que a um só deviam conferir».
A loucura é a um tempo a mais entristecedora e com-

pl.cada das enfermidades humanas ; a incumbência detratal-a impõe estudos particulares, delicadeza affectivaalem de solida e variada intrucção geral. As exigênciasda direcção e de uma clinica hospitalar de loucos são
portanto, maiores e mais complexas e não basta a ha-bilitaeao commum do medico para satisfazel-as.

^Sao 
incontestáveis, é certo, os serviços que ha pres-tado o hospício como o mais digno e melhor refugio queentre nos possuem os alienados; porem como bemobserva o distincto professor Dr. Teixeira Brandão:!«e preciso, agora que o tratamento das molestiaes men-taes se acha scientificamente conhecido, cuidar demstituil-o, para complemento de sua nobre e elevadamissão ».
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E' realmente para lamentar-se o gravíssimo erro
commettido pela provedoria transacta em desfazer-se
dos terrenos circumvisinhos ao hospício, transgredindo
por semelhante forma os sábios e fundamehtaes pre-
ceitos que determinam ?rea vasta e isolamento á estas
construcções.

O Asylo de mendicidade, que dispõe apenas de
quatro salas e um pavilhão de madeira independente do
corpo principal, a cuja edificação parece não haver pre-
sidido noção alguma clara de seu destino, tornou-se
pelo regulamento de 6 de Outubro de 1884 a aggregação
mais heterogênea e absurda que se é capaz de conceber!
Em espaço que não comporta mais de duzentas pessoas
mandou-se accommodar em classes separadas : indivi-
duos validos, inválidos, menores, imbecis, idiotas e alie-
nados, sendo os dormitórios em commum para cada classe,
com excepção das mendigas que tiverem filhos menores
de Í2 annos.

Entre cerca de quatrocentos indivíduos de uma po-
pulação por tal modo constituída mais de tresentos
compõe-se de alienados.

« A atmosphera do asylo, refere o nosso auctor, é
empestada pelas emanações que se desprendem de
todo esse acervo de indivíduos andrajosos, immundos,
aos quaes tudo falta até agoa para banharem-se. Por
leitos não tem senão taboas, sem colchões nem traves-
seiros; nem ao menos coberturas que lhes occultem a
nudez e os resguardem dos rigores do inverno ».

« Os loucos agitados são mettidos em caixões de ma-
deira onde permanecem nus e expostos ás intempéries ».

Ao recordar o supracitado trecho, sentimos repro-
duzir-se-nos a penosa impressão que nos causou a visita
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que fizemos a esse estabelecimento inqualificável'
attestado vergonhoso de nossa incúria e incapacidade
administrativa.*//

Não é possível transcrever para aqui todas as justas
e enérgicas considerações que em relação a este asvlo
faz o illustrado professor e sobre outros actuaes de-
positos de alienados, como a casa de correcção, as prisões
e o asylo de Nictheroy.

Não limitou-se o distincto alienista a simples e franca
exposição de nosso atrazo pela indifferença dos poderes
públicos sobre tão grave assumpto social, mas apontou,
esboçou, como convinha, o que se deverá praticar para
quanto antes e com pouco dispendio pôr termo a tão

¦ 4

censurável estado de cousas.
E'seu principal e excellente alvitre que «antes

mesmo de qualquer outra disposição legislativa o go-
verno brasileiro deve ordenar a inspecção dos alienados
como meio de impedir grande numero de abusos de que
elles são victimas e que podem encontrar seguro cor-
rectivo nas leis actuaes». /.•

O §.§ 2o do art. io do novo código só terá inteira exe-
cução e igual para todos quando a Justiça publica dis-
puzer para esses exames de sanidade de uma commissão
de profissionaes de reconhecida competência na matéria.

Na citada commissão, julgamos nós, bem assentaria
a faculdade que o art. 12 concede ao Juiz, faculdade
que, entendemos como o illustre alienista, não lhe pode
ser attribuida.

Ha vendo-se em observância as nossas circumstancias
financeiras, a assistência publica poderá iniciar-se desde
ja aceitando-se e systematisando-se a transformação
espontaneamente operada do Asylo de Mendicidade em
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deposito exclusivo de alienados. Para este fim melho*
mirando-lhe as condições hygienicasmontal-a-hia o governo

em Asylo Central, de maneira que os casos agudos alli
recebessem prompto tratamento e ficassem de obser-
vaçãó para ulterior destino. f^

Sob a direcção deste Asylo Central, estaria subordi-
nada a direcção medica de uma colônia ou Asylo
Agrícola, a fim de haver facilidade nas permutas dos
doentes. Para o Asylo Agrícola seriam remettidòs iinme-
diatamente os loucos que excedessem a lotação do Asylo
Central e os que de futuro carecessem.

A acquisição de estabelecimento rural á margem da
via férrea não seria custosa e uma administração in-
telligente e digna tiraria do regimen do trabalho de
exploração agrícola applicado ao tratamento, recursos
suflicientes á própria manutenção do asylo.

São eloqüentes e assáz demonstrativos os factos e
exemplos do valor therapeutico e econômico de seme-
lhante processo de assistência; e a este propósito o
distincto professor cita opiniões de celebres alienistas e
recorda a existência contemporânea de prosperas e
vantajosas instituições congêneres.

A economia e simplicidade do projecto que o Sr. pro*fessorDr Teixeira Brandão sujeita á lembrança dò
governo torna-o plano acceitavel sem hesitação não só
presentemente na Corte, como onde houver mister nãodeixar no esquecimento soccorrer e curar os loucos.Finalisa o seu excellente trabalho o illustrado alie-msta por mais algumas reflexões sobre a direcção doHospício de Pedro n, qual elU e e qual precisa ser.A gestão suprema do poder executivo e a provêdoriàda Santa Casa concentradas em uma só mão patriótica

* *

íi;

<*

'¦%¦

'¦1 ¦¦:, :. "í.líW-íSiff
.'¦ *•:'



¦

» ¦>/:

TÜ -" ¦

¦ '¦¦' r;f ;¦ ,: ,

,. . 
.¦¦¦¦¦,

- 61 -
•*' '...•¦ v

e amestrada incute-nos a todos fundadas esperanças de
que não se perderá a opportunidade de levar a effeito
obra,de melhoramento como esta, humana e inadiável.

Cremos que com o seu livro o Sr. professor Dr. Tei-
xeira Brandão prestou optimo serviço aos que soffrem
á sciencia e ao paiz. '

¦*' ¦¦ -Mi Dr. Teixeira de Souza.

Le Cahierd'unmédecin. Théories et observations,
par le Dr. Ângelo Cardoso Dourado, médecin par lá
Faculte de Bahia (Brésil). i« fascicule. Bahia 1886.

' Brochura in-40 de 8 paginas de duas columnas, con-
tendo: Artigo de fundo; I. Circulaiion. Théorie sur Iamarche du sang dans Ia région des valvules sigmoidées.
Par quel mechanisme lesvalvules se distendent; II. Effets
physiologiques du fer et du soufre. Théorie sur leur role
thérapeutique; III. Eclampsie non puerpérale; Lettre à
M. le Dr. Michel Peter.

-¦..-"¦-..' • "

Em seu artigo de fundo, diz-nos o autor que a publi-cação desta revista, que elle intitula Cahier d'un mé-
decin, em uma língua estrangeira é uma necessidade
urgente, pois é o único meio de que podemos dispor
para fazer aceitar, fora do paiz, as nossas idéias e doutri-
nas.Promette trazer á estampa todos os fructos de suaslocubrações, porque está convencido que «tout ce qu'onvou, en science, on doit donner à Ia publicité». Éter-
mina esse pequeno artigo dizendo: «Le temple de Iascience ancienne s'écroule, les grands artistes qui sontchargés des nouvèlles constructions ont besoin d'ope-rmm (sie) Nous sommes petits mais nous voilà »;
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I. O artigo sobre a circulação é escripto para apre-
sentacão de uma theoria sobre a marcha do sangue na
região das válvulas sigmoides aorticas.

« Na systole ventricular, diz o autor, a onda san-
guinea é lançada na ampoula formada pelas depressões
da artéria, onde neste momento ella faz adherir as vai-
vulas correspondentes. Seja A a onda central da co-
lumna sangüínea, B, C, D, as ondas periphericas corres-
pondentes ás depressões á que são applicadas as válvulas.
Teremos A chegando primeiro ao annel arterial supra-
valvular por causa de sua marcha em linha recta, ao
passo que B, C, D, chegaram depois por causa de sua
marcha em linha curva, e convergiram para o lado
inferior do annel fibroso estrangulando a onda A, que
se decomporá, em virtude da lei hydraulica: « uma onda
comprimida se decompõe formando correntes em um sen-
tido opposto ao primitivo ». As ondas B, C, D, depois da
convergência, fazem uma onda central que transpõe o
annel arterial, emquanto a onda A, desdobrada em

iondos periphericas centripetas, distendem a parede arte-
rM pouco resistente na região das depressões ».

Não se comprehende bem, com tal exposição, o que
•retende explicar o autor, e ainda maior se torna a con-

fusão quando se vê que ondas centripetas podem dis-
tender paredes arteriaes, além de outros enigmas que
assignaiei em íftf/íco.

Seguem-se alguns detalhes anatômicos muito extraor-
dinarios sobre 05 tendões das sigmoides que se inserem
na artéria, terminando o artigo pela seguinte nota pa-thologica: «.Quelquefois le renflement d'un bord libre
se.distend pathologiquement, et alors, au lieu de Ia vai-
vule correspondante s'adosser à les autres (sic) par le
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dos eile le fait par le bord et le liquide tombe. J'ai
rencontre ces alterations beaucoup de fois, au coeur du
boeuf et du cheval». Felizmente para a espécie humana.

II. O autor expõe neste artigo uma theoria de sua
lavra sobre o papel therapeutico do ferro e do enxofre.
« O ferro do sangue, diz elle, se fixa quasi em totalidade
na hemoglobulina. Ora o glóbulo se acha em suspensão
no serum;... o enxofre é um dos elementos da albu-
mina... Sabe-se a avidez com que o enxofre se apodera
do oxygeno.

Desde então, chegando á superfície respiratória, o
glóbulo se acha envolvido no serum, isto é, no enxofre,
que se apodera de uma quantidade de oxygeno inspi-
rado, donde a formação dos diversos sulfatos, etc.»

Não prosigo na transcripção porque o que abi fica
é sufficiente para mostrar o valor da nova theoria, e o
critério scientifico que presidiu á sua concepção. Não
obstante, conta-nos o autor que esta theoria o tem
induzido a empregar em sua pratica o enxofre nos casos
de consumpção, do mesmo modo que hoje se emprega o
hydrogeno sulfuretado, « depois que se pretende serem
quasi todas as affecçoes pulmonares devidas ao bacillus
vírgula » !!... (sic). (Pg. 7, ia columna).

III. Abandonando o terreno das theorias, que pareceda predilecção do autor, passa elle a entreter-nos com
a historia de uma doente de eclampsia não puerperal,cuja observação detalhada dirige ao professor Peter
sob forma de carta.

Este artigo não está terminado, no primeiro cahier;
no segundo é de novo encontrado com outras tantas
curiosidades. Limitamo-nos apenas a notar alguns to-
picos interessantes: .
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Diz o autor que a enferma era cardíaca e estava infil-
trada quando o consultou, tendo passado oito dias a
tomar leite. Por isto, teve ella a eclampsia que quasi a
matou... « J'attribue cete éclampsie au lait qui augmenta
le sérwro du sang» diz elle formalmente. Quando se
deu o primeiro attaque, o autor sangrou a doente nos
dous braços, correndo o sangue em abundância. Em sete
horas teve a victima dez accessos, e á cada accesso
« nouvelle éffumn de sang quasi incolore» diz o autor
com enthusiasmo. Neste momento, um collega que
havia sido chamado, horrorisou-se com o que viu e ficou
desanimado; então, conta-nos o autor com toda a leal-
dade, «son découragement s'empara de moi par conta-
gion!» No quarto da enferma nadava-se em sangue;
a mãi da victima dava gritos dilacerantes: «le désespoir
du mari, narra com eloqüência o autor, un brave quiavait supporté toute Ia guerre contre le Paraguay, en
stoique, et était venu après trouver le répos dans
1'amour de cette belle jeune femme bien-aimée; Ia nuit
quiVavançait, le silence dans cette région lointaine, le
choc fúnebre des canots agites par les eaux, tout cela
me faisait répentir de 1'avoir saignée ».

A's duas horas da manhã chegou o padre ; e «à les 5,
toute 1'hydropsie s'en etait allée » (textual). Esta doente'salvou-se; dormiu calmamente depois de tremenda tem-
pestade, «et à les 5 heures de 1'après midi ouvrit les
yeux».

Seria muito para desejar que o collega Dr. Dourado,
quando quizesse escrever para a França o fizesse mesmoem portuguez.

Dr. Joio Paulo.



i

'¦¦'¦¦ .;

. . • -

«,,

65 -

Estudo clinico sobre as febres do Rio de Janeiro
pelo Dr. João Vicente Torres Homem. 2a edição'
Rio de Janeiro. Lopes do Couto & O. editores'
1886. Typ. Central Evaristo da Costa, 1 vol.in-8.'

Tem sido um assumpto predilecto de estudo dos es-criptores médicos brasileiros, as pyrexias diversas, quesob a forma endêmica ou epidêmica, principalmente as
que são devidas ao impaludismo, e que quasi constituem
a feição pathologica característica da zona em quevivemos.

* . ¦ 7.

Influe nisso talvez a observação clinica diária quemais vezes é attrahida para essa espécie de moléstias
que tamanho predomínio exercem nos paizes irttertro-
picaes, como o nosso. Com effeito, apezar das invés-
tigações valiosas que tem merecido de homens illustres
de todos os paizes, o campo da pyretologia parece ainda
dar margem a descobrimentos futuros, estando reco-nhecido que em geral a gênese e a etiologia das febresnao estão por emquanto rigorosamente elucidadas e
quando, por exemplo, sob a capa da infecção palustretem sido e continuam a ser incluídas affecções obscuras
algumas, outras de natureza ainda indeterminada.

Entre os trabalhos publicados o anno passado a res-
peito, é apontado com os louvores que nos merece onome do seu auctor, a 2a edição do livro do professorTorres Homem sobre as febres do Rio de Janeiro.

E' um estudo essencialmente clinico esse, e no meiodas discussões que lhe merecem as questões pathogenicasmais interessantes e mais controvertidas, sentimo-nosarrastados, antes de tudo, pela descripção magistral dosdiferentes ^P055 de pyrexias, na qual se revela a expe-
A. M. R.
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riencia de tantos annos e as tendências praticas do
illustre lente da primeira cadeira de clinica medica da
nossa Faculdade.

De facto, quem percorre essas paginas, escriptas em
estylo claro, methodico e por vezes imaginativo, sente
logo sobresahir o medico e o mestre que exercitaram
seus estudos e cultivaram seu espirito na proveitosaobservação á cabeceira dos doentes e em difficuldades
sempre árduas do tirocinio da arte.

Desde ás febres devidas á intoxicação paludosa, com-
prehendendo a febre intermittente simples e as formas
graves e perniciosas da moléstia ; desde a febre biliosa
grave dos paizes quentes, até o typho icteroide e a do-thienenteria de Bretonneau, o conselheiro TorresHomem conseguiu, por assim dizer,fazer a photographiaexacta d'esses differentes estados mórbidos, descrevendo-
lhes com exactidão a symptomatologia, interpretando
os phenomenos mais característicos, pondo em relevoa importância e a gravidade de alguns dentre elles, veri-ficando pela anatomia pithologica as lesões que os ca-ractensam e finalmente discutindo o tratamento com aexemphficação adquirida na sua extensa pratica domagistério e do exercício clinico. : '

Vê-se d'ahi, que na elaboração de sua monógraphia

****** - 
' ° "° anÍm°'d0 professor a ^Pressãorepetida e ínstructiva do<? mmM ;},m .

™™derac5eS „„„Z\. T™bem, na serie deaeraçoes que elle apresenta pela maior parte co-s na leitura dos auctores que melhor tem escripto
tHtt* 

a matena' emrê °S qU3eS Se n0ta **^ d»»-
mmm$m que elle próprio classifica comohypo heticas, todos os capítulos destinados á descrincãoe analyse das differentes pyrexias esiÚnJ* 

* 
??'?*>* Fy/cxias estão enriquecidos de

>*-í!i t
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observações curiosas e adequadas, quasi na totalidade
colhidas no theatro sempre novo e inexgotavel das em-
fermarias de clinica.

Ao estudo propriamente clinico e especial das febres
do Rio de Janeiro, precede o conselheiro Torres Homem
algumas reflexões physio-pathologicas, a respeito da
investigação thermometrica, e do seu valor diagnostico,
da influencia do movimento febril sobre as grandes
funcções orgânicas, e por ultimo de sua interpretação
conforme as doutrinas mais discutidas e mais ou menos
acceitasna sciencia.

D'estas faz o auctor exclusão da que explica o appa-
recímento da febre por perturbações vaso-motoras e da
que attribue o phenomeno pyretico a um envenena-
mento qualquer do sangue.

¦ - '

Parece merecer a sua acceitação a doutrina modi-
ficada por Jaccoud dos centros calorificos, a qual julga
explicável a serie de phenomenos que são o caracte-
ristico da febre, substituindo-se a idéia d'aquelles centros
por outra mais genérica e mais vasta dos centros
trophicos.

¦

E' todavia possível que semelhantes hypotheses que
outra cousa não são á primeira vista, se possam fundir
entre si: com efFeito, a ninguém repugna que em todas as
affecções febris haja um elemento tóxico, qualquer que
seja a sua natureza, que actúa em primeiro lugar sobre
a torrente sangüínea, e primitivamente e talvez era
prejuízo próprio lhe serve de vehiculo por onde elle
entra e por onde se dissemina por todo o organismo:
será por conseguinte, esse elemento o agente pertur-
bador, quer dos centros nervosos que regularisam a
calorificação, quer directamente das funcções intimas

..¦' ¦'¦'¦ 
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celulares onde se passam os conhecidos processos deassimilação e disassimilação. «. . v
São questões estas ainda indecisas na sciencia tantocomo a existência dos.tão discutidos centros trophicos

que esperamos ainda saber se é real ou não. 
"

Nas considerações sobre a gênese e aYtiologia dasfebres palustres, da febre biliosa grave, da febre ama:rella e da febre typhoide, o illustre professor Torres"'Homem se não faZ taboa rasa de tudo quanto se tem"dito e se tem descoberto relativamente aos germens ani-mados, agentes de infecção que a medicina moderna
parece acceitar como causa positiva de toda a sorte deWmm Pelo menos põe de quarentena a doutrinapathogen.ca que dos micróbios, esses diminutissimos mas¦ncontestavelmente perigosos hospedes do organismo

as como 7 
a"rÍbUÍda a eV0lu?â0 de feã."tidas como mfectuosas e como transmissíveis.

dYÍSS POm°' ^^ deVe S6r Para as «»«*e.
beTecido gener°' 

**" ha «~e ei*.
Éll lPr°'nem 

aSdescobe»-«é aqui feitaspossuem o grão de certeza, como a que elevou perante actenca a doutrina, já suspeitada embora ÉfiSldoparasmsmo e do contagio da tuberculose

-cão da verdade, Z^IZ ^"^ * »fe>
vezes iUudida por obs v õ 

P° "P6™^ « taDMS i
impaciência dosPqUe ÊÍ|P®«Í °U »ela
veiaveis dosgran es <S| Hg» ^ SWeM*

« Admettons donc, escreve BoucharrT # sfí
proyision, que chacue mal^- hard' au m°íns Par ôY
duitepar;!^ 

U:.malad,e C°n^-- 
S« Wfe.Yduiteparummicrob .Attendonsn,, T81eUSe 
6St P*• ^ttendons que |apreuve positive IV.
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soit fournie |'óü'r celles ou le microbe n'a pas encoreete demontre; nous accepterons sans étonnement Tan-nonce de lá découverte et sans inquietude lesretards
qu. pourraient être apportésà cette démonstration Ouedes hommes rompus aux dificultes et aux délicatesses
des recherches micro-biologigues nous donnent ce com-
plement de démonstration: c'est avec reconnai.sance
qüe nous glonfierons chacune de leurs découvertes

U role ItÜ médecin n'est pas exclusivemem de cher- icher Vagem Ufectieux; mais il doit co ter ^, 
'

Dire microbe au lieu de virus ou contage, ce n<est pas rem.
flacer un mo, par un autre, c>es, s„bs,in,er une notion
povuveaja/antaisie; c'eSt, du même coup, poser caie
quemon eminement pratique: quelles som lesconditiom
q„, rendent possible le développemenl du microbe, auetles

52? 
C°"<iÍÍÍOm m P0'"raÍent e""'aVer sa f"11"-

Talvez devesse ter sido esse o procedimento do pro-feor Torres Homem-«porque, como diz o eminente
patholog.sta queacabo decitar, a medicina que desd, pormuito tempo acha w-se preoccupada cima verificação dosmptomas, com a pesquiza das lesões anatômicas e
Lir, V3 PhySÍOl°8Ía P*A°^ envereda

g« 
lmente pelas questões de pathogeniá. O que carac-

ele3 lP°Ca Ted!Ca qUe atravessa™ é a elucidação dagênese das moléstias».

prefen. 
Ud° ° aUCt°r ** "febreS do Rio de Janeiro»

as feb'V0nTar 
^ trâáÍCÇÕeS d° Passadü: Pa" elle

de um 
MSultantes da malária ainda evoluem á mercê

o tvws 
miaSma' Um quid Path^genico indeterminado:

viasd!VCtCr°Íde 
aÍndaé ° Producto hybrido de efflu-de 0ngem ani«<" e vegetal (?); a febre biliosa grave
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dos paizes quentes uma pyrexia meio palustre., meio
produzido pelo elemento bilioso: finalmente são as ema-
nações pútridas de origem animal as que para elle deter-
minam o apparecimento da dothienentheria.

No estado actual de nossos conhecimentos, seme-
lhantes theorias não vão além de concepções abstractas
permittidasem um meioscientifico, como o nosso, onde
são raros os experimentadores, e esses mesmos não ins-
pirando a confiança que difficilmente se adquire em
pesquizas d'essa natureza.

Comquanto ainda se esteja na espectativa quanto ao
elemento parasitário que transmitte o impaludismo, é
facto, quasi indubitavel,que a sua manifestação depende
de um elemento animado, que actua ou por si próprio,
ou promovendo no meio intra-organico, productos chi-
micos que ainda não foram isolados. Entre as investi-
gações, controvertidas por emquanto, e que tem preoc-
cupado a attenção de homens da competência de
Salisbury, Klebs, Tommasi Crudeli e outros, até os
recentes trabalhos de Marchiafava e Laveran, ha muita
cousa que nos deve abalar o espirito, forçahdo-o a
admittir uma doutrina mais positiva e. menos vaga do
que a idéia ignota do miasma e do quid pathogenico.

Outra pyrexia cuja natureza,'em rigor, não está de-
terminada ^ainda, é a febre biliosa grave dos paizes
quentes, a febre melamirica dos auctores. Com o typo
característico com que ella tem sido descripta pelos py-
retologistas, sua apparição é relativamente rara entre
nós. Basta que eu diga, que durante 20 e tantos annos
de clinica, e em zonas flagelladas pela malária, não se
me apresentouioccasião de observal-a além de uma meia
dúzia de vezes. Notei em taes casos uma certa predi-
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lecção da moléstia para a raça mestiça. Será a infecção
palustre quem unicamente as determina? Ou devemos
explicar a sua manifestação por outras causas não sus-
peitadas nem conhecidas por emquanto? Eu tenho
motivos para hesitar e me parece que assim succede
ao conselheiro Torres Homem, que, independente do
impaludismo, liga de mais a febre melanurica, ao ele-
mento bilioso, hypothese que não resolve o problema
porquanto ficamos por saber da mesma forma a natu-
reza do agente tóxico que produz a hypercholia, essa
perturbação grave do apparelho hepatico, que constitúe
o fades sombrio da especial pyrexia. O infeccioso chi-
mico que provém do solo e que tanto mereceu, como
razão etiologica, as sympathias de Corre, não constitúe
para mim uma idéia positiva nem demonstrada : é uma
hypothese tão vaga e tão impalpavel como a do miasma.

Assim também para a febre amarella. A fusão de
duas intoxicações, vegetal e animal, que dá á tremenda
pyrexia uma face dupla, espécie de Janos pathologico,
devido ora á malária ora ao typho, difficilmente podeser comprehendida. Essa lucta estranha de dous agentes
diversos de infecção, alternando-se ou modificando-se
sob a influencia da atmosphera marítima, não podesubsistir sem o sacrifício de um ou de outro: ou o
typho icteroide é uma moléstia genuinamente palustreou pertence á classe d'essas affecções zymoticas, pesti-lenciaes, ou typhicas, como a queiram chamar. E per-
gunto, a não ser a feição clinica, o quadro especial de
symptomas, qual o critério rasoavel e rigorosc que resta
entre nós para se resolver esta melindrosa questão, que
poe peias á therapeutica, anarchisando, como se vê
todos os annos entre nós, o tratamento da moléstia ?
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Será o crtptocôccus xanthogenico o verdadeiro ger-rneii próductòr da febre amarella ?
Será o micro-organismo de Cremonà? , 'I.7,,,,
Estou sem dados por ora para dar uma resposta pò-sitiva ou negativa : me parece, entretanto, á prióri queem moléstias transmissíveis como a de que se trata, em

extremo virulentas, a causa prodüctiva deve ser. procü-rada. ou nos micro-parasitas que povoam a nossa atmos-
plíera e o nosso solo, ou nas perturbações tóxicas que ásua presença provoca no seio de nossos tecidos. Passíveis
como tem sido de censuras, umas justas, outras imme-recidas, as pesquízas do illustre collega Dr. Freire cons-titüem para mim os primeiros passos dados a custo nocaminho difficil da verdade scientiflca.

Não sei até que ponto e justificável a supposicão
grave d'aquelles que, como o conselheiro TorresHomem, consideram o criPtococcus xanthogenico comohematias deformadas ou alteradas. A mesma accusacão
pesa ainda sobre os pretendidos micróbios palustres*deLaveran. Todavia.a tratar-se de glóbulos sangüíneos essaob)ecçao parece cahir diante do freto do cultivo e dás
phases de proliferação que poude obter e acompanharcm escrúpulo o incansável exprimentador brasileiro.
ESP r f° 

C,aS°' aCCeÍta essa Possibilidade de con-.
de HÉ' « 

Cm ,rabalh0S «P^i^s e difficilimosde h.stologm fina e de microbiologia, julgo que o no-cave. auctor dos Febres do Rio de Janeiro, devefia terS: m«mm wmmm
qu.do auenaado, as quaes longe de merecerem em" ç°es confiança* devem Pel° «« -samente condemnadas, como nocivas e perni-
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São estas as reflexões qüedp MêM\ r Y
,. - momento me sugeerioiitura da U edição do tmmm* iãã Y 5galeuura da 2* ed.çao do importante livro do professorI orres Homem. 

g possível que se lhe encontrem mablacunas, e a mnguem deve estranhar que diversifique omodo porque cada clinico interprete um ou ^symptoma grave e obscuro ; o que asseguro, porem éque o trabalho do illus.rado mestre prima pelo 
"nso

prafco, pela fidelidade e pelo methododas desÍZ
Quem v,ve em uma zona como esta, quasi constante-'mente asso.ada por moléstias de fundo miasmatico devesenur-se bem acompanhado tendo por guia no exercidoda profissão o estudo valioso . que me ™

..'%

¦.¦•ir '

• -. '

Dr Júlio de Moura,

m medica,- De que falleceu o'Dr. F
^>m>ym*wm»mmmm mmMercanta, pelo Dr. Climaco Barbosa e em homena-
gem ao seu talento medico, colleccionados por alSunsmm seus. S. Paulo. Typ. a vapor de [ f ||.Bookwalter,I886)1folhetode58Pags.i„-8

issSíinÍ Sr 
*^fe e í* clinica (e porpitierimo!. collocar nesta s^rrõr^ o.-,-. ~dos^rr,-,.,. , ¦• secçao),em que o autor

o ts 7'" 
PUb"Cad0S"° m mm de S. Paulo,

me ; 
'agn0St,CO 6 "•atament0 '*<* Por outro

Í«p#|pí 
r«Ponsabilidade da terminação fatal.

-^ r SseleSSaSqUeSt6eS 
d6VerÍam » "-das

t scien ifico F 
mPeteme d° qUe em um i0™1 <^ '«"o

"«poleÍL 
EnCOmr° n'esses escriP">^ linguagem deP lenusta, por vezes exaltada. As theses que apre-
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senta á consideração dos homens da sciencia nada elu-
cidam e seria mister que outras fossem formuladas pelos
outros collegas.

Dr. Carlos Costa.
.. 

¦ ¦.-.-.

¦

X

Quadro diagnostico das moléstias broncho-pulmo-
nares,pelo Dr. Bernardo Alves Pereira i mappa in-40.

. 

"¦ ¦ 
:'

Vi

Quadro diagnostico das moléstias do coração, pelo
mesmo. Rio de Janeiro, Imprensa a vapor Lom-
baerts & C, 1886, 1 mappa in-40.

Com este titulo publicou o Dr. Bernardo Alves Pe-
reira, professor adjuncto da 2a cadeira de clinica medica,
dous quadros, onde simplifica os meios de diagnostico
das lesões cardíacas e pulmonares. Dedicado especial-
mente aos estudantes, este trabalho será também de
grande auxilio para o medico-clinico, sobretudo nus
lesões cardíacas. Noto porém que o autor não apresen-
tasse senéio os meios de inspecção simples e nada
dissesse dos apparelhos registradores, cardiographo e
sphygmographo.

Dr. Carlos Costa.
- .-

MATÉRIA MEDICA E THERAPEUTICA
¦ .

¦

0 óleo de pequi, manuscripto original pelo Sr.
Ângelo Dourado (da Bahia).

'í".v.'.fí'í w' ,J; ¦ ...'¦':¦'¦

'.' 'r"VS3r '¦"' ¦¦ ¦' .-'iS' 
' '.$'.,:¦¦/ 

.'Jt'-'.'

¦ 
¦ 

' ¦ ¦ 
¦

E' uma noticia rápida do emprego do óleo extrahido
do fructo d'essa planta, pequi, que o a-utor diz ter obtido
vantagenr nas aífecções catarrhaes. O autor, promet-
tendo fazer estudos botânicos e therapeuticos, esperamos

•
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os seus resultados, dos quaes naturalmente darápubli-
cidade.

Dr. Carlos Costa.

De 1'antipyrine dans Ia thérapeutique infantile, parle Docteur Moncorvo. Paris, O. Berthier, libraire-
éditeur, 1886, i vol. in 4o.

O Dr. Moncorvo é um dos médicos brasileiros quemais tem escripto e seus trabalhos são citados peloshomens da sciencia de differentes paizes, alguns mesmos
reproduzidos em revistas, etc, e este de que nos occu-
pamos foi premiado pela Academia de Medicina de Paris;
merece pois toda a attenção o seu trabalho.

O Dr. Moncorvo divide-o em 4 capítulos. No pri-meiro trata de considerações geraes. - Historia. Ahi
o autor passa em revista os differentes medicamentos,
empregados na therapeutica infantil como anti-ther-
micos : a digitalis, o tartaro emetico, a verãtrihd, a
salicina, o ácido salicylico, o salycilato de sódio, o ácido
phenico, a pílocarpina, a hydrotherapia, a kairina e depois
se occupa da antipyrina, por cujas propriedades anti-
thermicas experimentada em differentes paizes no adulto
e posteriormente na infância, se enthusiasmou .e com
grandes resultados a empregou em mais de cem crianças
de seus serviços da Policlinica e civil. No capitulo segundo
se occupa do estudo clinico e apresenta as suas observa-
çoes sobre: I Acção da antipyrina nas moléstias do ap-
parelho respiratório; em que apresenta 20 observações.
II- No impaludismo agudo. III. Nas affecçÕes rheumaiis-
mães. IV. AffecçÕes cirúrgicas.

¦
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No capitulo terceiro trata da rtcpío therapeutica
¦pòsologia, modos de admnistração; no capitulo quarto
apresenta as suas conclusões,e finalmente, em um appen-
dice trata de applicações posteriormente feitas sobre a
thalina.

Eis ahi a descripção feita do excellente trabalho do
Dr. Moncorvo que possue na Policlinica um vasto campo
de observação e de estudo, e confiando como sempre
na sua probidade scientifica, acceito as suas observações
como as provas que o autorisaram ás conclusões sobre
a acção hypóthermica da antipyrina, em vários casos quedeterminaram a elevação de temperatura nos seus pe-
qüenos doentes, e principalmente em casos de impalu-
dismo. Especialmente n'esses também experimentei aantipyrina com excellentes resultados, pela via gástricano período do àccesso febril. '

Dr. Carlos Costa.

ülario portátil, organisado pelos estudantes
de medicina Canino Ribeiro do Vai e Claro Homem
de Mello. Rio de Janeiro. Typ. de Machado & C,

etode 95 pags., in-18

EI um trabalho desprentencioso, como dizem os âü-ores, que reuniram, em um livrinho „„>no„, algumaso m lasenrahdas de diversos autores, e seguida de umd ce as substancias medicamentosas a que deram otu o de Posolog.a e onde se encontra a designação das
ÈSPIP 

V" e P°r dia- S~P- dignos deelogios os estudantes que nromri™ ¦ ,
m QWl,. — ;. cs 4«e piocuram assim demonstrar

enõesÍ1CaÇa0 
a0-eStUd0- ° F""»"'«rio fortMten ,senões, mas mquesttonavelmente 

preenche o fim a que

1886, i íolh
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foi destinado, isto d, facilitar-ls nr • -
doente aos alumnns ái &££& ? 

escnPÇoes no leito do

*

mnos de clinica.

Dk. C
*;

ARLOS.COSTA.

HYGIENE

Este assumnto de rmrr« •

mm 1 tÉfqf f |f «f - Pai, quer
blica em geral, quer a hvgien TO? sfu°ridade Pu-
de ,886, mereceu muita àfil ' ^ ° a"no
raçSes scientificas e do governo Lt W 

^ C01'P°-
de accordo com a scienct po"e'm "^ 

SemPre
"istrativas, que teraõ em gf,»^^*A Inspectoria Gera, de Hvf|f If« »**.>e™ actividade e dos 

^SÍ f ^ ^seguintes Fincados citaremos os

Governo lmPeria, nM, JaneiTO apresentado ao

' fo,heto i„.4« dep33 pa;';rp;fa^ «**-.«v
^SSSS10-onde °— - --
di8«» de applausos 

C'mem0S eSPecia« « uma franqueza
^ePOÍs de nmo 1 •'* ? da ju„rde h;;;: da epidemia «a *¦««-

Pr°Í«to de saneamento ar" 
° aUt°r apreSenta p Seu

ariig03, cada um dw an 
° resumire™s nos seguintes

co'«ideracões qUaesaceomP;>»hado de minuciosas
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i» Abastecimento d'agua em abundância para as ne-

cessidades da vida e observância dos preceitos da hygiene

publica e
2o Aperfeiçoamento da actual rede de esgotos por

meio de reparos e substituição de algumas galerias á

medida que esses reparos se tornarem necessários ; pro-
longamento dos esgotos a todos os arrabaldes, tendo-se
em vista a natureza dos terrenos a percorrerem, sua
declividade, etc, construindo-os de modo, que em época
não muito remota, estejam elles funccionando regular-
mente, em communicacão com os que tiverem sido
reparados e melhorados.

3° Reforma dos calçamentos existentes e calçamento
de todas as ruas da cidade, etc.

40 Dessecamento dos pântanos, etc, e drainagem de
todos os terrenos alagadiços, etc

5° Construcção de um cáesque partindo da Ponte do
Caju vá terminar na Praia Vermelha.

6° Saneamento da Lagoa de Rodrigo de Freitas.
Y "V ¦ ¦ ¦ "

70 Prohibicão absoluta de construcção de novos cor-
ticos e estalagens dentro da cidade e no interior dos
terrenos, encobertos por prédios edificados era frente
das ruas. ""«.

*

8° Continuar o canal do Mangue da Cidade Nova até
o mar, na forma do plano que for acceito pelo Governo
Imperial.

9° Fazer transportar todo o lixo da cidade por Es-
trada de Ferro ate um ponto distante, nos subúrbios,
onde será incinerado, etc

10 Conservar limpas e desobstruídas todas as ruas e
vallas.
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li Substituição dasactuaes estalaeens nor * w -
hygienicas. iaSens Por habitações

12 Remoção para fora da cidade dos hosníf,*de saúde. *ospitaes e casas
i3 Fechar já o cemitério de <; Tas* d •

e fundar outro que .«wÍÍ.J;^
¦ 4 Fundação de lavanderias a yS comT^baixo preço para os pobres e operários °S' *
.5 Limpeza geral de todas as ruas da cidade, etc etce assim outros tantos artigos mm k - »eic-»etc,

»ffs app.icaveis a &£ijffi d^Çdade. Para a reaiisação d'essas medidas o autor !úíem ,o m,l contos asdespezas. Não nos cah> , .CalcuU
em considerações a cerca da exequib id d T -"do Sr. Barão de Ibituruna an,n pr°,ect0<« puMicadr ,rsr ;s^fróconsultado. e dlsno de ser

O outro opusculo publicado traz o titulo seguinte:

prosSâ 
^ lnSPeCt0n'a GePal de H^"« Púbica, ¦

Pio crevendo o emprego do ácido salicylico em

Drs Anin r ¦ ? ' "4' assiS'lad<> Pelos Srs.
maceu^o r 

" 
n 

' A'lt0nÍ° M" teixeira e ^c,ceutico Cezar Diogo.

^SSSá?uma commissa"°da Acad-ia
—>ta feL^t:;::: :0noru -para responder a
Gwa' de Hvll»5 l P ,ndlCaÇa° da InsPectoria
d'«erel«t„ri aPProvadas «' conclusõese'otor,o,qUe basêa-se nas que foram apresentadas
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sobre o mesmo assumpto, pelo Comitê Qmsnltatif
d'Hygiene Publique de France, condemnando o emprego
do ácido salicylico, em qualquer dose, nos vinhos, cer-
vejas e outras bebidas alcoólicas. Pôde merecer contes-
tação esse juízo absoluto, especialmente era relação a
quantidade do ácido salicylico nos vinhos e outras be-
bidas, que são exportadas, e em que se emprega pequena
dose de ácido salicylico como modificador das fermen-
tacões, mas ainda assim a fraude é tão grandemente
exercida, que é preferível condemnar sempre. Os outros
trabalhos da Inspectoria de Hygiene de que temos co-
nhecimento são:

. 
¦ 

¦ 
¦ 

. 
' ¦ 

•

Pareceres da Inspectoria Geral de Hygiene sobre o
- •. '¦¦-¦.*-. . # * ..¦.-.*¦*

saneamento da Lagoa de Rodrigo de Freitas e as ha-
bitações para operários e classes pobres de nossa
Sociedade, pelo Dr. Barão de Ibituruna. Rio de Ja-
neiro. Typ. a vapor de Pereira Braga & Ga., 1886.
i vol, in-40. ¦ ¦¦ 

¦ 
¦¦

O parecer sobre saneamento da Lasôa de Rodrigo de
Freitas é elaborado pelo Dr. Bento Gonçalves Cruz, membro
da Inspectoria Geral de Hygiene e foi approvado para ser
apresentado ao Conselho Superior de Saúde.

A este respeito foram apresentados outros pareceres
pelo Dr. Souza Lima e engenheiros Vieira Souto e
Tygna, membros do Conselho Superior de Hygiene, e a
Revista dos Constructores, interessante publicação, sob a
direcção do intelligente architecto Dr. Ernesto de Araújo
Vianna, inserio em seu numero de 3o de Novembro de
i886, a notável conferência do Sr. Barão de Teffé, feita
no Instituto Polytechnico, sobre o mesmo assumpto.

I
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Outros trabalhos dos delegados da Inspec.oria deHyg.ene foram publicados na Revista de U . '
estão consignados em outro lugar. •

Também concorreram eficazmente para a importante
questão da salubndade publica, outros distinctos enaenheiros, que deram á estampa, em folhetos separados!assuas conferencas e enriqueceram as paginas da cit das&evista dos Constructores. Os folhetos são seguintes •- a. - O canal do Mangue e os esgotos das águas 

'plu-

naesde grande parte da cidade do Rio de Janeiro, peloDr. Oliveira Bulhões; discurso proferido no Club deisssmJaneiro-Typ-M—«
b.-O saneamento da cidade do Rio de Janeiro, dis-curso profendo no Instituto Polytechnico Brasileiro peloDr. Antônio de Paula Freitas. Rio de Janeiro. ImprensaNacional, , 886 - folheto de 33 pags.Os artigos alludidos são os seguintes •
Hygiene Nosocomial.- Construcção de enfermarias.

TruetZ T 
6 
:mÍM™™- V- ^ista dos Cons-tructores, 1886-Anno i, pag. 20.

Hygiene da Habitação. - Idem, idem, pag. 38.Hygiene Industnal.-ldem, idem, pag. 40.Hygtene da Habitação, - por Nuno Alvares. Idem,lciem, pag. 49. '

nãrÚne 
PubHca-0 ^areto da Ilha Grande. -'«em, idem, pag. 5i.

¦ SSrda H:hitaçdo- -Casas para °perari-- *°-
LuzR?r?,a,d° a° G0Vern° ImPerial Pel° cheiroLuu Raphael Vieira Souto. Idem, pag. 69.
a «2T 

PMka- Melhoramentos projectados para
T?b 

^ Pr°VÍnda de S' Pa"'°- "em, pag. 9o.

:¦
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Hygiene da Habitação. — Estudos sobre a ventilação
geral applicada ás construcções pelo engenheiro Luiz
Schreiner, architecto. Idem, pag. q5.

Hygiene da Habitação.—Os corredores largos e as
alcovas das casas do Rio de Janeiro. Idem, pa°s. no
a i3?.

Hygiene Publica. — Lição sobre Hygiene Funerária
dada na Escola Polytechniea no dia iG de Outubro de
1886. pelo Sr. Dr. André' Rebouças. Idem, pag. 126.

Hygiene da Habitação. — Nossas habitações por Gui-
lherme F. Rohe, pag. 120 a 233.

Ainda em relação á Hygiene Publica publicaram-seos seguintes trabalhos:

.¦"'•¦

J«Vf •? <*

Questão dos vinhos (vinhos falsificados), peloDr. Campos da Paz. Rio de Janeiro. Typ. Perse
rança, 1886, 1 vol. in-40.

seve-

«wu'Y- ¦ * Y'-'V . , .-'"• .'¦¦.'.

' ¦" ¦ 'v ' Y, . *

¦ ¦ 
.' 

¦ 
¦¦

¦* ¦"¦¦¦¦. t

Eis o que acerca d'esta brochura diz o Dr. Antônio
Maria Teixeira :

« O Dr. Campos da Paz, ex-membro da extincta Juntade hygiene, publicou um livro de 273 paginas com otitulo - Questão dos vinhos (os vinhos falsificados).
O autor necessitava, na questão dos vinhos artificiaes,tomar um lugar saliente visto o interesse que teve aindadepois de deixar o lugar de membro da junta, pela pro-htbiçao dos vinhos artificiaes quer importados, quer fa-bricados no paiz.
Abre o livro, cartas do presidente e membro da ex-meta junta tornando-se sobre ellas saliente a carta do.lustrado Dr. Domingos Freire, que é uma bella peçade litteratura, que deve ser lida.

~--v- - ¦-,- 'íf'"-V'';:'^v--ri<rji'y>;«!5aí.*W,<:^"Y'.i,
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O livro está dividido em duas partes e estas emcapítulos.
Se bem que a obra, que não é mais do que o histórico

da questão dos vinhos, se deva ao Dr. Campos da Paz
grande parte do seu material é copia de artigos e actosofficiaes publicados em diversos jornaes d'esta corte

O aviso-censura, como o chama o autor, que deuorigem ao conflicto entre a Junta de Hygiene e o minis-
teno do Império, os outros actos officiaes, parte deactas da Academia de Medicina; o resultado da analyse
dos vinhos; os artigos publicados pelo Paih com o ti-tulo Alchimia Industrial; os da Gaveta da Tarde, os de
Quintino Bocayuva sobre o Alcoolismo; e uma serie decartas do Dr. Domingos Freire, publicadas no Pair etcavolumam a primeira parte do livro que temos emmão'

Na segunda parte que se occupa da Junta presidida
pelo Sr. Barão de Ibituruna, se vêem a transcripcão deactos officiaes com commentarios do autor e a serie deseus 33 artigos publicados no Pai; e na Gaveta da TardeElles constituem o maior trabalho do Dr. Campos daPaz e por si sós formariam um livro

*N'estes artigos que occupam quasi toda a segunda
parte da obra o illustrado autor é vehemente e francoem suas expressões, e escrevendo em estylo claro eelevado, argumenta de boa fé contra o uzo dos vinhosartificiaes aos quaes appellida envenenados.

O livro do Dr. Campos da Paz tem grande parte dematérias já anteriormente publicadas em diários d'estacidade. E, se por um lado, dispensa a leitura a quemacompanhou a questão, comtudo não deixa de ter valor,
Porquanto ahi está collecionado tudo o que se escreveuso re este assumpto, que ainda occupa a attencão pu-

¦¦¦¦¦'¦,.¦' ¦¦*"¦¦¦, ¦ ¦ 
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blica. Nem outro podia ser o programma do autor desde
que quiz fazer a historia da questão dos vinhos. Reu-
nindo todos esses materiaes em um livro e coordenando
methodicamente o assumpto o illustrado professor
adjunto dá Faculdade de Medecina do Rio de Janeiro
prestou um serviço e deixou patente o desejo de fazer
ver a injustiça da demissão da ex-junta, que trabalhara
por uma causa justa : a prohibição dos vinhos artificiaes.

Intercallando entre os actos oíficiaes artigos, consi-
derações, commentarios e apreciações suas, o Dr. Campos
da Paz fez um livro que pôde ser lido por todos, e que
muito o honra».

I

* '

A cremação perante a moral a religião e a sciencía,
pelo Dr. Cincinato Lopes. Rio de Janeiro. Typ. de
Adolpho de Castro e Silva & Ca., 1886. 1 vol. in-40.

N'este trabalho o autor faz a historia da cremação
rapidamente e me parece não ter sido muito exacto em
acreditar que aincineração precedeo ao enterramento, poiso contrario deixaram provado Lacassagne eDubouisson.

No que toca a religião, o culto dos mortos é uma
necessidade que não importa seja esta ou aquella seita
que o observe e este assumpto não o discute comodevia o autor. Quanto ao que concerne á hygiene oDr. Cincinato reproduz as affirmacões vagas de diffe-rentes inimigos do cemitério e não adduz razão nova atal respetto. Quanto a objecção que a medicina legalíaz ao processo systematico da incineracão o autor nãoa destroe. Todavia é um opusculo onde se revela bomdese,o de concorrer para esclarecimento de uma questãocontroversa.

Dr. Carlos Costa.

'• 
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Scieiicias Cir orgica s

ANATOMIA. PATHOLOGIA. CLINICA

Tratado de anatomia descriptiva pelo professorJosé Pereira Guimarães, illustrado com mais de
400 gravuras, muitas das quaes coloridas, vol ,„Rio de Janeiro, H. Laemmert & C, livreiròs-edi-
tores, 1886,2 vol. in-8°.

Comprehende a obra, completada agora, toda a ana-tomia descnpnva, segundo plano bem delineado,do qualo autor parte sempre do simples para o concreto, demaneira que as descripções abranjam completamente oassumpto, evitando dest'arte a repetição monótona, ,âofreqüente em outros compêndios. Usando de linguagemclara e precisa, procurou uma technologia em relação áíndole do idioma portuguez, no que teve de lutàrcom
grandes diíficuldades

Tendo dado noticia circunstanciada dos dous primei-ros volumes, quando appareceram, trataremos agora doerce.ro, dizendo de principio que não destoa dos outros,ames, pe 0 contrario, encerra a parte mais difficil etranscendente da anatomia: o systema nervoso periphe-"co e central.
Quem se dedica a este gênero de estudos e conhece

^iscussoes 
e. controvérsias que este ponto da anatomiasuscitado; quem acompanha o devolvimento que -* i
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nestes últimos tempos tem tido, é que pôde avaliar a
somma de trabalho e de leitura que foi preciso para
compendiar n'uma obra didactica as questões que se
acham esparsas, relativas a este melindroso assumpto.

A primeira parte do volume de que nos estamos
occupando é consagrada ao estudo das vísceras, a esplan-
chnologia. Ahi estão descriptos com minudencia os appa-
relhos da digestão, da respiração, dasecreção urinaria e
da geração. Ao descrever cada órgão, fal-o sempre pre-
ceder do modo pratico de preparar, sem o que inúmeros
embaraços encontraria aquelle que pela primeira vez
tomasse de um escalpello para disseccar.

Uma particularidade digna de nota é a descripção do
duodeno, a qual não se encontra nos trabalhos de anato-
mia. Além das três porções que todos os anatomistas
admittem - superior, média e inferior —o Sr.Dr. Pereira
Guimarães admitte, com Treves e Bruce Young, o limite
inicial do jejunum.

A segunda parte dó volume é constituída exclusi-
vãmente pelo systema nervoso. Ahi mais do que emnenhuma outra, e especialmente tratando do svstemanervoso central, foi mister um molde adequado paragrupar os órgãos que se succedem anatomicamente n'umaordem natural, n'uma serie ininterrompida, que a obser-vaçao obriga e sancciona. Como, porém, de um modo
geral, estes órgãos compõem-se de substancia parda esubstanaa branca, o autor estabelece a differenciacãoentre ellas em relação á sede e nos seus elementosúltimos, cellulas e tubos nervosos; representando ascellulas o centro da actividade motora e sensitiva, repre-sentando os tubos os fios conductores, e havendo entreuns e outros o cimento, a substancia intermediária de

PHMÉM
JSSBjBBSgssSfi.. .*..__  -.. _..
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natureza conjunctiva. Estas noções formam «^• uvues» iormam, por assim
dizer, o prólogo do que se vai seguir.

Isto posto, podendo considerar-se o craneo como uma
expansão óssea da extremidade superior da columna
vertebral, a descripção da medulla contida no rachis
devia forçosamente preceder a do encephalo encerrado
na cavidade craneana.

E' a medulla espinal considerada quanto á sua forma
peso, comprimento, conformação externa e interior e aodescrever os cordões medullares perfeitamente delineados
pelos differentes sulcos, não escapou, em relação aocordão de Goll, a confusão, aliás, possível, na denomi-
nação que lhe foi dada pelo professor Kcelliker de«cordão cuneiforme», visto que este nome tem sidoempregado por alguns anatomistas para designar também
o feixe externo do cordão posterior.

Ao estudo anatômico propriamente dito segue-se oestudo histologico, a estructura encarada segundo osdados modernamente adquiridos, sobretudo quando sereferem ao cruzamento dos cordões medullares ao niveído bulbo, mostrando n'um perfeito schema o que resultadeste facto « a decussação das pyramides », tal qual eraadornada até bem pouco tempo por Sappey e Duval.
fm porém, graças ás pesquizas da escola allemã, tendoa frente principalmente Flechsig, pesquizas que se origi-naram da embryologia e da clinica, o Sr. Dr. Pereiraimaraes, depois de assignalar o modo por que oscordoes.se acham constituídos na medulla, e ao mesmo

^empo 
o seu cruzamento no bulbo, e o destino que tem¦ #» Para cima, a exemplo da sobredita escola, não con-

^era 
mais três cordões, hemilateraes (anterior, lateral eposterior), mas sim seis, que serão denominados: o feixe
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pyramidal directo de Flechsig, a zona radicular anterior
o feixe pyramidal cruzado de Flechsig, o feixe cerebelloso'
directo de Flechsig, a zona radicular posterior, o cordãode Goll.

A medulla está por sua estructura tão intimamente
ligada á do bulbo, que não se pôde comprehender oestudo de um órgão sem o do outro e vice-versa Attendendo, portanto, ás dificuldades do assumpto á suatranscendência, o livro do Sr. Dr. Pereira Guimarãesvem preencher uma lacuna, poupando ao leitor o tempo
que seria preciso gastar na sua orientação. A porçãosuperior do eixo encephalo-rachidiano, o cérebro mereceu 

_especial attenção do autor, já por sua'con-smuiçao complexa, já pela ordem elevada de suasfuncçoes.
Além da descripção clássica com todas as minuden-cjas sobresahe a das camadasopticas e a do corpo estriadoem suas diversas relações correspondentes.

rO estudo das circumvoluções cerebraes, para ser feitoconvenientemente, exige que se submetia o cérebro apreparações especiaes, quer no intuito de se obter pecaseccas, quer no de se obter pecas humid*» P ?

lllillnillP^ da t0P°graphÍa -
a exDl caio 2 A 

e de «contestável valor para42£EÍ2£ ;tde factos CIinicos>para
Pata guiar a cirn^aS^ -» ««*»-. •
a es, região de sabida ^SST 

™ 
t^

considerados cent/cS£7 ^ COm ÍUS,a raza0 sa00S Prm"Palmente motores. São estes

• '¦.¦.¦¦*»s^.i.fe..-^«.>r.v^~.J_.";,Ki:;-_;_;_-;.
*K«K^'áíSiw-isífi.-:. **
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centros ou localisações motoras, que o autor enumera
(seis), estabelecendo ao mesmo tempo sua sede • centroda linguagem articulada, centro dos movimentos da
parte inferior da face, centro dos movimentos do membrosuperior, centro dos movimentos do membro inferiorcentro dos movimentos da cabeça e do pescoço, centrodo movimento dos olhos.

Para maior comprehensão da constituição do cérebrosão necessários cortes, os quaes não são'praticados aoacaso, mas com regularidade perfeita. Estes cortes sãomúltiplos e tomam o nome do anatomista que os con
çebeu- 

e executou. São elles descriptos com cuidadodesde os praticados pelo professor Pitres até os de Bitot'
que se executam com um apparelho adequado

O Sr Dr. Pereira Guimarães descreve a circulaçãocerebral inspirando-se nas melhores fontes, e para issopoz em contribuição as observações de Duret, Heubnere Cadiat.
Aosystemanervosocentralsegue-seosystemanervoso

penphenco, seqüência lógica, visto que este subordinadiretamente áquelle.
Termima o livro com o estudo dos apparelhos dossentidos, parte igualmente difficil, e que está tratada como mesmo esmero com que foram todas as outras, não sóo que se pode observar a olhos desarmados, mas também0 que o microscópio demonstra.

-A maior parte das descripçóes acha-se esclarecida,
_« com o auxilio de boas estampas, ora com schemasexpiicativos. ¦'¦'...-•••¦

esfor 
''T0 demonstrará 1ue "5o foram baldados os

obra n f' 
^ Perdra Guimar5es i? ° s™ ^ro é uma' tU e dura^oura; a mocidade que se instrue, reco-
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nheçerá o grande serviço que o autor acaba de prestará sciencia brazileira.

Dr. Lima e Castro.
¦
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0PHTHALM0L0GIA

Ophthalmologia.— Cocaína — Indicações e contra
indicações de seu emprego na therapeutica ocular,
pelo Dr. Ângelo Cardoso Dourado. Original in-folio de 11 fls.

Blepharoplastia, pelo Dr. Ângelo Dourado: Ori-
ginal in-folio de i fl.

v, ¦%."--'... .'-' t

. .
§

\ E' tudo novidade, verdadeira novidade o que escreveuo Sr. Dr. Dourado sobre as indicações e contra-indi-caçoes da cocaína, na therapeutica ocular. O que S Sd* em seu trabalho está em opposição a tudo quantose^em observado até hoje na prac.ica ea tudo quantoem ophthalmologia se conhece sobre tal assumpto, comoo provam as estatísticas e o que sobre a cocaína ,emescnpto os mais hábeis e au.orisados experimentados.

SlT?? 
analySar Period° P°'PeHodo a mono-graphta do Sr. Dr. Dourado, que começa affirmando uáo

ee,ÍZTm •"•" *""**** m"S "'" P^rsador doselementos sensitivos. .:¦

no Sü? 
á Se8U"da Pane 6m <*ae trata do Glaucoma,

por hvn! , 
reSPe,,° S tr°Ca da de"<»»i»ação glaucoma

ZÍI 
°n'a' P°r "a0 eXprtaÍr a1uelle termo cousa

nZTall 
* "atUma da M0l-tia, ninguém poderáS r aSS'7se,a realmente e iue a *i^° **»-9m *° n°S lembra a **• glauca, esverdeada, fym-
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ptoma da moléstia em certo período, mas como |||l¦íwiw também só nos indica augmento de tensão ou de
pressão, intra-ocular, outro symptoma da moléstia nadl
nos dizendo sobre sua natureza, ninguém poderá achar
vantagem em substituir uma denominação viciosa poroutra que de egual vicio se resente, quando, alem d'isso
o uso já sanccionou o emprego da primeira, que é uni-
versalmente conhecida.

Com toda a attenção li o que o mesmo collega es-creveu sobre um novo processo de blepharoplastia efrancamente, não entendi, ou antes o que julguei ter
9 comprehendido me pareceu tão extraordinário que pas-mei. Consultados dous distinctissimos collegas a nenhum

foi possível fazer idéia do que se tratava, portanto nada
posso dizer a respeito.

Dr. J. X. Pereira da Cunha.

Le Cahier d'un médecin. Théorieset observations
par leDr. Ângelo Cardoso Dourado, médecin par lá
Faculte de Bahia (Brésil). 2' fascicule. Bahia. Im.
prensa Econômica. ,886. 5 ff. num. em com. ao
io fase.

t

'¦'.¦' 

: '-.''.''¦ .

No artigo Accomodation visuelle (théorie) o autor diz¦; 
que a accomodação não se faz por uma modificação doapparelho cristalliniano, mas sim por uma modificação' do corpo vitreo.

A leitura deste trabalho convenceu-nos de que oautor não tem perfeita comprehensão da theoria hoje

^ceita^e 
tão bem estabelecida do mecanismo da acco-°uaçao pelo augmento da refringencia do cristallino.
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D'ahi a improcedencia de suas objecções e a falsidade da
theoria que procura contrapor a actual. Por outro lado
o artigo em questão está visivelmente tão eivado de
err >s typographicos que é possível que em alguns pontos
esteja escripto o contrario do que o autor queria dizer.

Dr. H. Guedes de Mello.

Interrogatório Cirúrgico. Folha mnemotechnica
para a inquirição dos doentes e para servir de.guia
aos principiantes no estudo de clinica cirúrgica,
lembrando-lhes os dados a escolher para historiar os
casos em observação, pelo Dr. P. S. de Magalhães..
Folheto de 8 pags. (Rio de Janeiro, 1886. Typ.
Lombaerts & C.)

O Dr. P. S. de Magalhães publicou um pequeno
trabalho com esse titulo, para â inquirição dos doentes
e para servir de guia aos principiantes no estudo de cli-
nica cirúrgica, lembrando-lhes os dados a colher para
historiar os casos em observação.

Um questionário bem feito tem grande importância
para o exacto diagnostico das moléstias e operações.

O Dr. Pedro Magalhães trata em i° lugar das per-
guntas relativas a todos os doentes; em 20 lugar das
questões complementares, .especiaes nas moléstias dos «
ossos e das juntas; em 3° dos quesitos relativos aos casos
de tumores (neoplasmas); em 40 dos quesitos nos casos
de tumores abdominaes; em 5° questões relativas ás
moléstias do recto e do ânus; em 6o das questões com-
plementares nas moléstias urinadas; em 70 das questões
especiaes relativas á ülceras; 8o questões em casos de
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traumatismos, em geral; 90 questões relativas a tumores
da região escrotal.

O trabalho do Dr. Pedro de Magalhães é methodico e
apresenta interesse para os estudantes.

Com muita rasão termina o autor dizendo:
« As. dificuldades que encontram os principiantesem convenientemente interrogar os doentes cuja mo-

lestia devem estudar e cuja historia tem de descrever,...
motivaram a publicação da presente folha, seguindo e
imitando a lição de grandes mestres clínicos allemães e
inglezes. »

Dr. I. Marcondes.
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Clinique Obstétricale, par le Dr. Rodrigues dos
Santos;—précédée d'une préface de M. le Dr. Adol-
phe Pinard. Tome Prémier, .avec 5j figs. dans le
texte. Paris, Octave Doin, éditeur, 1886. i vol. in-8e.

O Sr. Dr. Rodrigues dos Santos, cuja capacidade
profissional e applicação á obstetrícia são bem notórias,
deu publicidade a uma parte do seu Tratado de Clinica
Obstetrica; obra de vasto plano, em lingua franceza;
prefaciada pelo erudito Sr. Dr. Pinard, no tom de es-
merada confraternidade que ainda não passou de moda
em Paris.

O volume que temos presente abrange as seguintes
matérias, sob os títulos: — ovarios, ovulação, menstriia-
ção, concepção e geração — modificações do organismo
materno durante a prenheç—do ovo e do fetu — do fetu
— signaes da gravide? simples— das prenhidoes multi-
pias — duração e termo da gravidef — da bacia — do
parto. No segundo volume (em prelo) o autor dará o estudo
do parto physiologico eapathologia da pr enfie?. Emfim,
o volume terceiro tratará das operações obstetricas.

Reconheço que a execução fiel do plano que traçou
não faltam ao autor os cabedaes precisos; a disposição
das matérias, porém, não parece feliz qu propicia á real-
çar-lhe a obra. Neste livro de pratica, como se intitula

Y Vir
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o tratado do Sr. Dr. RodricuM Hn» c„ ,», .. , «fungues dos Santos, a ordem pre-tenda devia ser outra; verbi grttia •
Em vez de se ajustarem, o es\udo do PMò .Mural aoda Va,holog.a ia tmhe„ como peças eonne.as de ar!gumento, apenas se succedem estes capítulos sem har-morna, sem vantagem de parte a parte, sem darem ovolume por completo: ao passo que si a historia naturalda gestação, explorada porventura até nos menores epí-sodios, se defrontasse em ordem de estudo com a patho-logia gravidica nos menores detalhes, comprehende-se

que esta d.sposicâo seria lógica; isto é, de um a outroassumpto haveria unidade de pensamento, o interesseda leitura seria crescente; facilitando-se a demonstraçãode processos pbysio-pathologicos, segundo os quaesasprenhidoes, por via de regra compatíveis a todos os res-
peitos com a saúde, as vezes dão origem a desordensíunccion.es ou incrementam perturbações idiopathicas»

Assim por diante, se me afigura que certas faces dotratado nao foram bem encaradas do ponto de vista cli-nico; resultando que alguma matéria embora expostacom clareza, perde de proveito technico.
Feito este reparo ao delineamento do tratado, acres-centarei que o volume que tenho á vista, salvo uma ououtra incorrecção nimia, as quaes desapparecerão certa-

mente na segunda edição, é mais do que um bello livrocomo apregoa o Sr. Dr. Pinard, é um bom livro: a
phrase é singela, conforme a substancia do escripto: oestylo é despretencioso e em geral conciso: a exposição
e clara; nem sempre detida, porém, em prejuiso de ai-
guns lugares importantes ha omissões que o autor pudera

Grani!?/0' pr°?ramma das mintas conferências no curso de 1886 • -Gravidez e gravidismo; puerperio e puerperismo. - E. C. '
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ter evitado, tanto mais facilmente quanto, por toda-a
parte o tratadista instruído, está a revçlar-se a pardo
parteiro experiente e vice-versa. ; ri n

Além do mais, o livro do meu compatriota mostra ao
estrangeiro que le Brésil ne veut pas rester èn arrièreet
prouve une fois de plus ce que peutproduire ce magnifique
pays si avide deprogres; dil-o no prefacio o Sr* Dr. Pinará*

De passagem seja-me licito obtemperar ao provecto
collega de Pariz, que o Sahara também é sequioso do
orvalho que borrifa acaso as folhas da palmeira, mas
nem por ter avidez pela humidade deixou elle jamais
nunca de ser o árido deserto, onde as raízes não me-
dram; magnífico sequer por sua vastidão monótona,
Ao passo que neste Brasil, tanto a sciencia não é planta
exótica e enfesada, que o progresso jorra no tom das
cachoeiras e deslisa a flor das searas matisadas.

O autor, no entanto, presando muito acima dos
elogios pessoaes, cette ckere patrie á qual não sabe
recusar ni temps ni labeur, dá-se pressa em reverter ás
letras brasilicas todo o brilho da miragem que o estran-
geiro entrevio nesta obra.

Uma circunstancia, contudo, é de estranhar em obra
brasileira concernente a obstetrícia com intenção pa-
triotica, a saber: que se omittisse qualquer phrase pro-
piciatoria em referencia A'quelle que manda a chuva
n'este solo ávido de progresso, ou por outra, rega este
desconhecido paiz... que malgré son importance mate-
rielle serait encore três arrieré si les sciencés et les arts
riavaient pour soutien le bras puissant...(o final, nós que
sabemos rima com o termo arrieré).

Foi naturalmente por ter visto estas expressões, nada
patrióticas, em certo tratado de obstetrícia de lavra bra-

'•*«i
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sileira, que o Sr. Dr. Pinard conheceu a
gresso deste paiz atrasado arrieré. Enfim,não lhe guardoresentimento por isso, depois do que lhe ouvi dizeru-on, aparte, sobre o livro do Sr. br. Rodrigues dos

Ao terminar, tenho consciência que fui o mais nos-sive exigente na apreciação d'eS,a obra. Queira pois, opublico levar em conta de grande zelo pela scienciâ aminha franquesa em criticar, a coberto de suspeicóes, otrabalho do meu compatriota, condiscipulo e 
'amigo

¦f„._ ¦ ¦*¦ ¦*¦¦

Quanto ao autor receba, de par com as mais cordeaescongratulações, a segurança do meu acatamento ás suas
qualidades.

'7*.

Erico Coelho.
Professor de Clinica Obstetrica e Gyiiecologicada Faculdade de Medicina do Bio de Janeiro.
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Temos noticia de que em nosso vasto território
apenas funccionam três associações médicas. \° A Aca-
demia Imperial de Medicina: exiguamente subvencior
nada pelo Governo; 20 o Instituto Pharmaceutico do
Rio de Janeiro ; 3<> a Sociedade de Medicina e de Cirur-

*-

gia do Rio de Janeiro, de recente creação.
E' lamentável que na província da Bahia, onde existe

uma Faculdade de Medicina e que, como muito bem
diz o illustrado Dr. Remédios Monteiro «poude merecer
outr'ora o titulo de Athenas Brasileira» hoje não possua
uma sociedade medica e com grajides lutas sustente uma
revista, que tem sido um importante repositório de trá-
balhos que mereceram sempre honrosas citações em todo
o mundo scientifico,a Gaveta Medica da Bahia. O mesmo
diremos da província de Minas Geraes, onde existe
uma escola de pharmacia'; da de S. Paulo, que occupa
um logar saliente em relação ás manifestações do esforço
particular e que possuindo uma brilhante pleiade de
médicos, não tenha entretanto conseguido formar uni
grêmio, onde se discutam os factos clínicos, que sabemos,
têm-se apresentado á observação dos illustrados práticos
e que poderiam ter sido registrados, com proveito da
sciencia e da humanidade; nas do Maranhão/que já
possuio um jornal medico, no Ceará, Pernambuco, Rio
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Grande do Sul, etc, etc, as mesmas lacunas existem edevem ser preenchidas.
Esperamos que alguns homens de coragem e tenaci-dade, e tantos conhecemos, dêm o primeiro impulso efacilmente será attingida a meta desejada. Nos occu-

paremos pois das três associações que funccionam naCapital.
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ACADEMIA IMPERIAL DE MEDICINA

, f 'J Jfl

Sob a direcção intelligente e dedicada do erudito
professor Dr. Agostinho José de Souza Lima, esta asso-
ciação tem tido um grande incremento, e observámos
que durante o anno de 1886, ella fez acquisicão de
valentes companheiros de trabalho, que apresentaram
memórias interessantes, algumas das quaes tendo sido
publicadas, damos noticia em logar competente e outras
que serão mais tarde inseridas nos Annaes da Academia
e de que trataremos em tempo opportuno. Além disso,
graças á excellente idéia da publicação do Boletim das
Sessões, poderemos referir as discussões que foram agi-
tadas e o faremos neste logar, informando somente o
que se passou de Janeiro a Dezembro de 1886, visto como
o anno acadêmico começa em Julho,
í. No Anno de 1886 a Academia continuou a occupar-se
com.a questão dos vinhos artificiass e vinhos falsificadosiniciada no anno anterior.

Este assumpto deu ensejo a que se apresentassem bons
trabalhos, merecendo menção especial o do Dr. Soeiro
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Guarany. Nesta questão os acadêmicos se
uns condemnaram absolutamente os vinhos artificiaes,
que os consideram tão nocivos á saúde como Os vinhos
falsificados, e outros que aceitam que os Vinhos arti-
ficiaes, compostos de substancias innocentes, nenhuni
damno podem causar á salubridade publica e constituem
uma industria supplementar de outra deficiente; as suas
formulas porem, devendo ser sujeitas á competência de
commissoes médicas afim de receberem a sua approvação
devendo ainda ser competentemente archivadas e elles cia-
ramente designados como artificiaes. • r;

Foi o que ficou decidido por esta corporação, e que
a

influio talvez para que não se pozesse em execução as
medidas rigorosas que haviam sido propostas pela Junta

¦' -de Hygiene, sob a presidência do Professor Domingos
Freire. ,"'.,.'..

Em relação ainda a Hygiene publica, a Academia
occupou-se: i° Com as questões relativas a Habitações
para as classes pobres, onde o Conselheiro Carlos Fre1
derico, Drs. Soeiro Guarany, Costa Ferraz e outros lar-
gamente discutiram o assumpto, que tomado na devida
consideração pelo Governo Imperial, terá afinal, espe-
ramos, uma decisão, de harmonia com as necessidades
palpitantes d'esta capital.

20 Com a Alimentação Publica, matéria esta de summa
gravidade e que foi tratada seriamente pelos Acade-
micos Drs. Souza Lima, Antônio M. Teixeira, Barões
do Lavradio e de Ibituruna, Costa Ferraz e Soeiro Gua-
rany, que tem em mãos um grande trabalho, parte do
qual está prompto e será publicado, pela Academia.

3o Da mortalidade das creanças, cuja discussão foi
pelo Sr. Barão do Lavradio.iniciada



£

101

40 Dos desinfectantes, que foi objecto de differentes
communicações dos Srs. Barão de Ibituruna, Professor
Souza Lima e Dr. Araújo Góes.

I 5° Maternidades questão em que se empenharam o
Professor Erico Coelho, Drs. Brum e Monat.•!'í 6o Da prophylaxia da raiva.

A Academia occupou-se mais: a) Da natureza e tra-
lamento da febre amarella, que ainda nos primeirosmezes de 188G invadio epidemicamente o Rio de Janeiro
Corte e Província. Vieram naturalmente a tela da dis-
cussão as doutrinas parasitárias do Professor Domingos
Freire. Esta discussão deu lugar a que o Professor Ca-
minhoá apresentasse um estudo critico e analytico sobre
a obra do Professor Carmona do Valle, do México:
Léçons sur Vétiologie et Ia prophylaxie de Ia Fièvre
Jaune, discurso que foi publicado no Boletim e acerca
do que também fallou o Dr. Affonso Pinheiro.

Outrosim o Professor Caminhoá leu um trabalho do
Dr. Range sobre a Febre Amarella em que o autor fez
com proveito as innoculações propostas pelo Professor
Freire (veja-se o Boletim n. || anno I pag. 19). Em relação
ao tratamento d'essa moléstia divergem os clínicos espe-
cialmente quanto ao emprego do sulphato de quininae ainda nada se poderá deduzir da discussão da Aca-
demia; o que me parece porém fora de duvida é quea maioria dos Médicos Brasileiros aconselha o sulphato
de quinina, mais pela duvida da natureza palustre do
mal, do que pela especialidade de acção do sulphato de
quinina no typho icteroide.

h) Da Pathogenia do Beriberi, que deu lugar a uma
discussão em que tomaram parte o Dr. João Baptista de
Lacerda que considera a moléstia de' origem parazitarja
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e a respeito da qual brevemente será publicado o resul-
tado de seus estudos feitos ;no Laboratório de Physio-
logia do Museu Nacional; o Dr. Francisco de Castro,
que considera, com a doutrina de Scheube, a moléstia
uma polynevrite infectuosa e preconisa como tratamento,
a applicação das pontas de fogo na columna rachidiana
e o iodureto de potássio internamente. O Dr. Erico,
inclinando-se á idéa Jo micro-organismo productor da
moléstia, suppõe que elle invade o tubo gastro-intestinal,
que as principaes determinações do agente beriberi-
genico são as que affectam funccionalmente a esphera
da innervação do pneumo-gástrico, as perturbações do
pneumo-gastrico circulatório revelando-se por palpitações
cardíacas e desordens do pulso; as do pneumo-gastrico
respiratório, por dispnéa, modificação da voz; as do
digestivo na dyspepsia. (Vide Boletim da Academia.)

*, 

¦

Continuarão, no anno de 1887, as discussões a esse
respeito ; bem como sobre o tratamento da varíola.
questão suscitada a propósito de uma communicação do
Dr. Utinguassú, que preconisa um tratamento especial.

Um assumpto que deu occasião a differentes discursos,
um dos quaes, o do Dr. José Maria Teixeira foi publi-
cado por extenso no Boletim e tomado em separado, é a
seguinte these proposta a discussão pelo professor Mar-
tins Costa : Quaes as causas que concorrem para o aug-
mento progressivo das moléstias cardio-vasculares no Rio
de Janeiro? Nella se empenharam os professores Martins
Costa, J. M. Teixeira, Drs. Lacerda, Piragibe, Costa
Ferraz, etc.

Outra discussão encetada foi a do cholera-morbus,
a respeito do que fez um longo discurso o Dr.yJ.
B. de Lacerda.
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Importantes communicações foram feitas e d'entre
essas mencionaremos : a-'da operaçao da ligadura da ar-
teria-sub-clavia, com cura do doente, feita pelo Dr. cris-
siuma; a do Dr. Domingos de Góes, sobre a operação de
Estlander, que foi o primeiro a praticar em nosso paiz,apresentando o doente que foi curado.

Foram as seguintes as memórias apresentadas, aí-
gumas das quaes ainda não foram publicadas:

ia Erico Coelho. - Algumas observações do Beriberi
examinado debaixo do ponto de vista psychologico. Pa-
recer do Dr. J. B. de Lacerda.

2a Domingos de Góes e Vasconcellos. - Estudo critico
e clinico dos diíferentes processos cirúrgicos de trata-
mento das hepatites suppuradas — Parecer do Dr. Cris-
siuma.

3a Antônio Maria Teixeira.— Analyse toxicologica.
Parecer do Pharm. A. César Diogo.

4a Alfredo Bastos. — Inoculação anti-cholerica pelo
methodo Ferran. Parecer do Dr. J. B. Lacerda.

5a Teixeira Brandão. — Idéas fixas — Gênese e cias-
sificação nosologica. Parecer do Dr. J. E. Teixeira de
Souza.

6a Carlos de Vasconcellos. — Piptadenia peregrina,
novo meio de tratamento da asthma e bronchite asth-
matica. Parecer do Dr. J. D. Peçanha da Silva. *

7a Affonso da Rocha. — Lavagem do estômago. Pare-
cer do Dr. Moncorvo.

8a Tiberio Lopes de Almeida —Estudo medico der-
matologico sobre a aroeira. Parecer do Dr. J. M.Teixeira.

9a Antônio Meda Silva Rabello.—Presença do cedema
doloroso no cancro do estômago. Parecer do Dr. Martins
Costa.
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; 10a /oao Pau/o ie Carvalho. — Contribuição para o
estudo da paralysia espinhal aguda do adulto. Parecer
do Dr. Francisco de Castro.

¦' • ' '

. *- "*
II

INSTITUTO PHARMACEUTICO DO RIO DE JANEIRO
>:. t

¦

Esta associação, que ha longos annos trabalha para
que seja o ensino da pharmacia exercido por pharma-
ceutico, a custa de enormes sacrifícios particulares furi-
dou uma escola livre, que não tem entretanto podido
funccionar por falta de recursos. Está pendente do Corpo
Legislativo uma representação que lhe foi dirigida pelo
mesmo Instituto, de cuja decisão depende a organisaçãò
da Escola de Pharmacia, com todos os direitos e regalias.
Na classe pharmiceutica existem muitos talentos, que
com vantagem poderiam expandir-se no magistério, mas
que deviam também ser patenteados com escriptos, em
estudos especialmente da nossa riquíssima Flora; com
pesquizas chimicas, hydrologicas, etc, com aperfeiçoa-
mentos nas formulas pharmaceuticas, emfim, em o tSo
vasto campo das sciencias que cultivam, cumpria aos
pharmaceuticos brasileiros fazerem mais do que fazem e é
assim que não registramos aqui senão os escriptos extra-
hidos da Revista Pharmaceutica. (V. Gavetas e Revistas):
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SOCIEDADE DE MEDICINA E CIRURGIA DO RIO DE JANEIRO
¦¦¦¦¦¦¦ á
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Fundada,em 14 4e Fevereiro de 1886, organisou-se a
sua directoria do seguinte modo: Presidente, Qonse-
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lheiro Dr. Lucas A. de Oliveira Catta Preta; Vice-Pre-
sidente, professor Hilário de Gouvéa ; i'o' Secretario
Dr. Ataliba de Gomensoro; 20 dito, Dr. Pedro Paulo de
Carvalho ; Thesoureiro, Dr. F. Furquim Werneck; Bi-
bliothecario, Dr. Júlio de Moura ; Director dos museos
Dr. E. Chapot Prévost; Redactor da Revista, Dr. §'

Durante o anno não se occupou esta sociedade com
discussões seguidas e de grande interesse ; apenas moti-
vadas por communicações, algumas tiveram logar, tor-
nando-se salientes as: Da accao therapeutica da cocaína;
e Do cholera morbus.

Como dissemos foram feitas algumas communicações
interessantes e destas citaremos as seguintes:

Pelos Srs. Drs.
Monat.— Lábio leppurino em uma creança de 3i dias.

Opportunidade das indicações operatorias. - Caso deestirpação de fibromas do utero.
Werneck. - Caso de inversão do utero a propósitodo que apresenta o apparelho que applicou análogo aode Barnes- Modificação do processo de avivamento noscasos de cystoceles marginaes extremos. Processo do

professor Stoltz.
A. Bustamante. - Caso de morte depois de uma ii>

jecção intra-vernosa iodo-tannica em um doente devarices.

:
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Este facto suscitou uma discussão acerca da causa damorte da qual se concluio que houve embolia.
Apresentação de um doente que deu uma queda acahfourchon e cuja bexiga só poude ser attingida pelasonda, no fim de 20 dias, tendo sido necessário fazerdurante esse tempo duas puncções na bexiga quotidia-
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namente. O tratamento foi terminado pela urethrctomia
interna. ¦¦ -v . ?

Eiras Júnior. — Apresentação de um doente de epk
thelioma do pilar posterior do pharynge, pedindo a
opinião dos collegas sobre a utilidade da intervenção
cirúrgica, que julga grave e inútil; lê a historia do
doente, que examinado provocou uma discussão da qual
se conclue dever fazer-se a operação.

Carlos Teixeira. — Caso de reducção de hérnias por
meio do ether, lê duas observações suas e uma do Dr. Pe-
ckolt.

Caso de operação de resecção do maxillar superior.
Pedro Paulo. — Um caso de prenhez extra-uterina

em que foi feita a extracção do feto em putrefação por
uma fistula rectal, que foi aproveitada.

Um caso difficil de diagnostico de uma doente que
falleceu subitamente, tendo apresentado symptomas de
uma eólica intestinal. Deu oceasião ase pronunciarem
a respeito diversos sócios que hesitaram na classificação
da causa da morte.

Um caso de morte do feto, por enrolamento do cordão
umbilical dentro da cavidade uterina, tendo-se verifi-
cado movimentos excessivos e tumultuarios, sendo a mãe
extremamente nervosa, julga talvez esta a causa da morte
do feto e do accidente intra-uterino que suppõe poder
evitar-se com o tratamento prévio feito com bromureto
de potássio, etc.

Erico Coelho. — Caso de ablação total do utero, re-
clamada por um carcinoma, sendo feita pela vaeina,
processo operatorio de Schroeder, que durou três horas.

Catta Preta. — Caso de polypo da caixa do tympano
e que enviava um prolongamento para o condueto au-
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dictivo externo e apparecia na apophyse mastoidéa.
Operação feliz.

Seis casos de fistulas entretidas por collecção de
pellos e um bastante curioso, em que se encontrou uma
mecha de 100 cabellos lisos e outro uma rodilha de ca-
bellos encarapinhados em um indivíduo branco e louro.

Çrissiuma^AptesQÚtà um doente de uma affeccão
óssea da parede anterior do thorax, de difficil diagnos-
tico, parecendo tratar-se de um caso de rachitismo.

Aneurisma da sub-clavia, caso de cura pela ligadura.
Peckolt. — Ablação de um enorme tumor do ovario!
Augusto Brandão.—Três casos de hypoemia inter^

tropical durante a prenhez, simulando a albuminuria e
curado pelo leite de Jaracatiá.

Guedes de Mello. — Casos de retinite rheumatismal,
simulando retinite diabética e outro de paralysia do
nervo acústico. Ambos curados.

Amando de Carvalho. — Caso de forma larvada de
impaludismo, manifestado por vômitos, etc, curado
pelo sal de quinina.

Constante Jardim. — Caso de delirium tremens, simu-
lando a choréa rheumatica, curado pela cessação do
álcool, etc.

Felicio dos Santos. — Lavagem da bexiga por meio
de um apparelho arranjado ás pressas, em fôrma de
syphão...
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Dr. Carlos. Costa.
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Gazetas e Revistas
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Durante oaníio de 1886 mantiveram-se os jornaes
seguintes:

Annaes da Academia de Medicina.
Boletim da Academia de Medicina.
União Medica do Rio de Janeiro.
Gaveta Medica da Bahia.

«

Revista dos Cursos Practicos e Theoricos da Fa-
culdade de Medicina do Rio de Janeiro.

A Mãi de Família.
Appareceram mais os seguintes:
Gaveta Acadêmica da Bahia.
Revista da Sociedade de Medicina e de Cirurgia

do Rio de Janeiro.
Revista de Hygiene.
Revista Pharmaceutica. -
Em Pariz continuou a antiga Revista de Medi-

cina e Pharmacia, escripta em portuguez e soba
direcção de dous distinctos brasileiros Sr. Simões
da Fonseca e Dr. Oscar de Araújo, sob o nome de
Jornal de Medicina e Pharmacia.

Extractaremos desses jornaes os artigos publi-cados durante o a.nno de. 1886 e bem assim outros

-_\-. . -".y-:-"..^yv
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trabalhos originaes brasileiros insertos nos perio-dicos estrangeiros. Para melhor procura fazemos as
divisões, de accordo com a classificação bibliogra-
phica que adoptámos.

Dr. Carlos Gosta.

,

SCIENCIAS PHYSICAS, CHIMICAS E NATÜRAES

PHYSICA, CHIMICA, HIDROLOGIA, BOTÂNICA E PHARMACIA

0 enfumaçamentoatmospherico noBrazilnos mezes
de Agosto, Setembro e Outubro, attribuido a queimadas.
Conferência proferida em 29 de Novembro do cor-
rente anno(i886) no Instituto Polytechnica doBrazil
perante S. M. o Imperador, SS. AA. os Srs. Conde
d'Eu e D. Pedro Augusto e numeroso auditório,
pelo Dr. Castro Lopes. Vide Diário Officiàl, 1886,'
n. 342, 12 de Dezembro de 1886.

¦' . ¦¦ * 
"

Revista Critica. As águas thermaes de Caldas (pro-vincia de Minas-Geraes). Pelo Dr. Pedro Sanchez
de Lemos, Rio de Janeiro, Typ. Perseverança, 1884,
m-8° de 74 paginas, pelo Dr. Ismael da Rocha. Vide
União Medica. 1886, p. p. 43 e 408.
.«> }.'¦

As águas. I. Das águas e seus fadores, peloÜr. Ennes de Souza (engenheiro). Vide Revista de
Hygiene, Setembro de 1886, pag! 167-202.
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Estudo botanico-medico da herva denominada
cepacaballo, pelo conselheiro Dr. Joaquim Monteiro
Caminhoá. Vide Boletim da Academia Imperial de
Medicina do Rio de Jadeiro, 188 6, ns. 21 - 2 2,
pág. 7.

Exercício da pharmacia, por Carlos Xavier. Vide
*

Revista Pharmaceutica, 1886, pags. 2, 17, 3j.
¦'...*

Estudos pharmacognosicos dos vegetaes da Flora
brasileira, por Gustavo Peckolt. Vide Revista Pliar-

¦

maceutica, anno 1, 1886, pags. 3, 20, 40, 53, 71,

SCIENCIAS MÉDICAS
1

HISTORIA DA MEDICINA, BIOGRAPHIA, BIBLIOGRAPHIA,
ESTATÍSTICA

Conselheiro Moraes e Valle. Vide Revista dos
Cursos Practicos e Theoricos da Faculdade de Med.
do Rio de Janeiro, 3o anno, n. 1, pags. 1-2.

'-¦¦'¦ '•¦¦¦> 
• '¦'¦ 

;.:'¦¦: ;'::¦;¦;<*¦.'

' 
í y':~

¦ ¦, ¦"yyy, .¦•. ¦ ¦¦ ¦

Discurso pronunciado na sessão magna anniversa-
rio da Academia Imperial de. Medicina, celebrada no
dia .6 de Julho de 1886, pelo presidente Dr. Agos-
tinho José de Souza Lima. Vide Annaes da Academia
de Medicina do Rio de Janeiro, 6a série tomo 11,
(1886-87) pag. 11.

¦ 
¦ ¦

¦ IV&VVt :'>¦¦"

.¦¦'.',' (* M

Relatório dos trabalhos da Academia Imperial de
Medicinado Rio de Janeiro durante o anno acadêmico
de i885-86 lido na 5ia Sessão magna anniversaria,

.'"' 
''¦-:' ¦-. 
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a 6 de Julho de 1886, na Augusta Presença de S M
o Imperador, pelo 1° secretario da mesma Academia'
Dr. Alfredo Piragibe. Vide Annaes da Academia
de Medicinado Rio de Janeiro, 6a série tomo n
(1886-87) pag. 43. '

Elogio histórico dos acadêmicos fallecidos durante
anno acadêmico 1885-86, pelo membro titular

Dr. Francisco de Castro (sessão anniversaria em
6 de Julho de 1886.) Vide Annaes da Academia de
Medicina do Rio de Janeiro, 6a série, tomo n
1886-87, P^ ' 

'

Discurso lido pelo membro honorário Barão doLavradio na sessão da Academia de Medicina de 27
de Julho do corrente anno com referencia ao dis-
curso pronunciado pelo Exmo. Sr. conselheiro
Barão de Mamoré na sessão da Câmara dos Sr"s. de-
putadosde 10 do mesmo, em resposta aos dosSrs.
deputados Drs. Lourenço de Albuquerque e Masca-
renhas sobre o estado sanitário da capital. Vide
Annaes da Academia de Medicina do Rio de Janeiro
6' série, tomo ..,(,886-87) pag. 93, (publicado depois
cm separado.)

Variedade. Os primeiros jornaes, pelo Dr. M.Dantas. Vide Gaveta Medica da Bahia, 1886-1887vol. xviii, pag. 181. '
...7'7: ;-;vi'7 £¦

¦'. '...'!¦¦ 1
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¦
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¦

V Estatística da vaccinação com a cultura attenuada«o micróbio da febre amarella de Janeiro a Agosto de
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1885. pelo Dr. Domingos Freire. Vide Revista dos
Cursos Praclicos e Theoricos da Faculdade de Medi-
cina do Rio de Janeiro, Dezembro de 1885, anno n,
n. 2, (sahio publicado em 1886.)

Exposição do movimento sanitário da cidade do
Rio de Janeiro no decurso dos annos de 1884 e 1885,
pelo Barão do Lavradio. Vide Annaes da Academia
de Medicina do Rio de Janeiro, vi série, tomo 11,
n. 2, Outubro a Dezembro de 1886, pag. 169-179.

Historia da fundação e manutenção da Gazeta Me-
dica da Bahia, pelo Sr. Dr. J. Remédios Monteiro.
Vide União Medica do Rio de Janeiro, 1886,
pag. 272.

Chronica scientifica, pelo Dr. Júlio de Moura.
Vide Revista de Hygiene, 1886, pag. 115, i5i, 194,
23l.

¦

'

Y

ANATOMIA E PHYSIOLOGIA PATHOLOGICAS, PATHOLOGIA,
CLINICA

Algumas observações do béribéri, examinadas do
ponto de vista psycologico, pelo Dr. Erico Marinho
da Gama Coelho. Vide Annaes da Academia de
Medicina do Rio de Janeiro, 1886, vi série, tomo 1,
n. 4, pag. 417.

Parecer sobre a memória acima, pelo Dr. J. B. de
Lacerda, idem, ideni, pag. 457.

¦>!.; ¦« -v* '¦¦•¦ .'¦¦>'
¦;:'¦ .*¦''*"¦¦: ¦-:¦ 
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Parecer sobre os trabalhos do Dr. Wallace-Taylor
do Japão, relativa ao kakké ou béribéri, peloDr J B
de Lacerda. Vide Annaes da Academia de Medicina
do Rio de Janeiro, vi série, tomo n, n. 2, Outubro
a Dezembro de 1886, pag. 227.

A epidemia de febre amarella em Barra Mansa em
1886, pelo Dr. Miguel Sant'Anna. Manuscripto
apresentado a Academia Imperial de Medicina.

'¦-..¦.

Contribuição para o estudo da syphilis hepatica no
adulto, pelo Dr. José Alexandre Gurgel do Amaral.
Vide Annaes da Academia de Medicina do RiVdè'
Janeiro, 1886, vi série, tomo 1, n. 4, pag. 367.

»

Parecer sobre a memória acima, pelo Dr. Carlos
Frederico dos Santos Xavier e Azevedo, idem, idem,
Pag. 4°9- ' 

V

%* ¦

Caso de impaludismo, terminado por um accesso
agudissimo de febre, pelo 5o annis.ta C. Burgos. Vide
Gaveta Acadêmica da Bahia, anno 11, ns. 2, 3, 1886
pag. 123. '

.%

',. '*"- 'í-
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¦

Serviço do Dr. Silva Lima no Hospital de Caridade,
caso de hepatite chronica (cirrhose atrophica), peío5°annista Ezequiel Britto. Vide Ga(eta Acadêmica
^ Bahia, anno ii, n. 1, 1886, pag. 93.

Discurso proferido pelo Dr. Guilherme Pereira
Rabello, adjuncto de anatomia e physiologia patho-A. M. B.

8

.
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lógicas, por occasião de inaugurar, como professor
interino, o curso desta matéria na Faculdade de Me-
dicina. Viâe Ga$eta Medica da Bahia, anno n,
n. 2, 3, i886,pag. 108

>';
. .y.'

7 ¦¦ ¦ ' .¦¦¦. . ' ¦

Parallelo entre a febre amarella (hyperpaludismo
agudo)e a febre typhoidéa, por Vieira de Mello. Vide
União Medica, anno vi, fase. ix, 1886, pag. 385.

Nova e valiosa contribuição em favor da identidade
da febre amarella e do impaludismo agudo, por Vieira
de Mello. Vide União Medica do Rio de Janeiro,
1886, pag. 33?.

Refutação á opinião manifestada pelo Dr. Silva Lima
9

sobre a identidade etiologica da febre palustre e ama-
rella,por Vieira de Mello. Vide União Medica fase. 5o,
anno vi, 1886, pag. 212.

Do micróbio do paludismo e de sua identidade
»

com o da febre amarella, pelo Dr. Vieira de Mello,
Vide União Medica do Rio de Janeiro, fase. 40,
.1886, anno. vi, pag. 153.

BÍftlil" '•

Do paludismo agudo, suas modalidades clinicas e
relações com a febre amarella, pelo Dr. Vieira de
Mello. Vide União Medica, fase. 3o, anno vi, 1886,
pag. 97 e fase. 6°, pag. 263.

7 *

Do período ante-pernicioso do impaludismo agudo
e de suas multiplices manifestações. Vide União Me-
dica, anno vi, fase. i°, 1886, pag. jo/.e 49 do fase. 20.

."- j ;
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Parecer da commissão nomeada pela Faculdade
de Medicina para emittir sobre a obra recentemente

publicada pelo professor Martins Costa a Malária,
suas diversas modalidades clinicas, redigido pelo
Sr. conselheiro Torres Homem. Vide Revista dos
Cursos Practicos e Theoricos da Faculdade de Me-
dicino do Rio de Janeiro,Dezembro de 1885, anno n,
n. 2, (publicado em 1886.)

..•• • "
«l '¦ ;•¦¦*¦¦" '

Otomycosis myringomikosisaspergillina,de Wreden,

pelo Dr. Pedro S. de Magalhães. Vide Revista dos
Cursos Praciicos e Theoricos da Faculdade de Medi-
cina do Rio de Janeiro, 1886, anno m, n. 2, pag. 5.

»

Considerações sobre a vaccina da febre amarella,

pelo Dr. Domingos Freire. Vide Revista dos Cursos
Practicos e Theoricos da Faculdade de Medicina
do Rio de Janeiro, 1886, anno m, n. 2, pag. 5j,

¦ ""¦ ." ¦¦¦; ''.";,¦ -'.*¦'¦¦ '', -l.
'"*¦"'¦ ;

Movimento clinico de Ia 10a sala de medicina dei
Hospital de Santa Casa á cargo dei Dr. Silva Rabello.

. Primeiro semestre, 1886. Vide Revista Argentina de
Ciências Médicas, i.88'6, n. 7 e 8, pag. 260 e 266.

y Anacamptomètre clinique, por A. Duprat, folheto
de 3 pags., extrahido des Bulletins de Ia Société de
Biologie de Paris, séance du 20 Mars 1886.

Clinica medica (escrophula), pelo Dr. Meton.de
Alencar (Ceará). Vide Jornal de Medicina e de Phar-
macia, 1886, n. 4, pag. 3.

N

'

"'•
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Clinique médicale.— Service de M. le Dr Letulle.
Chore e élèctrique, par A. Duprat (médecin brésilieii)
externe des hôpitaux. Vide Annales Medico-chirur-
gicales, 1886, pag. 102. - I /

Clinique médicale — (Hotel Dieu). Service de
M. le professeur Vulpian. De 1'emploi du salicylate
de lithine dans le traitement du rhumatisme arti-
culaire, par A. Duprat, (médecin brésilien.) externe
des hôpitaux. Vide Annales Médico-chirurgicales,
1886, pag. 133.

Notes pour servir à 1'étude des relations et de Pin-
fluence reciproque de 1'épilépsie ou de l'hystérie avec
le rhumatisme articulaire aigu, par Souza Leite,
(externe à Ia Salpétrière). Vide Archives de Neuro-
logie, tome xi, 1886, pag. 216.

Tratamento da morphéa, pelo Dr. Silva Araújo.
Vide O Pai\, 1886, 24 de Setembro.

De 1'éléphantiasis des árabes chez les enfants,
par le Dr. Moncorvo. Vide Revue Mensuelle des
maladies de Venfance, 1886, pag. 101, 160.

Um caso de pyo-pneumo-thorax (autópsia), pelo
Dr. Tillemont Fontes. Vide Gaveta Medica da Bahia

SL

1886-1887, vol. xviii, pag. 163.
~ 

¦

¦

TOXICOLOGIA E MEDICINA LEGAL
-t

Relatório sobre um caso de pesquizadestrychnina,
effectuada no laboratório da Faculdade. Reflexões
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suggeridas por este facto. Do veneno, sua definição,
classificação medico legal, pelo Dr. Souza Lima.
Vide Revista dos Cursos Practicos e Theoricos da
Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, De-
zembro i885, anno n, n. 2, (publicado em 1886.)

Exame chimico legal sobre manchas de sangue
encontradas em uma camisa que pertenceu ao padre
Belchior assassinado em S. João da Barra, pelo
Dr.A. M. Teixeira.Vide Revista dos Cursos Practicos
e Theoricos da Faculdade de Medicina do Rio de
Janeiro, Dezembro de 1886, anno 11, n. 2, (publicado
em 1886.)

Perturbações determinadas pelo veneno ophidico,
pelo Dr. Tiberio de Almeida. Vide União Medica,
fase. 3o, anno vi, 1886, pag. i23.

¦¦¦:i.:'V:

Critica dos methodos de pesquiza toxicologica, pelo
Dr.Souza Lima. Vide Revista dos Cursos Practicos e
Theoricos Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro,
anno 111, n. 1, 1880, pag. 3 e 28.

Envenenamento pelo arsênico; morte, pelo Dr. A-
M. Teixeira. Vide Revista dos Cursos Practicos e
Theoricos da Faculdade de Medicina do Rio de
Janeiro, anno m, n. 1, 1886, pag. 81-94.

. „

¦.*'•¦¦"•:-¦'¦¦''¦-'"'¦ ' ' 
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^

'

Os crystaes de hemina perante a medicina legal,
pelo Dr. Souza Lopes: Vide Revista dos Cursos

* ,
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Practicos a Theoricos da Faculdade de Medicina do
Rio de Janeiro, anno iii, n. i, 1886 pag. §5* ibi e

¦

119. H#. >«/'•

'^•''.^
¦ Toxicologia.-Continuação á critica dos methódos

de pesquizas, pelo professor Souza Lima. Vide Re^
vista dos Cursos Practicos e Theoricos da Faculdade
de Medicina do Rio de Janeiro, 1886, anno m, n. 2*

k »apag. 29

Veneno, envenenamento e jurisprudência relativa,
pelo Dr. Antônio M. Teixeira. Vide Revista dos
Cursos Practicos e Theoricos da Faculdade de Me-
dicina do Rio Janeiro, 1886, anno m, n. 2, pag. jj..

Assassinato de Rosário Rossi. — Distincção entre
o suicídio e o homicídio por ferimento, pelo Dr. A.
M.Teixeira. Vide Revista dos Cursos Practicos e

,.V -': ' li-; "¦ ''• -:-. ;v 'V-' '¦¦-';

Theoricos da Faculdade de Medicina do Rio de

¦. .¦'¦¦¦'
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Janeiro, 1S86, annoui, n. 2, pag. 87.
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MATÉRIA MEDICA E THERAPEUTICA

De 1'emploi du convallaria maialis dans les maladies
du cceur, par M. le Docteur Clemente Ferreira. Vide.

¦ .- , .. , ^ 
'¦ • -„ f 7.3f;

União Medica, anno vi, fase. i°, i886r pag. 33. t

Da tintura de lobelia inflata na therapeutica da
asthma e de suas vantagens quando empregada em
altas doses, paio Dr. Silva Nunes. Vide União Me-
dica, anno vi, 1886, pag. 38, "' ri

t ..¦-... ',_•,
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De Ia thaline dans Ia thérapeutique infantile, pai'
M.le Dr. Moncorvo. Vide União Medica, anno vi,
fase. 2o, 1886, pag. 69.

¦

Duas palavras a propósito do juizo critico do Sr.
Dr. Vieira de Mello sobre o meu trabalho. Contribution
à 1'étude clinique des applications thérapeutiques de
1'antipyrine. Vide União Medica^ fase. 3°, anno vi,
1886, pag. i32.

A cascacara sagrada como medicamento purgativo,
pelo Dr.T. Lopes d'Almeida. Vide União Medicado
Rio de Janeiro, fase. 6o, anno vi, 1886, pag. 243 e
fase. 7o, pag. 3o8.

Do chlorhydrato de pereirina nos casos rebeldes
de febres palustres, pelo Dr. J. da Cunha Ferreira.
Vide União Medica, fase. 70, anno vi, «886, pag. 323.

#

De 1'emploi de 1'antipyrine contre les accidents
fébriles de Ia dentition, par M. le Dr. C. Ferreira.
Vide União Medica, anno vi, 1^86, pag. 448.

¦Do leite de mangabeira como agente therapeutico,
pelo professor J. Caminhoá. Vide Annaes da Acade-
mia de Medicina do Rio de Janeiro, vi série, tomo n,
n. 2. Outubro a Dezembro de 1886, pag. 235.

•'¦r ,:¦¦:

Laboratório de therapeutica experimental.—Curso
do Dr. Eduardo Guimarães. Do Curare, sua accão
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physiologica, (continuação.) Vide Revista dos Cursos
Practicose Theoricos\da Faculdade de Medicina 4p
Rio de Janeiro, 1886. anno m, 11. 2, pags. 71, 80 è
3. '7' 
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De 1'action physiologique du salicylate de mercure,

par A. Duprat, folheto de 2 pags. Extr. des Bulletins
de Ia Société de Biologie, séance du 27 mars, i886\

,. 

'¦ 

... .*-,' —

Note sur 1'action physiologique de l'erythrina coral-
lodendron, par MM. Pinet. & A. Duprat (médecin
brésilien.) 1 folheto de 2 pags. extr. des Bulletins de
Ia Société de Biologie, séance de 12 Jüin 1886.

Note sur 1'action physiologique du solanum-pani-
culatum, par A. Duprat (médecin brésilien.) Externe

íf* '. ' * ¦ ° ¦' -v . ¦ 
' ; ¦

des Hôpitaux. 1 folheto de 2 pags. Extr. des Bul-
letins de Ia Société de Biologie, séance de 12 Juin
1886.

-?1'''.71. '
*
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A pepsma e seu valor em medicina, pelo Dr. A.
d'Azambuja. Vide Jornal de Medicina e Pharmacia,
Paris,-'i886, n. 12, pag. 162. *- 7;

' iTfc

De 1'asthme chez les enfants et de son traitement
par Ia teinture de lobelia infiata, par le Dr. Moneprvo.
Vide Bulletin General de Thérapeutique,^ livraison
n. de i5 Octobre 1886, pag. |§f?.

De nouveaux faits confírmatifs de Ia haute valeur
thérapeutique de 1'antipyríne, par le Dr. Clemente

77r'-.-*v '(¦ ". '¦ 
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Ferreira (de Rezende.) Bulletin General de Théra-
peutique,^6 livraison, n. de 3o Aoüt i886,pag. 181.

De 1'emploi de Ia terpine dans les aflections bron-
cho-pulmonaires, par le Dr. Clemente Ferreira (de
Rezende (Brésil.) Vide Union Médicale, Paris, 1886
pags. 944-956.

< 

' 
"... b ' ¦" * 

*

De 1'emploi de 1'antipyrine contre les accidents fé-
brilesde ladentition, par le Dr. Clemente Ferreira (de
Rezende.) Vide Revue Mensuelle des maladies de
Venfance, 1886, pag. 451.

-':¦'. '• ¦„.¦¦.. ¦ ' 
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A propôs de 1'emploi du piscidia erythrina appelé
au Brésil mulungu, comme médicament analgésique,
par le Dr. Clemente Ferreira (de Rezende, Brésil.)
Vide Bulletin General de Thérapeutique, Paris, 1886
n. de 3oDécembre, pag. 55/.

HYGIENE

Águas pluviaes, pelo Dr. Nuno de Andrade. Vide
Revista de Hygiene, anno 1, n. 1, 1886, pag. 6.

' - • <;.

Nota para a historia da hygiene, pelo Dr. Pires.de
Almeida. Vide Revista de Hygiene do Rio de Ja-
neiro, anno 1, n. 1, 1886, pag. 11. "Y y "X';r¦¦;',

¦

Hygiene escolar, pelo Dr. Vicente de Souza. Vide
Revista de Hygiene, Rio de Janeiro, anno 1, n. 1,
pag. i5.

A. M. B.' 8.
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. Do asseio e da sobriedade como bases fundàmen-

taes da hygier>e, pelo.Dr. L. A. da Silva Samos. Vide

Revista de Hygiene, Rio de Janeiro, anno i, n. i,

1886. pags. 18, 55.

¦ 
¦

ri'.'

¦

¦ :-¦£'-•- -'¦' ¦-

Dos soccorros a prestar aos afogados, pelo Dr. A.

Jobim. Vide Revista de Hygiene, Rio de Janeiro,

annoi, n. -i, 1886, pag. 22, 96.

Hygiene das escolas. - Extracto do relatório dos

delegados de hygiene da parochia de Santa Rita.

Drs. Torres Cotrim, Lourenço da Cunha e Sacra-

mento Blake. Vide -Revista de Hygiene, Rio de

Janeirovanno 1, n. 1, 1886, pag. 26.
¦ 

#

Amas de leite, pelo Dr. Carlos de Vasconcellos.

Vide Revista de Hygiene, Rio de Janeiro, 1886,

pags. 3i, 59, 144.

Dos pântanos como causa principal da insalubri-

dade da cidade do Rio de Janeiro, pelo Dr. Eugênio
Guimarães Rabello. Vide Revista de Hygiene, Rio

de Janeiro, anno 1, 11. 2, 1886. pag. 36, 41.

Pires de Almeida,
de Janeiro, anno 1,

A remoção do lixo, pelo Dr.
Vide Revista de Hygiene, Rio
n. 2, 1886, pag. 49. ,

¦ 
¦¦"..
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A febre amarei Ia e ás desinfecções, pelo Dr. Sacra
mento Blake. Vide Revista de Hygiene, Rio de Ja-
neiro, anno 1, n. 2, 1886, pag. 63. •¦ .?"'¦, ¦¦:,¦'.*. ¦¦¦...¦ \
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Hygiene escolar. — Extracto do relatório dos de-
legados da parochia do Engenho-Novo, sendo relator
o Dr. Guilherme Moreira Guimarães. Vide Revista
de Hygiene, Rio de Janeiro, anno i, n. 2, 1886,

pag. 70.

Construcções feitas á revelia4 da hygiene, pelo
Dr. Eugênio Rabello. Vide Revista de Hygiene,
Rio de Janeiro, anno i, n. 3, 1886, pags. 81 e i3o.

Hygiene escolar. — Influencia nociva das tarefas
intellectuaes ás crianças em sua organisacão e saúde,

pelo Dr. Pires d'Almeida. Vide Revista de Hygiene,
Rio de Janeiro, anno i, n. 3, i886? pag. 85.

0 cholera morbus e a hygiene das cidades, pelo
Dr. Silva Santos. Vide Revista de Hygiene, Rio de
Janeiro, anno i, n. 3, 1886, pag. 93.

Relatório sobre o cemitério da Veneravel Ordem
Terceira dos mínimos de S. Francisco de Paula, apre-
sentado ao Sr. Inspector Geral de Hygiene, pela
commissão nomeada ad hoc, assignado pelos Srs.
Drs. Frederico Xavier (relator), Freitas Henriques e
Paulo Barbosa. Vide Revista de Hygiene, 1886,

pag. 106.

¦ 
¦

• - • ' •. .-V

Breves considerações sobre a água e suas condições
de potabilidade, pelo Dr. Guilherme Moreira Gui-
marães. Vide Revista de Hygiene, Rio de Janeiro,
n. 4, 1886, pag. 136.
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Hygiene alimentícia. — Herva matte, pelo phar-
maceutico Castro Ramalho. Vide Revista de Hy-

giene, Rio de Janeiro, anno i, n. 4, 1886, pag. 14^
¦ ¦. 

¦ 

*

0 hospital de Jurujuba, pelo Dr.Nuno de Andrade.
Vide Revista de Hygiene, setembro de 1I86, pag. 161.

»*.,aK *>*

•

\ Sciencia para o povo. — Noções elementares de
hygiene. O ar atmospherico, pelo Dr. Eugênio
Rabello. Vide Revista de Hygiene, setembro de
1886, pag. 190.

Da vida sedentária e de seus inconvenientes anti-
hygienicos, pelo Dr. Hilário Figueira. Vide Revista
de Hygiene, setembro de 1886, pag, 179, outubro

•¦¦ 
• 

• 

. 
• -,

pag. 202.

0 cholera asiático. — Confronto entre esta e ai-
gtimas outras moléstias epidêmicas. Symptomaio-
logia do cholera. Diagnostico differencial entre o
cholera epidêmico e o cholera sporadico, e o envene-
namento pelas substancias cáusticas. Notável seme-

W,. .... 1 ¦. 1 ' ¦

lhanca entre o cholera morbus e o cholera infantil.
Etiologia obscura do cholera. Prophylaxia do cho-
lera, pelo Dr. Eugênio Rabello. Vide Revista de
Hygiene, outubro, 1886, pag. 210.

Discussão sobre o cholera, pelo Dr. L. Á. da Silva
Santos. Vide Revista de Hygiene, outubro dç 0
pag. 217.

. ."**.'
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Dos effeitos do meio nosocomial sobre a nossa
constituição medica, pelo Dr. Eugênio Rabello. Vide
Revista de Hygiene, 1886, outubro, pag. 223.

V:'-

Relatórios apresentados á Faculdade de Medicina
do Rio Janeiro, afim de habilitar-se para o concurso ao
logar de adjuncto á cadeira de hygiene e historia da
medicina, pelo Dr. Rocha Faria. Vide Revistados
Cursos Practicos e Theoricos da Faculdade de Me-
dicina do Rio de Janeiro, anno n, n. 2, i885, pags.
98-118, (publicado em 1886.)

Hygiene. — A falsificação dos vinhos, pelo Dr. F.
S. Santo-Pagano (cidade de Cabo-Verde, província
de Minas-Geraes, Brazil.) Vide Jornal de Medicina
e Pharmacia, Paris. 1886, n. 9, pag. 117.

Breves considerações sobre hygiene naval, pelo
segundo cirurgião Dr. Venancio Nogueira da Silva.
Vide Revista Marítima Brasileira, anno iv, 1886,
Janeiro, pag. 5.

Palestras do medico. (Sobre hygiene da infância,
mortalidade, etc), pelo Dr. Carlos Costa. Vide Mãi
de Família, i8867 anno vrn.

--.-¦ 
'% "¦• -"! "

¦ .. 4

SCIENCIAS CIRÚRGICAS, 0BSTETR1CAS E
• GYNECOLOGICAS

¦

ANATOMIA DESCRIPTIVA E HISTOLOGIA
'*¦..,** ?*< ¦¦ "?''': "• '' $ ¦'

y': Ü..U " 
V ;¦..- v- * •

^otas anatômicas, pelo Dr. Pedro Severiano de
Magalhães. Vide Revista dos Cursos Practicos e
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Theoricos da Faculdade de Medicina do Rio de *
¦ '» Y' '.:'.%

Janeiro, anno m, n. i, 1886, pag. 61-70.
.'.'..'

Duas palavras sobre alguns craneos da collecção
do èabinete de anatomia descriptiva da Escola de
Medicina do Rio de Janeiro, pelo Dr. José Pereira,
Guimarães. Vide Revista dos Cursos Practicos è
Theoricos da Faculdade de Medicina do Rio de Ja->
neijo, dezembro de i885, anno 11, n. >, (publicado
em 1886.) : :- Y y ;. •

<¦•• :%í.-:-A , .. Y ¦ •

A propósito das « Duas palavras sobre alguns era-
neos da collecção do gabinete de anatomia descriptiva

.... ' ; ' - 'v'4,. <

da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro-, do Sr,
Dr. Pereira Guimarães», pelo professor Bulhões
Ribeiro. Revista dos Cursos Practicos e Theoricos,
da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro,
anno iii, n. 1, 1886, pag. 53-6o. f y

y

'•&.

*$*'?*

m

. 

¦ :-¦¦¦'

Microtome de précision de A. Duprat. Folheto de
2 pags., extrahido du Bulletins de Ia Société Ana-
tomique de Paris, séance du 3o Avril 1886.

"r-v

PATHOLOGIA E CLINICA CIRÚRGICAS
-*

~C,Y^
"**>"'

'.j. 
¦ *¦. ¦• > ¦

. -rs/ • v .5 ¦

'•.^Kt. *';."'.'.

Da fractura transversa da rotula. Memória, apre-
sentada a Imperial Academia de Medicina, pelo
Dr. Ernesto de Freitas Crissiunia para obter o lugar
de membro titular. Vide Annaes da Academia de
Medicinado Rio de Janeiro, 1886, vj série, tomo 1,
Pa&« 3iQy

«•: >
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Parecer sobre a memória apresentada a Imperial
Academia de Medicina, pelo Dr. Ernesto de Freitas
Crissiuma, pelo Dr. H. Monat. Vide Annaes daAca-
demia de Medicina do Rio de Janeiro, 1886, vi série,
tomoi, pag. 341.

Indicações e contra-indicações da tracheotomia no
croup memória apresentada a Imperial Academia
de Medicina do Rio de Janeiro, pelo Dr. Frederico

- 

¦¦.¦;.-. '¦¦¦¦¦.¦ '¦; ¦

Augusto dos Santos Xavier. Vide Annaes da Aca-
demia de Medicina do Rio de Janeiro, 1886, vi série,
tomo 1, n. 3, pag. 249.

¦¦)".

•"¦-. , / V. ¦ - »*¦¦•:' ; ¦ - *.. „ ¦

Parecer sobre a memória do Dr. Frederico Augusto
dos Santos Xavier, pelo Dr. Costa Lobo. Vide Annaes
da Academia de Medicina do Rio de Janeiro, 1886,
vi série, tomo 1, n. 3, pag. 269.

¦ ¦

'¦>'*

Estudo critico e clinico dos differentes processos
-

cirúrgicos do tratamento das hepatites suppuradas,
memória apresentada á Imperial Academia de Medi-
ema, afim de ser admittido como membro titular,

pelo Dr. Domingos de Góes e Vasconcellos. Vide
Annaes da Academia de Medicina do Rio de Janeiro,
vi série, tomo 11, n. 2, Outubro a Dezembro 1886,

pag. 121.

¦

,, Parecer sobre a memória acima, pelo Dr. Cris-
siuma, idem, idem., pag. 147. •\

Contribuição ao estudo clinico dos aneurismas da
aortasob o ponto de vista de seu tratamento pelo

¦ ¦ 
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»

¦:í ¦
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methodo romano ou methodo do professor Guido
Baccelíi, pelo professor V. Saboia. Vide Annaes da
Academia de Medicina do Rio de Janeiro, 1886,
vi série, tomo 1, pag. 277 e Revista dos Cursos Prac-
ticos e Theoricos da Faculdade de Medicina do
Rio de Janeiro. Anno 11, n. 2.

- ' ¦ 1 ¦ _¦ ~t
:>¦¦

Serviço do Dr. Pires Caldas. — Aneurisma da po*
plitéa direita. Ligadura da artéria femorai, pelo
5o annista Coroliano Burgos. Vide Gaveta Acade-
mica da Bahia, anno 11, n. 1, 1880, pag. 95.

1

Observação de um caso de gangrena dos artelhos
em um doente de diabete sacharino, pelo Dr. T.
Lopes de Almeida. Vide União Medica, do Rio de
Janeiro, 1886, pag. 496.

(pro

;*' ;¦¦¦' .¦' t¦¦: _ 
' ¦., :" V

Ankylose do maxillar inferior, osteotomia linear,
cesso Rigoli.) Cura. Additamento, pelo Dr.

Domingos de Góes. Vide Revista da Sociedade de
Medicina e de Cirurgia do Rio de Janeiro, 1886,
n. 1, pag. 22.

% . . .

Observação de um caso de pedra da bexiga, tratado
com successo pela litholapaxia, pelo Dr. Pedro
Affonso. Vide Revista dos Cursos Practicos e Theo-
ricos da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro,
anno 11, n. 2, i885? pag. 149-156, (publicado em 1886.)

Observações cirúrgicas, colhidas no serviço do
professor de clinica cirúrgica Barão de Saboia. Vide

1

1 
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Revista dos Cursos Practicos e Theoricos da Facul-
dade de Medicina do Rio de Janeiro, anno m, n. i,
1886, pag. 29-52. . '

,:'

¦:¦'' ¦¦' ¦ ¦?¦¦¦ ' ¦¦ ¦¦ 
^. 

'".'.. 
:.-.*'-' V

'.','¦7. ;'>i--7;'

Aneurisma diffuso na perna direita. Ligadura.
Cura, pelo Dr. Pires Caldas. Vide Gaveta Medica
da Bahia, 1886-1887, vol. xxm, pag. 143.

... .t.;

Clinique chirurgicale.—Retraction de 1'aponévrose
palmaire; de 1'aponévrose plantaire. Rhumatisme
articulaire aigu. Affection cardiaque, par M. Souza
Leite, externe des hôpitaux. Vide Progrés Medicai,
1886, 2 Octobre, pag. 816.

Varices. —Injecção intravenosa. Nevrose bulbar ?
Morte, pelo Dr. A. Bustamante. Vide Revista da
Sociedade de Medicina e de Cirurgia do Rio de Ja-
neiro, 1886. n. 1, pag. 39.

¦ 

..,; 
¦¦ ¦

4' ".

Miscellanea. — I. Um caso de blepharoplastia
pelo processo de Gradenigo ; II. Ectropion cica-
tricial circumscripto curado pela secção sub-cutanea
da cicatriz,combinado corri a tarsoraphia temporária;
III. Corpo extranho intra-orbitario e abcesso retro
bulbar extracção e cura ; IV. Novas indicações thera-
peuticas da cocaína, pelo Dr. H. de Gouvea. Vide
Revista dos Cursos Practicos e Theoricos da Faculr
d.ade de Medicina do Rio de Janeiro, anno 11, n. 2,
188 , pag. 157-168, (publicado em 1886.)

A. M. B.
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Miscellanea ophthalmologica, pelo professor H. de

Gouvéa. — I. Caso de cura de descollamentoKda
retina por puncção sclerotical e sclerotico-retinal.
II. Caso de prolapso da iris, seguido de staphylqma

parcial e glaucoma consecutivo: impotência da

iridectomia peripherica e da excisão do staphyloma

parcial: cura definitiva por uma sclero-iridotomia.
III. Estatística das ultimas 33 operações de cataracta

praticadas na clinica da Faculdade durante o corrente
anno lectivo. Vide Revista dos Cursos Practicos e

Theoricos da Faculdade de Medicina do Rio de
Janeiro, 1886 annom, n. 2, pag io3.

Nota sobre um caso de thrombose dos seios caver-
nosos, pelo Dr. Victor de Britto. União Medica,
fase f, anno vi, 1S86, pag. 289.

Da operação do electro-iman, ou extracção de fra-
mentos de ferro do olho por meio do electro-iman,

peloDr.J. Ç. de Bittencourt. Vide União Medica,
fase. 7°, anno vi, 1B86, pag. 3 i 3. ;

Relação de dez cataractas congênitas operadas
¦ * •*-••' •..-...>• •'¦•'¦" Ui l

com suecesso, pelo Dr. J. C. de Bittencourt. Vide
União Medica, do Rio de Janeiro, i886? pag. 346.

Do jequirity, suas indicações e contra-indicações,

pelo Dr. J. C. de Bittencourt. Vide União Medica,
anno vi, 1886, pag. 433.

Da tuberculose ocular, pelo Dr. J. C. de Bitten-
court. Vide União Medica, 1886, pag. 481-531.
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Quelques considérations sur 1'action de 1'atropine
et de 1'esérine sur Ia conjonctive oculaire,par le Dr.Vi-
ctor de Britto, de Porto Alegre (Brésil.) Vide Archivo
Ophthalmotherapico de Lisboa, anno vn, 1886, n. 3,

pag. 72, e Union Médicale, 1886, pag. 3.

Note surdeux cas d'accidents aprés 1'opérationde
Ia cataracte.—Emploi des injections de sublime.
Guérison,par le Dr. Victor de Britto,de Porto-Alegre
Vide Union Médicale. 1886, vol. 11, pag. 663.

y ¦¦... OBSTETRÍCIA E GINECOLOGIA
*

Um caso clinico de terminação fatal, por M. J. M.
,.*•* V «í . ' ' "

Durocher (parteira.) Vide Annaes da Academia de
Medicina do Rio de Janeiro, 1886, vi série, tomo 1,

pag. 399.
.' . 

' ¦.. ¦¦¦¦.'.'.¦¦. ' - . '¦¦ Y :. ''¦¦¦¦ 
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Sarcoma do utero.—Hysterectomia vaginal. Cura.
Reproducção do neoplasma. Morte, pelo Dr. J.J.
deSant'Aüna. Vide Revista da Sociedade de Medi-
cinae de Cirurgia do Rio de Janeiro, 1886, n. 1,

pag. 32.
Ul V

b£1 :j
,

¦'¦- .' : ¦¦: . . 
'¦ 

i. v

í



I

'

' '.^:- 
.-'¦:. ::-M ' **.'¦¦¦%

..: ,¦ » . -

¦ ¦ ' 
. ..¦ 

¦;. ¦ .- .

; I

'•.. .\-'/'

THESES
¦:'¦ ¦ „V,.'-;.:. 

¦ ¦ .

> ¦ 
,

.

Apresentamos a relação de todas as theses defen-
didas perante a Faculdade do Rio de Janeiro durante
o anno de 1886. D'essas theses algumas constituem
trabalhos de immenso valor; taes como as dos Drs.
Olympio Olinto de Oliveira, Alfredo Aquino da
Fonseca, Eduardo Ferreira França, Alfredo Augusto
de Castro Medeiros, Alberto Saboia Viriato de Me-
deiros, João Dutra, Jorge Luiz Gustavo Street,
Rodolpho Galvão, Edmundo Lacerda, Domingos
A. Niobey, Mario de Souza Ferreira, Luna Freire,
L. Carlos Duque Estrada, Arthur Joaquim da
Silva, Jorge da Rocha Miranda, Olympio Viriato
Portugal, Jorge Pinto, Jayme Silvado, Guilherme
Tell e André Rangel, estas em medicina e as dos
Drs. Antônio Constantino da Silva Castro (pre-
miado com a medalha Manuel Feliciano), Honorio
Luiz Vargas, Toledo Dodsworth e João de Assis
Lopes Monteiro em sciencias cirúrgicas; as dos
Drs. Caetano Furquim Werneck d'Almeida, Fran-
cisco Isidoro Duos Júnior e Theophilo Tavares
Paes Júnior em obstetrícia e gynecologia. Sobre
sciencias physicas e chi mi ca s também são dignas de
menção especial as theses dos Drs. Marques de Faria
e Alberto de Sá.• .. ,--. .'.:;.¦ -.-.::¦;¦ ¦',¦¦-'¦¦ <¦¦¦:.:¦* i
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Em seguida damos a lista de todas essas theses
classificadas nas differentes secções da classificação
que adoptámos. As theses da Faculdade da Bahia são
também incluídas sem nenhuma outra nota, a não
ser os nomes dos auctores e assumptos das disserta-
çóes, porque só assim recebemos as indicações da
referida Faculdade.

Lamentamos que o limitadíssimo tempo de que
dispozémos para a promptificação d'este annuario,
não nos permittisse fazer uma minuciosa apreciação
de algumas theses que constituem excellentes mono-
graplíias, dignas de consulta. Não só esta como ou-
trás lacunas, esperamos, serão preenchidas nos
annos seguintes.

SCIENCrAS PHYSICAS E CHIMICAS
»

Estudo do apparelho da phonação no homem em re-
lação ás leis da acústica, por Luiz da França Marques
de Faria. Rio de Janeiro, typ. da Escola, de Seraphim
José Alves, 1886. 1 vol. in 40.

»

Parallelo entre o thermo cauterio de Paquelin e o
galvano-cauterio thermico sob o ponto de vista physico,
por Alberto Xavier de Sá. Rio de Janeiro, Imprensa
Nacional, 1886. 1 vol. in 40.

Estudo das diversas espécies de asphyxias, por Luiz
Augusto Botto. Rio de Janeiro, typ. lith. e encad. a
vapor Laemmert & C, 1886, 1 vol in-40.
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Agoas mineracs, pelo Dr. Helvécio Ferreira de An^
drader-Babia, 1886. , .,. ¦ .;/:,•¦ " 1'

¦¦>:'te ^.. '•. - '

SCIENCIAS MÉDICAS 1

^*,

Dos nervos vasos-dilatadores, por Jorge da Rocha Mi?
randa. Rio de Janeiro, typ. de Miranda & Almeida^
1886. I VOl in-40. :• K

¦¦*, ,,. >

1

Funcçoes das circumvoluções cerehraes, pelo Dr. Ale-
xandre da Silva Mourão. Bahia, 1886.

Condições physicas da audição no homem, pelo Dr.
Aristides Pereira da Silva. Bahia, 1886. *

, Jíervos suspensivos e acceleradores, pelo Dr. Cesario
¦¦ -1

de Brito Travassos. Bahia, 1886.

Formas clinicas das meningitcs.—Diagnostico diffc-
rencial, por Francisco de Paula Amarante. Rio de Ja-
neiro, typ. e lith. de Moreira Maximino & C, 1886.
t vol. in-40. '

"¦¦¦-. .¦..»¦

Das condições pathogenicas das paralysias que sobre-
vem durante a marcha da phthisica pulmonar, por Gui-
lherme Tell. Rio de Janeiro, typ. lith. e encad. a vapor
Laemmert & G , 1886. 1 vol. in-40.

¦

Do diagnostico e tratamento das paralysias periphe-
ricas. These apresentada a Faculdade de Medicina do
Rio de Janeiro por Mario de Souza Ferreira. Rio de Ja-
neiro, typ. de Miranda & Almeida, 1886. 1 vol. in-40.

¦:¦.:¦ ¦'¦¦¦ ¦

¦ -'¦ ' 
:* 

¦/*'

Das concepções delirantes (seu valor diagnostico).
These apresentada a Faculdade de Medicina do Rio

?•¦¦% 
•
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de Janeiro, por Rodolpho Galvão. Rio de Janeiro, typ.
de G. Leuzinger & Filhos, 1886. i vol. in-40,

f ¦ ¦ ¦y

Interpretraçao pathogenica das choréas. These apre-
sentada a' Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro,
em 3o de Agosto de 1886, e sustentada por Alberto
Saboia Viria^o de Medeiros. Rio de Janeiro, typ. Central
de Evaristo R. da Costa, 1886. 1 vol in-40.

Diagnostico e tratamento da angina do peito. These
apresentada a Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro,
por Emílio Emiliano Gomes. Rio de Janeiro, typ; e lith.
Econômica de Machado & C, 18S6. 1 vol in-40.

Diagnostico e tratamento da angina do peito, por
Eloy dos Reis e Silva. Rio de Janeiro, typ. G. Leuzinger
& Filhos, 1886. 1 vol. in-40. ;

Das allucinaçôes, sna importância no diagnostico da
alienação, por Henrique Augusto de Mello e Senna. Rio
de Janeiro, typ. lith. e encad. a vapor Laemmert & C.
1886. t vol. in-40. ¦'_•

¦

Do diagnostico e tratamento das paralysias periphe-
ricas, por José Coelho dos Santos. Rio de Janeiro, typ.
lith. e encad. a vapor Laemmert e C. 1886, 1 vol in-40.

Do diagnostico e tratamento das paralysias periphe-
ricas, por Mathias Arthur da Motta Andrade. Rio de
Janeiro, typ. lith. e encad. a vapor Laemmert & C.
i.vol. in-40.

-'.«*>:

¦

Condições pathogenicas e modalidades clinicas da
hysteria, por Antônio Fernandes Figueira. Rio de Ja-
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neiro, typ. União, de A. M. Coelho da Rocha & C, 1000.
1 vol. in-40. 7 t i-|^..-;.Wx:.'''**•;¦ 
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. Da albuminuria e sua importância para o diagnos-
tico, pelo Dr. Alfredo Theodoro Guaraná. Bahia, 1886.

Signaes fornecidos pela analyse chimica das ourinas,
pelo Dr. Esmeraldo José de Andrade. Bahia, 1886.

Da uremia em geral, pelo Dr. João Baptista dos Santos
Filho. Bahia, 1886. ••'

Da albuminuria e sua importância para o diagnos-
tico, pelo Dr. Joaquim Matheus dos Santos. Bahia, 1886.

¦>f ¦ ¦ ....

Albuminuria e sua importância no diagnostico, pelo
Dr. Sérgio Teixeira de Macedo Werneck. Bahia, 1886.

Tétano, pelo Dr. Álvaro Sinval de Moura. Bahia,
1886.' .' . .</ ' .'....;¦'-:.?'

•li *'','"¦ ¦ . ¦ ..
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Eclampsia, pelo Dr. Amaro Rodrigues de Albuquer-
que Figueiredo. Bahia, 1886.

. ''?*¦..

:j¦'"..' '

Diabetes assucarado, pelo Dr. Antônio Alves Tei-
xeira Júnior, Bahia, 1886.

Glycosuria, pelo Dr. Boaventura da Rocha Paes. Ba-
hia, 1886.
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Glycosuria ou diabetes assucarado, pelo Dr. Domin-
gos Augusto de Azevedo. Bahia, 188Ç.
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Considerações acerca da eclampsia, pelo Dr. Eduardo
Dôtto, Bahia 1886.
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Considerações acerca da Eclampsia, pelo Dr. Emyg-
dio Augusto de Sá Ribeiro. Bahia, 1886.

Considerações acerca da Eclampsia, pelo Dr. Fran-
cisco José de Sant'Anna. Bahia, 1886.

Tétano Traumático, pelo Dr. Theophilo de Mattos
Judice. Bahia, 1886.

Da Glycosuria, pelo Dr. Ignacio Firmo de Almeida
Xavier. Bahia, 1886.

*....'

Tetanos, pelo Dr. João Nunes da Silva Lopes. Bahia,
1886.

Considerações acerca da Eclampsia, pelo Dr. José de
Azevedo Maia Filho. Bahia, 1886.

Tétano, pelo Dr. Ulysses Cruz. Bahia, 1886.

Estudo clinico das lesões das diversas regiões e es-
tructura medullar, pelo Dr. Quirino Ribeiro Monteiro
de Rezende. Bahia, 1886. . $

Glycosuria, pelo Dr. Remigio Gomes Guimarães.
Bahia, 1886.

Bérilberi, these apresentada á Faculdade de Medi-
cina do Rio de Janeiro, por Antônio Augusto de Car-
valho. Rio de Janeiro, — Typ. de G. Leuzinger & Filhos,
1886. 1 vol. in-40.

4Feore amarella, por Eduardo Ferreira França. Rio
de Janeiro, Imprensa a vapor Lombaerts & C, 1886.
1 vol. in-40,

A. M. b. 9.
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Febre amarella, por Cincinato Henriques da Silva.
Rio de Janeiro, typ. de G. Leuzinger & Filhos, 1886.

1 vol. in-40.

Febre amarella, pelo Dr. Antônio Gomes Pereira de
Moraes. Bahia, 1886.

Febre amarella, pelo Dr. Luiz Lopes da Silva Lima.
Bahia, 1886.

.¦. ¦,.'.¦¦.' .''¦¦¦'.

Febre amarella, pelo Dr. Luiz Vieira Lima Guimarães.
Bahia, 1886.

Febre amarella, pelo Dr. Manoel Ribeiro de Araújo.
Bahia, 1886.

Febre amarella, pelo Dr. Manoel dos Santos Rangel.
Bahia, 1886.

Febre amarella, pelo Dr. Thomaz de Figueiredo
Rocha. Bahia, 1886.

. 
* 

, . . 

Do diagnostico e tratamento das pyrexias palustres,
por Jorge Alberto Leite Pinto. Rio de Janeiro, typ.
Montenegro, 1886.1 vol. in-4°. ¦ ¦
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Do diagnostico e tratamento das pyrexias palustres,
por Victor Custodio Ferreira. Rio de Janeiro, — Im-
prensa a vapor Lombaerts & C, 1886. 1 vol in-40.

Estudo clinico das manifestações ferradas, da into-
xicaçào palustre, por Olympio Viriato Portugal. Rio de
Janeiro, typ, Monte negro, 1886. 1 vol. in-4».

Formas clinicas do impaludismo, pelo Dr. Bruno de
oraes Bittencourt. Bahia, 1886.
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Formas clinicas do impaludismo, pelo Dr. José Vieira
da Costa Valente. Bahia,-1886.

Formas clinicas do impaludismo, pelo Dr. Manoel
Martins Vianna. Bahia, 1886.

¦.-*¦.¦¦'.''

Febre remittente biliósa dos paizes quentes, Dr. Car-

pophoro de Mendonça Lima. Bahia, 1886.

Febre typhoide, pelo Dr. Manuel Rolemberg Leite
Sampaio. Bahia, 1886.

.

Da febre typhoidéa, pelo Dr. João Baptista Fragoso.
Bahia, 1886.

>-;¦.¦*

Febre typhoide, pelo Dr. José Cesimbra Fairbanks.
Bahia, 1886.
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Febre typhoide, pelo Dr. Ernesto Pinheiro de Lacerda.
Bahia, 1886.

...

0 cholera morbus e © bacillo virgula, pelo Dr. Luiz
Agapito de Moura. Bahia, 1886.

.

Etiologia do cholera e sua prophylaxia, pelo Dr. Fran- •

klin Dantas Correia Góes. Bahia, 1886. . \<\-: -¦:.--;-y^ . ¦

¦'-.¦¦"¦¦¦'...•¦

Etiologia do cholera morbus, medidas sanitárias ap-

plicaveis contra a sua invasão e propagação nesta cidade,

pelo Dr. Mathias de Campos Velho. Bahia, 1886.

Hypoemia intertropical, pelo Dr. Arthur José Bastos.
Bahia, 1886. ¦
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Hypoemia intertropical, pelo Dr. Lybio Vinhas.
Bahia, 1886. .
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Estudo clinico da morphéa. pelo Dr. Appio José
Lopes. Bahia, 1886.
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iortites, por Bernardo Herculano Monteiro Barros.
Rio de Janeiro, typ. de G Leuzinger & Filhos, 1886.
1 vol. in-40.

,¦ '-¦¦'..,
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Estudo clinico da diathese iibrosa. — These apresen-"'. tada a Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, por
Eduardo Augusto de Lacerda. Vassouras, typ. do Vassou-
rense, 1886. 1 vol. in-40.

. 

¦¦•

fEstudo clinico da diathese filbrosa.— These apresen-
tada a Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, por
Adolpho Frederico de Luna Freire. Rio de Janeiro,
typ. e lith. de Moreira, Maximino & C, 1886. 1 vol. in-40.

Estudo clinico da dkthese fibrosa, por Theophilo de
Almeida Torres. Rio de Janeiro, typ. de J. D. de Oli-
veira, 1886. 1 vol. in-4'\

.¦¦ Y»

Das condições pathogenieas do delírio nas affecçoes
do coração, por Alberto Rodrigues Silva. Rio de Janeiro,
typ., lith. e encad. a vapor Laemmert & C, 1886.
1 vol in-40.

Diagnostico e tratamento da angina do peito, por
Tiberio Burlamaque de Moura. Rio de Janeiro, typ. de
Almeida Marques & C, 1886. 1 vol. in-40. /

Diagnostico e tratamento da angina do peito, porSerapião Henrí1Ue Mariante. Rio de Janeiro, typ. de
| D..de Oliveira, 1886. 1 vol. in-40.

''<"'¦, ' 1 y ". -y;
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Chlorose, por José Chardinal d'Arpenans. Rio de Ja-

neiro, typ., lith. e encad. a vapor, de Laemmert & C,

1886. 1 vol. in-4?.
,••¦'¦¦ 

¦ -¦¦¦¦'"

Da diagnostico differencial entre as diversas espécies

de anemias, por Bernardo Ribeiro de Magalhães. Rio de

Janeiro, typ., lith. e encad. a vapor Laemmert & C,

1886. 1 vol. in-40.
...

Da constituição e das manifestações gottosas, pelo
Dr. João Braulio de Vilhena Júnior. Bahia, 18S6.

*»

Asthma. — These apresentada a Faculdade de Medi-

cina do Rio de Janeiro, por Duarte de Abreu. Rio de

Janeiro, typ. e lith. de L. Winter, 1886. 1 vol. in-4?;

Asthma, por José Marianno Loures. Rio de Janeiro,

typ. de G. Leuzinger & Filhos, 1886. 1 vol. in-40.

Phthisica, pelo Dr. Gonçalo Rebello Leite, Bahia, 1886.

Estudo clinico de lithiase biliar,por José Lobo Vianna.

Rio de Janeiro, typ. de Miranda & Almeida, 1886.

1 vol. in-40.

Câncer do estômago, por Virgílio Rolemberg Bhe-

ring. Rio de Janeiro, typ. lith e encad. a vapor Laem-

mert & C, 1886. 1 vol. in-40.

Câncer do estômago, por Franklin de Faria, Rio de

Janeiro, typ. União de A. M. Coelho da Rocha, 1886.

1 vol. in-40.
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Dysenteria, peloDr. Manoel Baptista Itajahy. Bahia

1886, ' ¦
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Dysenteria, pelo Dr. Francisco Homem de Carvalho
Bahia, 1886.

":" 
¦

Dysenteria, pelo Dr. Jacob Almeida de Souza Gayoso.
Bahia, 1886.

Hemato-chyluria endêmica dos paizes quentes, peloDr. Antenor Coelho de Souza. Bahia, 1886.
¦» ¦

•¦¦....¦' :-*

Estudo clinico das affecções cutâneas parasitárias mais
freqüentes no Brasil, por Olegario Ribeiro da Silva.
Rio de Janeiro, typ. Carioca, 1886. 1 vol. in-4».

Estudo clinico e pathogenico das ulceras idiopathicas
da perna, por Virgílio Benedicto Ottoni. Rio de Janeiro,
typ. Laemmert & C, 1886. 1 vol. in-40.

Fôrmas clinicas das nephrites nas crianças. — Etio-
logia, diagnostico e tratamento, These apresentada a
Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, por Alfredo
Augusto de Castro Medeiros. Rio de Janeiro, typ, de J.
D. de Oliveira, 1880". 1 vol. in-40. '..-),.

M;7v..-

, , «,. " '
¦'•¦¦¦

¦ 
¦. . 

'¦¦. 

.. . ." 
¦

Do valor das injecçoes hypodermicas na therapeutica
infantil, por Alfredo de Aquino Fonseca. Rio de Janeiro,
Imprensa Nacional, i885. (Apresentada em 1886. 1 vol.
in-40.

Das paralysias na infância: fôrmas clinicas e ana-
tomo-pathologicas. Diagnostico differencial, por Olvmpio
Olintode Oliveira. Rio de Janeiro, Imprensa Nacional,
1886. 1 vol. in-40.

-**9?*-.

Das condições que explicam a mortalidade das crian-
Ças na cidade do Rio de Janeiro, por Evaristo Ferreira
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da Veiga Sobrinho. Ouro Preto, typ. da Província de
Minas, 1886. i vol. in-40.

Coqueluche, por Jayme Silvado. Rio de Janeiro, Im-

prensa a vapor Lombaerts & C, 1886. 1 vol. in-40.

Coqueluche, por João Baptista Ferreira Vellozo. Rio
de Janeiro, 1886.

* Coqueluche, por Gabriel Fabiano Alves. Rio de Ja-
neiro, typ. de J. D. de Oliveira, 18^6. 1 vol. in-40.

Coqueluche, por Domingos Augusto da Silva. Rio de
Janeiro, typ. de J. D. de Oliveira, 1886. 1 vol. in-40.

Da conjunctivite purulenta dos recém-nascidos, sua

prophylaxia e tratamento, por Deocleciano Patrício de
Azambuja. Rio de Janeiro, typ. da Escola, de Seraphim
José Alves. 1 vol. in-40.

Fôrmas clinicas da uremia, pelo Dr. Rufino José
Mutamba Bahia, 1886.

Anthelminthicos brazileiros. These apresentada a Fa-
culdade de Medicina do Rio de Janeiro, por João

l

Dutra. Rio de Janeiro, imprensa a vapor Lombaerts & C.
1886. 1 vol. in-40.

Papaina, sua acção physiologica e therapeutica. These
apresentada a Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro,

por Domingos Alberto Niobey. Rio de Janeiro, imprensa
a vapor Lombaerts & C, 1886. 1 vol. in-40.
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Papaina, sua acção physiologica e therapeutica. These
apresentada a Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro,
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por Luiz Carlos Duque Estrada. Rio de Janeiro, imprensa
a vapor Lombaerts & C, 1886. 1 vol. in-40. :

Papaina, sua acção physiologica e therapeutica, por
Thiago Rodrigues da Costa. Rio de Janeiro, typ. Ca-
rioca, 1886. 1 vol. in-40.

Qual a acção physiologica e therapeutica da papaina,
pelo Dr. Manoel Bezerra de Moraes. Bahia, 1886.

Acção physiologica e therapeutica da papaina, pelo
Dr. Cândido da Silveira Machado. Bahia, 1886.

Resorcina e seus usos, por Antônio Rodrigues Guião.
Rio de Janeiro, typ. de G. Leuzinger & Filhos, 1886.
1 vol. in-40.

-.•¦ *

Ferruginosos, sua acção physiologica e therapeutica,
por José Moreira Gomes. Rio de Janeiro, typ. de Cam-
pos, Araújo & C , 1886. 1 vol. in-40. . •

./ 
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Digitalis, sua acção physiologica e therapeutica, porCariuto Ribeiro do Vai. Rio de Janeiro, typ., lith. Eco-
nomica, Machado & C, 1886. 1 vol. in-40.

Jurubeba, sua historia natural, acção physiologica e
effeitos therapeuticos, pelo Dr. Francisco da Luz Car-
rascosa. Bahia, i886k
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Arsenicaes, sua historia natural, acção physiologicae effeitos therapeuticos, pelo Dr. Antônio Joaquim da-Costa Pires. Bahia, 1886.
Arsenicaes, sua historia natural, acção physiologicae effeitos therapeuticos, pelo Dr. Thomaz de Aquino

Gaspar Filho. Bahia, 1886.
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Da hydrotherapia, por João da Cunha Lima Júnior.

Rio de Janeiro, typ. Central de Evaristo Rodrigues da

Costa, 1886. 1 vol. in-40.

Da clectrotherapia, por Arthur Joaquim da Silva.

Rio de Janeiro, typ. de Almeida Marques & C, 1886.

1 vol. in-40.
-

«

Fôrmas cliuicas do alcoolismo, pelo Dr. Francisco da

Silva Miranda. Bahia, 1886.
*

Alcoolismo e embriaguez, pelo Dr. Theodureto Ar-

chanjo do Nascimento. Bahia, 1886.

Oausas physiologicas e pathologicas fora da loucura

que influem sobre a capacidade e a imputabilidade,

pelo Dr. Vitalico Edmundo Leal. Bahia, 1886.

Ferimentos e outras offensas physicas estudados pela
medicina legal, pelo Dr. Odilon Fernandes de Carvalho.

Bahia, 1886.
*

Phenomenos precursores e indicadores da morte,

pelo Dr. Francisco de Assis Correia. Bahia, 1886.

Herança physiologica e pathologica em relação a me-

dicina legal, pelo Dr. Antônio Cavalcanti Pina. Bahia,

1886.

Segredo Profissional, pelo Dr. Torquato Rosa Mo-

reira. Bahia, 1886.

Da Prophylaxia Geral o«s moléstias transmtssiTeis.

These apresentada a Faculdade de medicina do R.o de

A. M. B.
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Janeiro, por Jorge Luiz Gustavo Street. Rio de Janeiro,
typ. de Miranda & Almeida, 1886. 1 vol. in-40.

0 onanismo na mulher, sua influencia sobre o physico
e o morai, por Alexandre Augusto de Almeida Camillo.
Rio de Janeiro, typ. Portella, 1886. 1 vol. in-40.

Dos Hospitaes do Rio Janeiro, por André Jorge
Rangel. Rio de Janeiro, typ. Carioca, 1886. 1 vol. in-40;

Últimos melhoramentos introduzidos na construcçào
*

dos hospitaes e maternidades, pelo Dr. Custodio Moreira
de Souza Júnior. Bahia, 1886.

Hygiene Pedagógica, pelo Dr. Umbilino Heraclio
Muniz Marques. Bahia, 1886.
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SCIENCIAS CIRÚRGICAS

Das condições etiologicas e pathogenieas das gan-
grenas dos membros inferiores e suas indicações the-
rapeuticas e cirúrgicas. These apresentada a Faculdade
de medicina do Rio de Janeiro, por Antônio Constan-
tino da Silva Castro. Rio de Janeiro, typ. de Pinheiro
& C, 1886. 1 vol. in-40.

-¦:¦'.: . 
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Do estudo clinico da tuberculose em cirurgia. These
apresentada a Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro,
por Honorio Luiz Vargas. Rio de Janeiro, typ» de Mi*
randa & Almeida. 1886,1 vol in-40.

íflB

Do Genu Talgum, e seu tratamento no adulto, por
Henrique de Toledo Dodsworth. Rio de Janeiro, Im-
prensa Nacional. 1886,1 vol. in-40.
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Das indicações c contra-indicaçoes da operação d'Es-

tlander em casos de empyema, por João de Assis Lopes

Martins. Rio de Janeiro, typ. lith. e encad. a vapor

Laemmert & C. 1886, i vol. in-4°.
4

Diagnostico e tratamento dos abcessos frios ossifluen-

tes e não ossifluentes, por Francisco Pires Machado Por-

tella. Rio de Janeiro, Imprensa Nacional, 1886, i vol.

in-4°.

Diagnostico e tratamento dos abscessos frios ossifluen-

tes e não ossifluentes, por João Tolentino Barreto de

Albuquerque. Rio de Janeiro, typ. de Mtranda & Al-

meida. 1886, i vol. in-40.

Ba amputação de Pirogoff, suas indicações e contra-

indicações, por Octavio Marcondes Machado. Rio de Ja-

neiro, typ. de Miranda & Almeida. 1886, 1 vol. m-4».

Ba amputação de Pirogoff, suas indicações e contra-

indicações, por Fernando Ferreira Barreto. Rio de Ja-

neiro, typ. de J. D. de Oliveira. .886. 1 vol ln-4 •

Dos eurativos antiscpticos no tratamento das fracturas

complicadas, por Manuel Duarte Pimentel Júnior. Rio

de Janeiro, Imprensa Nacional. 1886, 1 vol. in-, ,

Condições etiologlcas e pathogenlcas das gangrenas

dos memores inferiores e suas indicações therapeut.cas

e cirúrgicas, por Francisco Dias Martins. Rio de Jane.ro

typ. Central de Evaristo da Costa. .886,. vol. .0-4 .

Estudos comparativos dos dirersos methodos de tra

amento dos estreitamentos da urethra, por Altredo
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Joaquim de Figueiredo Nunes. Rio de Janeiro, typ. G.
Leuzinger & Filhos. 1886, 1 vol. in-40. -

Anesthesicos locaes, pelo Dr. Antônio José de Moura.
Bahia, 1886.

Anesthesia local, pelo Dr. Antônio Maneio Ribeiro
Taques. Bahia, 1886.

Anesthesia local, pelo Dr. Arthur Moraes Jambeiro.
Bahia, 1886.

Influencia dos estados mórbidos constitucionaes sobre
os traumatismos, pelo Dr. Braz Hermenegildo do Ama-
ral. Bahia, 1886.

Fracturas do tibia complicadas de feridas, e seu tra-
tamento, pelo Dr. Emilio de Menezes Sampaio. Bahia,
i£8ê.,;:
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Das fracturas da tibia complicadas de feridas e seu
tratamento, pelo Dr. Francisco de Freitas Prestes. Ba-
hia, 1886. .
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Feridas das articulações e seu tratamento, pelo Dr.
Firmo Euzebio Dias Cardozo. Bahia. 1886.

Das feridas da cabeça e dos accidentes oue as com-
plicam, pelo Dr. Jacintho Claro Baptista dos Santos
Bahia. 1886. "

Influencia dos estados mórbidos constitucionaes sobre
o traumatismo, pelo Dr. João Martins da Silva. Bahia.
1886.
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a Qual o melhor tratamento das ulceras geralmente,
pelo Dr. Lamartine Ribeiro Guimarães. Bahia, 1886.

Choque traumático e sna pathogenia, pelo Dr. Ma-
noel Antônio Medeiros de Araújo. Bahia, 1886.

t

-. 1

Feridas penetrantes do abdômen e seu tratamento,
pelo Dr. Manoel Antônio Affonso Reis. Bahia, 18S6.

Rachitismo, por Arthur da Silva Vargas. Rio de Ja-
neiro, typ. Montenegro. 1886. 1 vol. in-40.

Das gangrenas dyscrasicas, pelo Dr. Antônio Joa-

quim Ramos. Bahia, 1886.

Retenção da urina, pelo Dr. Augusto Pereira da Silva
Lima. Bahia, 1886.

Retenção da urina e meios de a remediar, pelo Dr.
Eduardo Lopes Domingues. Bahia, 1886.

Estructura da retina e suas relações histologicas com
o nervo óptico, pelo Dr. Annibal Pereira da Silva Lima.
Bahia, 1886.' ;v v
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Irite, suas causas e tratamento. These a
a Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, por Joa-

quim Ribeiro de Castro. Rio de Janeiro, typ , lith. e
encad. a vapor, de Laemmert & C, 1886. 1 vol. in-40.
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Ophthalmia sympathica, por Antônio do O'. d'Almeida
Filho, Rio de Janeiro, typ. de J. D de Oliveira. 1886.
1 vol. in-40.
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Descollamento da retina, por Aristidès da Silveira
Lobo Sobrinho. Rio de Janeiro, typ. e lith. Econômica
de Machado & C, 1886. 1 vol. in-40.
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Estudo clinico das amhlyopias tóxicas, por Antônio.
Francisco da Rocha Júnior. Rio de Janeiro, Imprensa
a vapor Lombaerts & C, 1886. 1 vol in-40.
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SCIENCIAS OBSTETRICAS E GYNEÇOLOGICAS
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Dos agentes oxytocicos e a opportunidade de seu
emprego. These apresentada a Faculdade de Medicina
do Rio de Janeiro, por Theophilo Tavares Paes Júnior.
Rio de Janeiro, typ. Perseverança. 1886, 1 vol in-40.

Processo de reducção do craneo (esmagamento). Qual
o preferível? These apresentada a Faculdade de Mede-
cina do Rio de Janeiro, por Caetano Furquim Werneck
d'Almeida. Rio de Janeiro, typ. Montenegro, 1886. 1 vol.
in-40.
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Processos de reducção do craneo (esmagamento.) Qual
prefcrivel? por Francisco Isidoro Duos Júnior. Rio de

Janeiro, typ. e lith. Econômica de Machado & C. 1886,
vol. in-4°.
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Apresentação de Espadoa—Indicação dessa apresen-
tação, por Alberto das Chagas Leite. Rio de Janeiro,
typ. lith. e encad. a vapor de Laemmert & G 1886,1 vol.
in-40.

Apresentação da Espadoa — Indicação desta apresen-
tação, por Christiano Goulart Villela. Rio de Janeiro,
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typ. lith. e encad. a vapor de Laemmert M C. 1886, i vol.
in-40. ¦ ¦
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Albuminuria puerpcral, por Manoel Vieira de An-
drade. Rio de Janeiro, typ. Central de Evaristo Costa.
1886, 1 vol. in-40.
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Delivramento, por JJoaquim Mariano Lemos. Rio de
Janeiro, typ. de G. Leuzinger & Filhos. 1886,1 vol. in-40.

Apreciação dos methodos empregados no delivramento,
pelo Dr. Alfredo de Mello Mattos. Éahia, 1886.

Parallelo dos diversos methodos preconisados na ope-
ração Cesariana, pelo Dr. Carlos Leite. Bahia, 1886.

Apreciação dos processos empregados na provocação
da parto prematuro, pelo Dr. Felizardo Toscano Leite
Ferreira. Bahia, 1886.

Considerações acerca da inserção anormal da pia-
ccnta, pelo Dr. Flavio Broderodé Pessoa de Mello. Bahia,
1886.

/.

M.

Considerações acerca das moléstias fetaes que podem
obstar o parto, pelo Dr. Francisco Camillo de Holíanda.
Bahia, 1886.

Apreciação dos methodos operatorios preconisados na
provocação do parto prematuro, pelo Dr. João da Cruz
Cordeiro. Bahia, 1886.

preciacão dos methodos empregados no delivramento,
pelo Dr. João Luiz Vianna. Bahia, 1886.
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Considerações acerca das moléstias fetaes que podem
obstar o parto,pelo Dr. José Amancio Carneiro daMotta.
Bahia, 1886. ,

Parallelodos diversos methodos preconisados na ope-
ração Cesariana, pelo Dr. José de Araújo Aragão Bulcão.
Bahia, 1886.

Considerações acerca da inserção anormal do placpnta,
pelo Dr. José Porfirio de Sá. Bahia, 1886.

Accidentes e complicações do ^delivrameuto, pelo Dr.
Luiz Gomes do Amaral. Bahia, 1886.

1

Apreciação dos methodos preconisados na provocação
do parto prematuro, pelo Dr. Luiz Norberto da Silva
Pires. Bahia, 1886.

Delivramento artificial, pelo Dr. Manoel Raymundo
de Mello Menezes. Bahia, 1886.
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Drs. Agostinho José de Souza Lima.
Alfredo Bastos,
Alfredo Piragibe. .
Amancio de Carvalho.
Antônio Augusto de Azevedo Sodré. _
Antônio Maria Teixeira.
Arthur Fernandes Campos da Paz. Y ,
Augusto Brandão. *'
Carlos Botto.
Carlos Eiras. ^Y. ',Y'

Carlos Augusto de Brito e Sily^ ry Y.; . |p
Carlos Ferreira de Souza Fernandes^ Y v .Y y' 
Carlos Vasconcellos. Y4 > : •,

Gypriáno de Freitas.
E. D. Chapot Prevost.
Furquim Werneck. -
H. Guedes de Mello.

¦ João Pires Farinha.
João Pizarro Gabizo. Y •

Y Júlio de Moura.'
Jorge Street.
J. M. Caminhoá.
J. J. de Azevedo Lima.
J. X. Pereira da Cunha.
J. E. Teixeira de Souza.
J. Paulo de Carvalho.
J. de SanfAnna.

, José Maria Teixeira.
Manoel Thomaz Coelho.
Marcos Cavalcante.
Marcondes Rezende.
Oscar Bulhões.
Pedro Severiaano de Magalhães.
Ribeiro de Mendonça.

Y Souza Lopes.^
Venancio da Silva.
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