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PREFACIO 

«C'est, le devoir du médecin, 
nonseulement de guérir les ma
ladies, mais aussi d'adoucir les 
souffrances et les douleurs.» 

(BACON). 

E na verdade, qual a carreira que mais ne
cessita de aturado estudo alliado á mais ex
traordinária devoção pelo proximo? 

Não será ao medico que compete alliviar os 
doentes, tanio quanto couber nos domínios da 
sciencia? 

Não é a elle que se dirigem todos os que 
procuram um lenitivo ás suas dores, uma cura 
para os seus males? 

Sim, é: e ao medico, pela sua parte, com
pete pensar, estudar, e àté descubrir, se tanto 
lhe fôr possível, todos os meios que possam 
minorar as dores d'aquelles que só n'elle de
positam a sua ultima esperança. 

Já vae felizmente longe a epocha em que o 
medico tinha de cruzar os braços em face d'um 
certo numero de doenças, especialmente no 



22 

campo da medicina operatória, visto que á sua 
pratica se apresentava com bastante frequên
cia o seguinte dilemma: ou a abstenção, cor
respondendo muitas vezes a uma morte certa, 
ou a intervenção á mão armada com todos os 
horrores que apresentava pela falta d'um agen
te capaz de minorar, quando não pudesse com
pletamente abolir, as dores terríveis dos ope
rados. 

No entanto é da mais remota antiguidade 
que datam as investigações infatigáveis de 
meios capazes de attenuar tanto quanto possí
vel a dôr. 

Se a leves traços percorrermos a Historia 
Medica dos antigos povos, veremos que já en
tre elles se uzavam alguns processos que visa
vam, posto que não attingissem por completo, 
tão altruísta fim. 

E' de todos conhecida a celebre pedra de 
Memphis que depois de moida e misturada 
com vinagre era empregada pelos Romanos pa
ra dar um certo grau de insensibilidade ás re
giões em que queriam operar. Está hoje prova
do que essa pedra não era mais do que uma 
variedade de mármore, o qual sendo atacado 
pelo vinagre, desenvolvia acido carbónico cu
jas propriedades anesthesicas são hoje bem co
nhecidas. 

E os chinezes, entre os quaes tão uzada foi 
a acupuntura, não empregavam também para 
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produzir a anesthesia previa uma planta da fa
mília das urticarias? 

Nem mesmo nos deteremos na descripção 
da pratica da escola de Bolonha que, durante 
a edade media, para o mesmo fim empregava 
certas preparações somniferas. 

O que fica dito basta para mostrar a impor
tância que sempre se tem ligado a tudo o que 
possa evitar ao doente as dores cruciantes que 
por vezes se vêem obrigados a supportar, e 
que até, quem sabe, os levará muitas vezes a 
pedir a morte como supremo allivio aos seus 
males. 

Porém a sciencia tinha reservado a M. C-
Long, d'Athenas, a gloria de pela primeira vez, 
em 1842, empregar ura anesthesico capaz de 
produzir uma insensibilidade geral. 

Referimos-nos ao ether empregado por este 
pratico com tanto successo que mais tarde 
Morton, em 18Í0 seguindo o exemplo do pri
meiro e por conselho de Jackson, chimico nor-
te-americano, generalisou, dando-íhe o logar 
proeminente que d'entao para cá ficou tendo 
como anesthesico geral. 

Estava assim iniciada a epocha em que os 
cirurgiões, prevenidos contra a dôr, mais ti
nham a esperar das suas aptidões em proveito 
da humanidade. 

Em 1847 Simpson, cirurgião inglez e pro
fessor em Edemburgo, conhecendo as expe-
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riencias que sobre alguns animaes tinha feito 
Flourens com um novo anesthesico, o chloro-
formio, atreveu-se a empregal-o no homem. 
Os melhores resultados coroaram a sua tenta
tiva, e hoje é este anesthesico d'uso corrente 
em medicina operatória. 

D'entao para cá teem estes dois anesthesi-
cos sido empregados principalmente durante 
as operações que pedem uma anesthesia ge
ral, e quer um quer outro satisfazem plena
mente debaixo d'esté ponto de vista. Outro 
tanto não succède quanto á sua toxicidade, e 
se por um lado ha operadores que ainda em
pregam exclusivamente o ether, como os ci
rurgiões da escola de Lyão, também o chloro-
formio tem os seus adeptos talvez mais nume
rosos do que os primeiros. 

Não cabe porém no programma do meu tra
balho entrar na eterna discussão que sobre es
te assumpto ainda hoje se debate, e visto ser 
o chloroformio que entre nós é mais corrente
mente empregado como anesthesico geral, se
rá a Chloroformisação e seus incidentes o the-
ma do trabalho que a lei me impõe como pro
va final. 

Para facilidade de exposição dividirei esta 
minha dissertação em 4 partes:—l.a Chlorofor
mio e propriedades. 2.a Chloroformisação. 3.a 

Chloroformisação nos cardiopathas. 4.a Inci
dentes e tratamento. 



V PARTE 

Chloroformio 

Sua preparação e propriedades chimicas 

Este producto foi descoberto por Soubeyran 
era 1831 e melhor estudado por Dumas em 
1835. 

O chloroformio pode preparar-se de diversas 
maneiras, porém a que mais uzualmente se em
prega consiste em fazer actuar o chloreto de cal 
sobre a acetona. Por este processo obtem-se não 
só um chloroformio suficientemente puro, mas 
também um maior rendimento. No entanto ain
da o poderemos purificar mais, ou por outra 
rectificar, tratando-o pelo acido sulfúrico e la-
vando-o. Por vezes o producto assim obtido ain
da é submettido a um resfriamento considerável 
para assim se poder separar dos productos que 
o acompanham. 

Recentemente preparado é o chloroformio 
um liquido incolor, com um cheiro ethereo par-
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ticular (a maçã camoeza) muito denso (1,50 a 
17°) muito movei, fortemente réfringente e d'um 
sabor ao mesmo tempo ardente e assucarado. E' 
pouco solúvel na agua e bastante no alcool. Os 
seus vapores nao são inflammaveis, mas em pre
sença da luz o chloroformio altera-se rapida
mente com formação de chloro, acido chlor-
hydrico, e acido chloroxycarbonico. E' este ul
timo acido que constitue a maior e mais perigo
sa impureza do chloroformio. 

Reconhece-se a presença d'esté acido pela 
reacção com a bilirubina. Effectivãmente desde 
que um chloroformio em presença d'esté rea
gente der uma coloração amarello-acastanhada 
deveremos pôl-o de parte como perigoso para a 
anesthesia. 

Se porém a coloração obtida for verde indi
ca esta, a ausência de acido chloroxycarbonico. 

Vejamos agora quaes as condições de pureza 
do chloroformio. 

Para ser puro deve este producto satisfazer 
aos seguintes requisitos: 

1.° ser perfeitamente transparente. 
2.° ter um cheiro suave (a maçãs) e não nau

seabundo. 
3.° derramado n'um cartão deverá evaporar-

se sem deixar cheiro ou resíduo branco que se
ria devido a productos menos voláteis do que 
elle. 

A.° não precipitar pelo azotato de prata (pro-
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va de que não contem chloro ou acido chlorhy-
drico). 

5.° com a bilirubina deverá dar uma colora
ção verde (ausência d'acido chloroxycarbonico). 

Mais algumas condições ha a que deve satis
fazer um bom chloroformio; porém são estas as 
que com mais facilidade podem ser contrapro
vadas e com as quaes nos poderemos contentar 
para a escolha d'um bom chloroformio. 

Mesmo assim, se na clinica particular é rela
tivamente fácil dispor d'um bom chloroformio, 
outro tanto não succède na clinica hospitalar e 
aqui até poderemos dizer que é completamente 
impossível termos á mão um bom chloroformio. 

Quanto á sua conservação deve esta ser feita 
encerrando o anesthesico puro, em frascos de 
vidro amarello rolhados a esmeril e previamen
te limpos e seccos. Cada frasco poderá conter 
de 590cc a 1 litro do liquido. 

Acção physiologica 

Já dissemos que o chloroformio e/a extrema
mente volatil e é devido a essa volatilidade que 
tem a propriedade de ser facilmente absorvido 
pela pelle bem como pelas mucosas e tecido 
cellular. 

Não é no emtanto a estas vias que recorre
mos quando queremos fazer uma anesthesia ge
ral, pois que facilmente se comprehende a quan-
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tidade exagerada d'anesthesieo que seria preci
sa, para, por este processo chegarmos á chloro
form isação perfeita. Nem mesmo em injecções 
hypodermicas o poderíamos fazer por termos 
de entrar em consideração com as proprieda
des irritantes que possue este medicamento. 

E' pela via pulmonar que o chloroformio é 
absorvido sob a forma de vapor, assim como ao 
tecido pulmonar e á pelle compete tratar da 
sua eliminação. 

E' sem razão que alguns physiologistas at-
tribuem este papel aos rins, sendo o chlorofor
mio absorvido, excretado mais tarde pelas uri
nas. 

Acção local 

Vejamos agora a acção physiologic» local 
principiando pela pelle. 

Ahi produz o chloroformio uma sensação de 
frio que determina uma certa insensibilidade 
local, a qual muito provavelmente é devida á 
anesthesia das terminações nervosas da região. 

No entajito tão pouco intensa é esta acção 
que não dá margem a poder ser approveitada 
em cirurgia. 

Mas se o chloroformio que estiver em conta
cto com a pelle for em quantidade suficiente
mente grande, e se por outro lado difficultar-
mos a sua evaporação, poder-se-ha localmente 
produzir umavesicação ou mesmo escarificação. 
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Sobre as mucosas ocular e nazal provoca 
este agente, ou melhor os seus vapores, uma 
verdadeira irritação que se manifesta por uma 
sensação de calor e um augmento reflexo das 
secreções lacrimal e nazal. 

Na bocça dá origem a uma salivação abun
dante, ao mesmo tempo que produz a sensação 
d'uma queimadura. 

Finalmente, no estômago a sua acção está 
em proporção com a dose empregada. Assim: 
em pequenas quantidades produz a principio 
um calor* seguido pouco depois d'uma sensação 
de bem-estar. Se porém forçarmos a dose pode
rá esta causar verdadeiros symptomas de gas-
tro-enterite. 

Expostas assim muito rapidamente as prin-
cipaes propriedades do chloroformio vejamos 
em seguida como se comporta como anesthe-
sico. 

Phenomenos d'anesthesia 

Comprehenderemos debaixo d'esté nome o 
conjuncto de periodos anesthesicos porque passa 
o individuo sujeito a uma acção regular e mo
derada do chloroformio. Mas já aqui começam 
as nossas dificuldades pois que não estão os 
auctores d'accordo sobre o numero de phases a 
que acima nos referimos. 

E é assim que, emquanto uns querem que 
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estas sejam em numero de duas, outros contam 
três e mesmo cinco. 

Porém se para base d'esta classificação con
siderarmos os phenomenos nervosos pela ma
neira como se vão manifestando poderemos 
classilical-os da seguinte maneira: 

1.°'período: é o período cerebral que se tra
duz por ama phase de excitação seguida d'uma 
segunda de paralysia funccional. 

2.° período ou medullar: Temos aqui que 
considerar duas phases consistindo a primeira 
no desapparecimento da sensibilidade, e a se
gunda na abolição da motilidade. 

E' este o que se chama «período d'anesthe-
sia utilisavel». 

Finalmente vem o terceiro período ou «pe
ríodo bulbar» que se manifesta pela paralysia 
da respiração e do coração. Ora parece que esta 
terceira phase é devida a uma verdadeira into
xicação chloroformica reflectindo-se sobre os 
centros nervosos respiratório e cardíaco. 

Se por outro lado quizermos seguir a evolu
ção dos phenomenos objectivos n'uma anesthe
sia regular, encontraremos successivamente as 
três seguintes phases: 

1.* phase: Traduz-se por uma obnublação 
sensorial e excitação cerebral. 

2." phase: Observamos um somno que não-é 
verdadeiramente chloroformico visto não haver 
anesthesia completa. 
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3.a phase: Anesthesia e resolução completas. 
Estudemos agora detalhadamente cada uma 

d'estas phases. 
Na primeira phase, se o chloroformio não for 

dado com uma certa precaução, poderemos ob
servar tosse mais ou menos intensa e uma certa 
angustia por parte do anesthesiado. Este, inten
samente excitado procura por todas as formas 
fugir á acção do anesthesico subtrahindo-se ás 
suas inhalações. 

Porém mesmo que se deem, estes phenome-
nos são em geral de pouca duração, e quasi que 
nem existem na creança. A razão d'isto está em 
que o adulto consciente de tudo, evita respirar 
para não inhalar os vapores chloroformicos; e 
tanto isto é verdade que muitas vezes nos vemos 
obrigados a intimal-os com certa rudeza a que 
respirem. Outro tanto não succède na creança, a 
qual não podendo mexer-se ou tirar a compres
sa só tem o choro como manifestação do seu 
protesto. Ora este mesmo choro e os gritos que 
o acompanham são um poderoso adjuvante pa
ra uma rápida chloroformisação sem os inciden
tes iniciaes. 

Quanto á tosse a que acima nos referimos 
poder-se-ha talvez explicar pela acção irritante 
dos vapores na mucosa laryngea. Portanto, pas
sados ou não estes pequenos incidentes succede-
se uma sensação de bem-estar acompanhada de 
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formigueiros, zumbidos d'ouvidos e d'um certo 
embotamento sensorial. 

Apezar da intelligencia ainda se conservar, 
as ideias tornam-se um pouco obscuras: o indi
viduo responde a perguntas que se lhe façam, 
porém o som chega-lhe aos ouvidos por tal for
ma que parece abafado e como que longínquo. 

Apezar de se conservar immovel, ainda dis
põe de certa sensibilidade, o que experimental
mente se pode constatar. 

N'este período conserva-se regular tanto a 
respiração como o pulso. 

Passados alguns momentos sobrevem o pe
ríodo d'excitaçào que se manifesta por movi
mentos desordenados e dotados de grande in
tensidade. 

Umas vezes procura o doente levantar os 
braços com mais ou menos violência, outras ve
zes se está em decúbito dorsal, que é a posição 
mais trivial, firma-se no occiput e levanta, ou 
antes arqueia, a região cervico-dorsal. E' ainda 
durante esta phase que se observam violentas 
contracções musculares. Muitas vezes também, 
ainda n'este período, o paciente pronuncia pala
vras incoordenadas acompanhadas ou não d'uma 
espécie de delírio alegre ou triste, mas por ve
zes intenso sobretudo nos alcoólicos. A face tor-
na-se rubra, o pulso e a respiração accelleram-
se e não poucas vezes se observam vómitos. 
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A papilla ainda movei parece como que mais 
preguiçosa, conservando-se comtudo dilatada. 

Na 2." phase cessam estes phenomenos e o 
doente parece adormecer. Se por um lado a res
piração é mais fraca e o pulso menos tenso, por 
outro lado a sensibilidade não está ainda com
pletamente abolida pois que, se por exemplo o 
picarmos com a ponta d'um bisturi elle ainda 
reage. Da mesma forma permanecem ainda tan
to a dilatação pupillar como os reflexos palpe-
braes. 

Porém alguns instantes depois, ou seja na 
3.a phase, a pupilla contrahe-se e immobilisa-se; 
terminam por fim os reflexos palpebraes. Os 
músculos estão em resolução completa e a tem
peratura baixa alguma coisa. Estamos em plena 
anesthesia cirúrgica. 

Pode esta phase demorar-se três a cinco mi
nutos sem que sejam necessárias novas inhala-
ções. 

No entanto, se a demora fôr excessiva obser
varemos a volta da sensibilidade manifestando-
se pela seguinte maneira: reapparecem em pri
meiro logar os reflexos palpebraes e por seu la
do termina também a contracção pupillar. Po
deremos mesmo chegar a presencear alguns 
movimentos da parte do paciente acompanhados 
por vezes de queixumes. Mas algumas inhala-
ções mais de chloroformio tornarão a restabele
cer a normalidade da anesthesia. E' este período 

3 
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emfim que conduzido com a maxima attenção e-
cuidado pôde ser demorado horas sem o menor 
inconveniente. 

Terminados «s phenomenos d'anesthesia que 
podem durar tempos diversos, (ha observações 
em que só ao cabo de vinte horas c que estes 
desappareceram) o individuo abre os olhos e 
pouco a pouco reapparece a motilidade; porém 
as ideias conservam-se ainda confusas, e a cabe
ça pesada e dolorosa. Muitas vezes mesmo fica 
o individuo mergulhado n'uma somnolencia que 
pode durar bastante tempo, outras então appa-
recem vómitos ou arrepios. 

Mas para que possamos bem apreciar a mar
cha d'uma anesthesia deveremos com particular 
attenção estudar o estado da face, dos olhos, 
da respiração e do pulso. 

Vejamos pois as modificações que se passam 
por este lado. 

O rosto ordinariamente conserva-se pallido. 
Se porém observarmos em logar d'esta pallidez, 
um tom azulado, se esta mesma se conservar 
como que immovel e as pálpebras adquirirem 
uma cor de chumbo é tudo isto signal de que 
está próxima a intoxicação chloroformica. Em 
tal caso tiraremos immediatamente as compres
sas dando livre entrada ao ar. 

Quanto aos olhos, no momento da anesthe
sia principiar, estão voltados para cima, mas á 
medida que esta vae progredindo começam a 
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adquirir a posição horisontal. Já atraz dissemos 
que a anesthesia era profunda quando havia a 
abolição do reflexo oculo-palpebral. Durante es
ta, nota-se uma immobilidade absoluta da pu-
pilla conjunctamente com um estado de cons-
tricção. 

Segundo Dastre nos alcoólicos a contracção 
é mais tardia e difficilmente persiste. 

. Se porém está imminente uma intoxicação 
mortal, a pupilla dilata-se bruscamente. 

Passemos agora em revista o que se passa 
com a respiração. 

Deve esta ficar calma e regular durante todo 
o tempo da anesthesia. 

A's vezes no decurso d'uma chloroform isa-
ção apparecem accessos de tosse que são inter
pretados diversamente. Para uns. seriam devi
dos á acção irritante dos vapores chloroformi-
cos na trachea, segundo outros, attribuidos a 
um excesso de secreção salivar que cae na la
ryngé. 

Pela minha parte julgo a segunda interpre
tação a mais rasoavel e isto por duas razões. 
Primeira: porque durante a chloroformisaçào 
nada é mais fácil do que por falta de cuidado, 
o chloroformio tocar na mucosa boccal ou pelo 
menos âa labial e já sabemos que a sua acção 
irritante n'estas mucosas se manifesta por uma 
hypersecreção salivar. 

A segunda razão é porque já bastantes vezes 
* 
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tenho observado que os accessos de tosse pa
ram quando limpamos a bocca do paciente com 
uma pelota d'algodào. São estas as razões que 
me levam a admittir a segunda interpretação 
como a mais rasoavel sem comtuclo negar que 
a primeira seja uma adjuvante. Outras vezes é 
um ronco que se houve: o individuo resona. 
Pode isto ser devido; ou a uma paralysia do 
véo palatino, ou a uma retracção laryngea por 
;spasmo da glotte. N 

Segundo Gosselin é prudente n'estas occa
sions suspender-se a chloroformisação durante 
alguns minutos. 

Entre nós porém não é isso costume, e quan
do no decurso d'uma anesthesia nos apparece 
semelhante phenomeno, continuamos com a 
chloroformisação, pois que em geral o ronco 
dura poucos minutos. 

Quanto ao pulso deverá este conservar-se re
gular durante toda a anesthesia: se a seguir ;a 
uma forte dose d'anesthesico notarmos que elle 
se torna filiforme, intermittente, coincidindo 
com uma respiração fraca e irregular, cessare
mos immediatamente as inhalações pois que es
tá imminente a morte por intoxicação. 

Vamos por fim estudar as alterações que es
te pode soffrer durante a chloroformisação. Ao 
principio observa-se uma accelleração corres
pondendo a um augmente da pressão sanguí
nea. Pode no. entanto succéder, se a irritação 
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das vias superiores da respiração for transmitti-
da ao centro de paragem do coração, que o pul
so se retarde era logar de se accelerar. «E' o 
que se observa constantemente no coelho como 
resultado d'uma irritação do trigemeo pelos va
pores chloroformicos. E a prova d'isto está em 
que, se cortarmos este nervo, deixaremos de 
observar O; phenomeno.» Seguidamente ha um 
retardamento do coração tornando-se as con
tracções fracas' e irregulares pela baixa da pres
são sanguínea. 

Finalmente,, durante o periodo d'anesthesia 
cirúrgica observamos constantemente a retração 
dos pequenos vasos,, a palidez dos tegumentos, 
a regularidade das pulsações cardíacas, e a ele
vação da pressão arterial coincidindo com o au
gmente de velocidade da corrente sanguínea. 
Se o periodo for mais avançado, isto é, se a me
dulla e com ella os centros accelleradores, fo
rem invadidos, observaremos um enfraqueci
mento ou antes um retardamento das pulsações 
cardíacas,, uma molleza de pulso, uma diminui
ção da vaso-constricção e finalmente um abai
xamento da pressão. 

Temperatura 

Antes de entrarmos propriamente na techni-
ca da chloroformisação vejamos rapidamente 
qual a acção do chloroformio sobre a tempera-
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tura. Tem-se observado que durante a tempo 
que leva o período d'excitaçào a temperatura 
sobe de 0°,'l a 0°,8. 

Na anesthesia completa nota-se precisamente 
o contrario. Desce a temperatura mas não na 
mesma proporção pois que a descida se faz 
4esde 0o,3 a 3o. 

E depois d'estas breves palavras passemos á: 

Chloroformisação e sua technica 

Antes de procedermos á chloroformisação 
deveremos obter o consentimento do doente ou 
da família. Depois, procederemos ao seu exame 
principalmente á auscultação pulmonar e car
díaca. Evitaremos tanto quanto possível o ad
ministrar o chloroformio em salas onde estive
rem mais doentes, e isto por duas razões: pri
meira: porque é sempre conveniente evitar aos 
outros o espectáculo do primeiro período da 
anesthesia por vezes bastante violento, segunda: 
por maioria de razões nunca nos deveremos 
expor a que os doentes presenceiem qualquer 
incidente que por acaso se de durante a anes
thesia. Mas se por um lado é bom subtrairem-
se os pacientes ás vistas dos outros doentes, 
também por outro lado não convém de forma 
alguma que esteja só um chloroformisador ao 
pé do doente, e isto não só por dignidade pro
fissional mas também porque em caso de qual-



•* ' 39 

quer incidente deveremos sempre ter junto a 
nós quem promptamente nos possa prestar au
xilio. 

O doente que tiver de ser chloroformisado 
deverá estar em jejum, ou pelo menos não ter 
ingerido qualquer alimento solido, seis ou sete 
horas antes da operação. 

Nunca deveremos dar principio á anesthesia 
sem termos ao alcance da mão tudo o que nos 
for necessário no caso de qualquer incidente. 

Assim serão necessários os seguintes obje
ctos: uma cunha de madeira, ou melhor um 
abre-boccas de qualquer systema, para que o 
empreguemos se virmos que ha uma certa ten-' 
dencia a contrahirem-se fortemente as maxillas. 

E isto mesmo bastas vezes se observa, muito 
principalmente nos alcoólicos. 

Uma pinça de lingua, por exemplo a de Lu-
cas-Championnière, a de Laborde ou outra qual
quer. Entre nós a de Lucas-Championnière é a 
mais preferida por nos dar uma maior seguran
ça nos casos em que seja necessário exercer 
tracções linguaes. 

Se por qualquer motivo não tivermos á dis
posição um d'estes instrumentos, poderemos re-
medear a sua falta da seguinte forma: com um 
fio de prata convenientemente desinfectado ou 
mesmo com um fio de seda nas mesmas condi
ções, e enfiado n'uma agulha de Hagedorn, 
atravessamos a lingua da face inferior para a 
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superior de forma a que as duas extremidades 
da linha fiquem fora da bocea e presas por uma 
pinça hemostatica. 

Pelotas d'algodào montadas em pinças he-
mostaticas para limparmos a bocca do paciente 
em caso de necessidade. 

Finalmente seringas d'injecçôes hypodermi-
cas com ether e cafeína para serem empregadas 
em casos em que mais adiante fallaremos. 

Com respeito ao> frasco do chloroformio, cos
tuma e deve empregar-se um frasco graduado e 
com rolha conta-gottas. Na clinica particular 
porém ou se empregam pequenos frascos com a 
quantidade de chloroformio marcada nos mes
mos, ou então tubos de volume e feitio variá
veis, e fechados á lâmpada. 

Posto isto, diz-se ao doente que se deite so
bre a. meza d'operaçoes. A posição que lhe man
darmos tomar depende da operação a que va
mos dar principio. Porém a mais ordinária é a 
horisontal com a cabeça sobre uma travesseiri-
nha e em decúbito dorsal. Deveremos descobrir 
a região dorsal ou a epigastrica para facilmen
te, e de relance podermos constatar os momen
tos- respiratórios. O ajudante ou medico encar
regado da. anesthesia deverá prestar a maxima 
attenção ao doente, pois que está perfeitamente 
compenetrado de que tem por assim dizer aquel-
la vida nas suas mãos. 

Na; technica da chloroformisação seria d'um 
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alcance extraordinário o abreviar ou subtrair 
por completo o periodo' d'excitaçào inicial. Para 
isso dois niethodos se empregaram com maior 
ou menor successo. São elles: o methodo das 
injecções hypodermicas antes de principiar a 
chloroformisação e outro muito preconisado por 
Richelot que o applicou principalmente aos car
díacos, e que consiste em submetter previamen
te o doente ás inhalações do brometo d'ethyla. 
Mais adiante fallarei detidamente d'esté proces
so n'um capitulo especial consagrado aos car
díacos. 

Com respeito ao primeiro processo citarei al
gumas das formulas empregadas para injecções. 
A mais simples é a de chlorhydrate de morphi-
na dada vinte minutos a meia hora antes das 
primeiras inhalações. 

Adivinha-se facilmeute qual o critério a que 
obedece semelhante emprego e que se deduz da 
acção physiologica d'esté medicamento. 

Com effeito a morphina dada em doses the-
rapeuticas determina um periodo d'excitaçào de 
curta duração chegando mesmo a faltar, seguido 
d'uma diminuição da excitabilidade e sensibili
dade, terminando por originar um somno quasi 
que normal que acaba apoz a acção do medica
mento se ter exgotado ou ter sido eliminado. 
Porém parece que na pratica não colheu este 
processo o resultado que era de esperar e está 
hoje abandonado. 
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Muitas outras formulas se empregam com o 
mesmo fim e d'estas citaremos em especial uma 
devida a Maurange e que transcrevemos: 

Chlorhydrato de morphina dez ceutigrammas 
Oxysparteina vinte a cincoenta cent. 
Agua distillada dez grammas 

Injectar um centigramma da solução uma 
hora antes do principio da anesthesia. 

Da analyse d'esta formula resulta o seguinte: 
Maurange tenta diminuir o período d'excitaçào, 
pela administração de dois medicamentos o pri
meiro dos quaes vae actuar sobre o pneumogas-
trico, e prevenir assim até certo ponto a even
tualidade d'uraa syncope reflexa. 

Quanto ao segundo, como derivado que é da 
sparteïna, vae regularisar as pulsações cardíacas 
augmentando também a energia do myocardio. 

Apezar de perfeitamente racional esta for
mula, a verdade á que entre nós pouco se usam 
estes processos. 

j 

i 



2.a PARTE 

Chloroformisação 

Modos d'administraçao do chloroformio 

Múltiplos são os processos de chloroformisa-
ção; mas todos tendem para um mesmo fim; to
dos procuram evitar o mais possivel os perigos 
a que se expõem os doentes. Todos os inciden
tes que se podem dar durante a chloroformisa-
ção teem sido estudados com a maxima atten-
ção: e d'esses estudos, das experiências a que 
n'esse sentido se tem procedido, resultam ou
tros tantos processos, conforme a interpretação 
que cada um deu aos phenomenos e incidentes 
observados. Vejamos pois um pouco detalhada
mente os principaes e mais usados d'esses pro
cessos. 

O chloroformio pode ser administrado; em 
doses macissas, em doses fracas mas continuas 
(constituindo o chamado methodo dosimetrico,) 
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e finalmente pelo methodo das misturas titula
das ou de. Paul Bert. 

O primeiro d'estes methodos ainda compre-
hende dois processos: o processo de doses ma-
cissas e continuas, e o processo das doses ma-
cissas mas intermittentes. 

PROCESSO .DE DOSES MACISSAS E CONTINUAS.— 
Este processo defendido principalmente por Pér-
rin consiste no seguinte: derrama-se só d'uma 
vez quatro a cinco grammas d'anesthesico na 
compressa que se colloca da seguinte, maneira: 
depois de termos tapado os olhos do doente com 
uma 1 .a compressa, para evitar que a acção irri
tante dos vapores chloroformicos se vá exercer 
sobre elles, eollocamos uma segunda, perpendi
cularmente á primeira, que se sobreponha a es
ta e que estendendo-se até ura pouco abaixo do 
mento, tape completamente as aberturas da ca
vidade buccal e nazal. E' sobre a face d'esta 
que está em contacto com as ditas aberturas 
que se derrama o chloroformio. Porém outros 
preferem derramal-o, na face opposta, voltando 
esta immediatamente de forma a que depois de 
humedecida fique em contacto com a boccae-
nariz do anesthesiado. E' bom humedecer leve
mente as narinas e a região buccal com vaseli
na para prevenir alguma eschara que se possa 
formar pelo contacto muito prolongado do 
anesthesico, ou dos seus vapores, com a pelle. 
Continuemos agora na descripção do processo: 
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como já acima dissemos Pétrin prefere fazer in-
halações continuas derramando o chloroformio 
de maneira que a compressa esteja sempre hú
mida e collocada à plat sobre a face do doente. 

Parece-nos este processo um pouco arriscado 
em vista da grande quantidade de chloroformio 
que emprega logo em principio não esperando 
que a tolerância se vá estabelecendo pouco a 
pouco. 

Será pois mais seguro empregar o processo 
das doses macissas mas intermittentes tão pre-
conisado por Gosselin e que passo a descrever. 

P R O C E S S O D E D O S E S M A C I S S A S E I N T E R M I T T E N T E S 

—No emprego d'esté processo podemos tam
bém lançar-mão da compressa a que já atraz 
nos referimos, applicando-a exactamente da 
mesma maneira, mas também podemos fazer 
com ella uma espécie de corneto sufficiente-
mente largo para que a sua abertura cubra por 
.completo a bocca e o nariz. 

Feito isto começa-se por derramar uma a 
duas grammas do anesthesico sobre o corneto e 
em seguida suspende-se até que se não sinta 
cheiro algum e a compressa se apresente secca. 

Então derramaremos segunda dose e assim 
successivamente até obtermos a anesthesia com
pleta. Se por um lado é este processo mais de
morado do que o anterior, é em todo o caso 
este inconveniente contrabalançado e até mes
mo excedido pela segurança relativa que dá ao 
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doente, pois que procedendo-se assim dá-se o 
tempo suficiente para que a tolerância se esta
beleça mais regularmente. 

Podemos em logar da compressa ou corneto 
empregar umas mascaras especiaes de que mais 
adiante faltaremos. O emprego d'umas ou d'ou-
tras depende simplesmente do habito em que 
está o chloroformisador. Porém apezar das van
tagens que acabamos de enumerar é este me-
thodo menos empregado do que o antecedente. 
E' isto devido a que tia uma certa difficuldade 
em, regular perfeitamente a intermittencia com 
que deveremos derramar o chloroformio. 

Em qualquer dos processos que empregue
mos nas primeiras inhalações coïïocaremos a 
compressa a cinco ou seis centímetros da bocca 
do doente de forma a que possa penetrar algum 
ar. Ao mesmo tempo aconselhal-o-hemos a que 
respire naturalmente para que a absorpção dos 
vapores se faça d'uma maneira perfeitamente 
regular. 

Isto é o que dizem diversos auctores, mas a 
verdade é que por varias vezes tenho visto fazer 
exactamente o contrario, isto é: applioar-se a 
compressa sobre o rosto do paciente de maneira 
a não deixar entrar ar algum. E tão proposita
da é esta pratica que quando é necessário der
ramar nova quantidade de chloroformio, lançá-
se este na parte superior da compressa e volta-
se rapidamente para que logo fique em contacto 
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'com a face do paciente. Ao mesmo tempo pe-
de-se ao doente para respirar fundo com o fim 
de o fazer absorver uma maior quantidade de 
vapores. Por esta forma consegue-se fazer inha-
lações ininterruptas e a cbloroformisação mais 
rápida e profunda. Cumpre-me porém confessar 
que o acho bastante arriscado. 

Vejamos agora o segundo methodo: 

Doses fracas e continuas 

Ainda este methodo pode comprehender dois 
processos: o de Sedillot que é o mais emprega
do e o de Labbé que não sendo comtudo mais 
empregado do que o primeiro, me parece no 
entanto ser o mais racional. 

Processo de Sedillot 

Serve-se este cirurgião do corneto, de que 
já atraz falíamos, da seguinte maneira: derrama 
uma a duas grammas de chloroformio sobre es
te e approxima-o da bocca e nariz do doente 
por forma a que o ar possa transitar livremen
te. Tem assim em vista facilitar o estabeleci
mento da tolerância para o cheiro do anesthe-
sico. Se n'esta occasião o doente faz inspirações 
precipitadas, retira-se o corneto esperando que 
estas se régularisera. 

Conseguido isto e passada a primeira emo-
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rando ao mesmo tempo fazer absorver maior 
quantidade no menor espaço de tempo, o que 
se consegue approximando o corneto pouco a 
pouco do rosto do doente. 

Se durante este período sobrevier uma per
turbação da respiração, spasmo, ou turgescên
cia da face, pára-se e suspende-se o tempo ne
cessário para que tudo se dissipe. Se ao contra
rio notarmos exaltação, movimentos bruscos, 
delírio, mas sem que a respiração seja pertur
bada, augmenta-se a quantidade de anesthesico. 
Logo que se manifeste a resolução muscular, o 
que se reconhece quando, levantados os mem
bros estes caem inertes pelo seu próprio peso, 
suspenderemos a chloroformisação para a reco
meçarmos ao menor indicio de movimento. 

Apezar de ser este o processo mais seguido 
é no entanto o mais perigoso pois que não só 
não preserva o doente dos accidentes iniciaes 
mas lambem não obsta a que durante a chloro
formisação se não deem os bulbares. 

Descrevamos em seguida o outro processo 
devido a Labbé. 

Consiste na applicação de doses infinitamen
te pequenas da forma a mais continua possível. 

Para isso a primeira inhalação faz-se com a 
compressa carregada apenas d'algumas gottas 
de chloroformio afim, não só de evitar os phe-
nomerios reflexos, mas também para estabelecer 
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a tolerância. A chloroformisação é continuada 
sempre com doses mínimas d'anesthesico até ao 
fim da operação. 

Diz ainda Labbé que nunca se deve começar 
a operação sem que a anesthesia seja completa 
o que se reconhece pelos signaes que já atraz 
indicamos. 

Este processo faz lembrar um pouco o de 
Paul Bert que passamos a descrever. 

Paul Bert por investigações aturadas chegou 
á conclusão de que a toxicidade do chlorofor-
mio está em proporção com a quantidade de va
pores anesthesicos que existem na mistura d'ar 
e chloroformio que fazemos absorver ao doente. 

Assim é que a syncope respiratória proviria 
principalmente da desproporção de vapores anes
thesicos que existiriam misturados a uma quan
tidade relativamente insignificante d'ar. 

Portanto, para evitar que estes accidentes se 
produzam será necessário segundo Paul Bert, 
que façamos aspirar ao doente, oito partes de 
chloroformio para cem d'ar. E a verdade é que 
Péan experimentando este methodo colheu os 
seguintes resultados bem dignos de menção: 

1.° a não irritação das mucosas respiratórias. 
2.° a attenuação e por vezes suppressão com

pleta do período d'excitaçào. 
3.° ausência de syncopes respiratórias. 
Ora se a tudo isto alliarmos a perfeita regu

laridade da anesthesia poderemos considerar es-
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te processo como bom e digno de ser emprega
do todas as vezes que fôr possível. 

A razão porque digo «todas as vezes que fôr 
possível» é porque o emprego d'esté processo re
quer a utilisação d'um apparelho especial que 
alem de ser pouco portátil necessita uma certa 
aprendizagem para o seu perfeito manusea
mento. 

Vários apparelhos mais ou menos complica
dos teem sido apresentados para preencherem 
este fim; mas o de R. Dubois se como os seus 
congéneres é bastante complexo leva-lhes no 
entanto a vantagem de ser o mais portátil. 

Não desceremos á descripção completa d'esté 
apparelho por ser bastante extensa e limitar-
nos-hemos a um simples eschema. 

Portanto, eschematicamente considerado, 
compõe-se o apparelho de Dubois d'um reser
vatório para o chloroformio, um outro para o 
ar atmospherico. e d'um tubo conductor da 
mistura d'ar e vapores anesthesicos. Esta eva
poração é activada por uma lâmpada d'alcool e 
regularisada de forma a que se vá combinar 
com a quantidade d'ar requerida. Obtida assim 
a mistura, passa esta pelo tubo de que já falía
mos acima, o qual pode terminar por uma mas
cara, tubos laryngeos buccaes ou nasaes. 

Todo o apparelho é posto a functional' por 
um systema d'engrenagens movido á mão. Tal 
é em resumo o apparelho de Dubois. Já vimos 
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quaes as vantagens que tinha este processo; in
felizmente se evita as syncopes respiratórias ou
tro tanto não succède com as cardíacas que são 
bem mais terríveis pois que raríssimas vezes 
deixam de ser mortaes. Ora isto ligado á difficil 
deslocação do apparelho são motivos suficientes 
para que seja muito pouco usado. 

Até aqui tratámos d'estudar os methodos de 
chloroformisaçâo attendendo simplesmente á te-
chnica inhalatoria. Vejamos agora quaes as po
sições que poderemos fazer tomar ao doente: 
porém é conveniente desde já dizer que estas 
posições variam independentemente do metho-
do empregado e das regiões em que tem de ser 
feita a intervenção. 

Debaixo pois do ponto de vista-operatório 
serão três as variedades de posição: 

1." anesthesia com a cabeça um pouco levan
tada. 

2." anesthesia com a cabeça em posição in
versa ou posição de Rose. 

3.° posição de Trendelenburg (corpo inclina
do ficando a cabeça mais baixa que os pés.) 

Da primeira que é a mais uzada nada temos 
a dizer em especial. Simplesmente diremos que 
em contraposição á 3.a as duas primeiras são 
feitas com o corpo em perfeita horisontal. Pas
semos pois á posição de Rose que consiste no 
seguinte: depois de perfeitamente chloroformi-
sado, puxa-se o doente de forma a que a cabeça 
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íique pendente da meza operatória, tendo o cui
dado de previamente almofadar o bordo da 
meza. 

N'esta posição fica o pescoço em extensão 
forçada, e a cabeça com o vertex dirigido para 
o solo. Um ajudante de joelhos sobre um banco, 
collocado por detraz da cabeça sustenta-lhe esta 
posição. A posição de Rose tem por fim evitar 
o escoamento de sangue para a tracheia todas 
as vezes que se tenha de operar na bocca, pha-
ringe ou laryngé. E' também uecessario pinçar 
a lingua para que ella não obture o isthmo da 
guella pelo seu próprio peso ou pela retracção a 
que está sujeita. 

D'esta maneira o sangue que corre da região 
operada faz caminho pelas fossas nasaes escoan-
do-se assim pelas narinas; mas se a hemorrha-
gia for muito forte far-se-ha este escoamento si
multaneamente pelas narinas e pela bocca. 

Emquanto dura esta posição a face conserva-
se congestionada a ponto de ficar vinosa ou 
mesmo negra, sem que comtudo hajam acciden
tes. Porém deveremos estar prevenidos e conhe
cermos já semelhantes factos, para que não es
tranhemos taes colorações. Terminada a opera
ção levantaremos a cabeça com grande lentidão 
para evitarmos a producção d'alguma syncope. 

Não obstante estar perfeitamente reconheci
da a vantagem d'esta posição, não é no entanto 
empregada correntemente porque expõe a he-
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rnorrhagias venosas bastante intensas, podendo 
até tornarem-se graves se a operação fôr muito 
morosa. E' portanto contraindicada nas pessoas 
anemicas. 

Posição de Trendelenburg 

N'esta posição fica todo o corpo inclinado so
bre um plano que forma com a horisontal um 
angulo de 45°. E' o vértice d'esté angulo que é 
occupado pela cabeça do doente. Quanto á nar
cose qualquer processo se pode empregar. 

Esta posição é a que mais se emprega nas 
laparatomias. 

Vejamos agora os 

Apparelhos de chloroformisação 

Muitos operadores preferem ás compressas 
de que já falíamos, apparelhos especiaes que as 
possam substituir tornando-se menos incommo-
dos, e sendo de resto pouco dispendiosos. 

Referimos-nos ás mascaras de que as mais 
uzadas são as de Guyon, Nicaise, Scheminelbusch 
(a mais portátil), Vajna etc. 

Cestas, são as duas ultimas as mais empre
gadas. 

A de Scheminelbusch consta de uma oval 
d'arame tendo um cabo do mesmo metal. 

Esta oval é dividida em quatro segmentos 
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por dois diâmetros perpendiculares entre si, 
mas arqueados. 

Estende-se sobre esta armação uma com
pressa d'algodao ou flanella que se cose a todo 
o contorno da oval, formando-se assim uma con
cavidade que se adapta ao rosto do doente. 

O anesthesico, das primeiras vezes é derra
mado á superfície da sua parte interna a qual é 
seguidamente applicada á face do paciente. De
pois, no decurso da anesthesia, quando fôr pre
ciso renovar o chloroformio ou se continua com 
a mesma pratica, ou se derrama mesmo na face 
convexa da mascara. 

A mascara de Vajna compõe-se d'urn anel 
de vidro branco cuja circumferencia superior é 
occupada também por uma tira de flanella on
de se derrama o chloroformio, emquanto que a 
circumferencia inferior se applica á face do anes-
thesiado. 

Uma segunda cathegoria de apparelhos com-
prehende os que foram imaginados por Krisha-
ber, Doyen, etc. e que teem por fim fazer com 
que as emanações vão directamente actuar sobre 
a tracheia sem attingirem as vias superiores. Para 
a satisfação d'esse desideratum inventou-se uma 
espécie de tubos que Doyen substituiu por câ
nulas d'aluminio. 

Estas cânulas são levadas até á tracheia por 
meio d'umas pinças especiaes. Collocada a cânu
la no seu logar adapta-se á sua extremidade ex-
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terna um funil de Trendelenburg lançando-se o 
chloroformio sobre a compressa que lhe forma a 
base. Terminada a operação retira-se a cânula 
por simples tracção. 

Muitos outros apparelhos poderíamos descre
ver, todos destinados á substituição da compres
sa. Mas a verdade é que a compressa posto que 
seja a mais antiga, e que tenha constituído a 
primitiva forma de chloroformisação, é ainda, 
pelo menos entre nós, a mais uzada. 

E comprehende-se isso bem, pois que além 
de ser muito mais commoda e portátil é tam
bém uma coisa que em casa de qualquer doente 
se pode arranjar immediatamente. 

Foi pois para tornar o mais completo possí
vel o meu trabalho que eu dediquei algumas 
linhas á descripção das mascaras e cânulas pa
ra chloroformisação. 

Entremos agora na 3.a parte do meu trabalho 
dedicando-a especialmente á chloroformisação 
dos cardíacos. 



3.a PARTE 

Chloroformisação nos cardíacos 

Se lançarmos uma vista d'olhos sobre as con-
tra-indicações do chloroformio que em qualquer 
livro d'operaçoes encontrarmos, e se por outro 
lado attendermos á opinião de abalisados opera
dores, veremos que todos estão concordes em 
banir por completo o uzo do chloroformio nos 
cardiacos. 

Quer estes estejam ou não cacheticos, quer 
as lesões de que padeçam sejam ou não compen
sadas, é tudo isso indifférente. Se é cardiaco ha 
uma contra-indicação formal a semelhante anes
thesia. Constituem pois estes operadores um 
grupo aliaz numerosíssimo e ao qual em frente 
de complicações d'esta ordem poderei chamar 
grupo abstencionista. 

Mas em contraposição, ha também notáveis 
operadores, taes como Sédillot, Lucas-Champio-
nière e outros que se insurgem contra esta ôpi-
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nião e não duvidam chloroformisar um cardíaco 
desde que as lesões de que padeça estejam per
feitamente compensadas. 

E na verdade porque não havemos de proce
der assim? Os exemplos de cardíacos chlorofor-
misados com successo abundam, e bom é que 
lancemos os olhos para esses mesmos exemplos 
perdendo uma grande parte do receio que ainda 
hoje temos. 

Está realmente ainda tão arreigada em nós 
a ideia de que nunca devemos chloroformisar 
um cardíaco, que, quando pela força das cir
cunstancias somos obrigados a isso não é sem 
grande receio que o fazemos. Pois bem: sou 
d'opiniâo que deveremos ter menos receio e 
mais cuidado com essas chloroformisações por
que o receio com que estamos prejudica o cui
dado que deveremos ter. 

Dizem alguns medicos e operadores aliaz bem 
conhecidos, taes como Huchard e Sédillot que 
poderemos sempre ou quasi sempre operar um 
cardiaco, desde que tenhamos o mesmo chloro-
formisador, homem experimentado e. por assim 
dizer especialista na technica de chloroformisa-
ção. Só estes nos darão a quasi certeza d'uma 
anesthesia sem accidentes sejam quaes forem as 
condições pathologicas em que o operado se en
contrar. 

Huchard ainda vae mais longe pois diz que 
emquanto para muitos operadores a morte pelo 
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choroformio é devida á sua toxicidade, para elle 
é antes devida á falta de perícia do chlorofor-
misaclor. Pois bem; a Huchard responderemos o 
seguinte: em Inglaterra onde mais enraizado es
tá o uzo d'estes technicos, as estatísticas accu-
sam um numero de mortes pelo menos egual ao 
apresentado por nações onde não ha semelhan
tes especialistas. 

Quanto a Sedjllot será bom notarmos que 
o celebre cuteleiro Elser, seu chloroformisador 
constante, teve de registrar dois casos de morte 
pelo chloroformio em operações a que o primei
ro não assistia. 

Mas ao próprio Huchard que foi o primeiro 
que na Academia de Medicina de Paris levan
tou a voz sobre este assumpto na sessão de 11 
de Fevereiro de 1902, incriminando quasi por 
completo n'estas mortes os alumnos ainda pou
co práticos na chloroformisação, respondeu Lu-
cas-Championière, e muito bem, da maneira se
guinte: «E' preciso que se saiba que a cirurgia 
não se pratica só na cidade, e nas aldeias não 
ha especialistas, e até muitas .vezes, nem medi
cos ha, que nos possam ajudar. 

E' pois da maxima conveniência que se ensi
nem os alumnos a trabalhar correntemente com 
os anesthesicos e a saber conhecer e remedear, 
se não souberem prevenir, os accidentes a que 
estes possam dar causa. Por sua parte também 
o operador deve ter a sua responsabilidade na 
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anesthesia e dar as suas ordens ao chloroform i-
sador que lhe deve obedecer em tudo.» 

E' também a meu vôr um bom procedimento 
este, pois que os alumnos d'hoje são os medicos 
d'amanhà e como taes não poderiam allegar 
ignorância em semelhante assumpto. Entre nós 
tão bem comprehendido está isso que é d'uso 
corrente entregar-se o chloroformio aos alumnos 
sob a constante vigilância dg operador e aju
dante. 

Como ha pouco disse, foi^Huchard que n'uma 
das sessões da Academia de Medicina de Paris 
encetou a discussão sobre o assumpto de que 
temos tratado. E' este operador de opinião que 
devemos chloroformisar os cardíacos pois que a 
frequência d'accidentés que n'estes se observam 
é egual ou proximamente egual á que se obser
va nos doentes portadores d'outras affecções. 

Porém não deixa de reconhecer que algumas 
excepções devem ser feitas, excepções que elle 
resumiu da forma seguinte: 

1.° As affecções cardíacas ou aórticas não são 
contra-indicação á anesthesia chloroformica. 

Se no entanto estas affecções forem d'origem 
infecciosa quer sejam agudas ou sub-agudas; se 
o portador d'ellas dispozer d'um organismo 
muito enfraquecido, deveremos banir o chloro
formio. 

O mesmo se deve fazer nas cardiopathias 
chronicas chegadas ao período asystolico ou 
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dyspneico ou constituídas por symptomas evi
dentes de symphise cardíaca. 

2.° Nos cardíacos e aórticos a chloroformisa-
ção deve ser praticada em doses ligeiras, pro
gressivas e continuas até á suppressão quasi to
tal do reflexo palpebral. 

E' este o processo que mais convém aos car
díacos e aórticos pois que constitue o melhor 
meio de evitar tanto quanto possível as duas 
syncopes: a laryngo-reflexa devida ao contacto 
brusco dos vapores chloroformicos com as cor
das vocaes, e a syncope toxica resultante da 
absorpção de fortes doses d'anesthesico. 

E' ainda n'estes indivíduos que a chlorofor-
misaçáo deve ser quasi completa pois que é 
também n'elles que convém manter a suppres
são quasi total dos reflexos. O motivo porque 
esta suppressão não deve ser completa é porque 
haveria o perigo de deixarmos cahir o anesthe-
siado n'um estado syncopal ao qual muito diffi-
cilmente poderia resistir. E' aqui que mais valia 
tem o perfeito conhecimento do estado de anes
thesia em que o individuo se encontra pelo sim
ples toque digital do globo ocular. 

Ou por outras palavras: o reflexo oculo-pal-
pebral deve ficar reduzido ao mínimo da sua 
intensidade sem que comtudo esteja completa
mente abolido. Requerem portanto estas chloro-
formisações um tacto digital especial que só a 
pratica pode dar. 
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Da opinião de Huchard é Berger se bem que 
restringindo um pouco mais a chloroformisação. 

A este propósito diz elle o seguinte:—Pode
mos dar chloroíormio aos cardíacos desde que 
a sua administração seja bem feita e que incida 
sobre doentes cujas affecções valvulares sejam 
bem compensadas não se traduzindo por desor
dens physiologicás actuaes manifestas. 

Se porém a respiração e circulação se resen-
tirem d'estas affecções ou ainda se as mesmas 
incidirem sobre um cachetico ou sobre urn indi
viduo attingido secundariamente d'uma affecção 
renal ou d'oedema pulmonar a administração 
do chloroíormio seria perigosa e portanto de-
ver-se-hia evitar. 

Da mesma forma, nos indivíduos portadores 
de symphises cardíacas. 

Porém com esta ultima lesão ha uma tal dif-
ficuldade de diagnostico que a maior parte das 
vezes se alguma morte ha devida a semelhante 
causa só a autopsia nos vae elucidar e fazer 
scientes do motivo do accidente. Finalmente é 
quasi uma contra-indicação a degenerescência 
gordurosa do coração. E o motivo é porque ha
veria aqui a temer a falta de consistência das 
paredes cardíacas que seriam incapazes de rea
gir se se desse uma paragem d'esté órgão. 

E' claro que n'estas condições o resultado 
seria fatal. 

Se agora consultarmos Lucas-Championière 
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sobre o mesmo assumpto veremos que elle tam
bém é de opinião que os cardíacos podem ser 
operados com a'anesthesia chloroformica. 

Vae até um pouco mais longe pois diz que 
pelo facto d'um individuo ser portador d'uma 
lesão cardíaca, não constitue essa lesão uma 
predisposição para os accidentes chloroformi-
cos. E em abono da sua opinião cita um caso 
que eu julgo digno de transcripção. . 

Tratava-se d'uma senhora portadora d'uma 
affecção congenita do coração. Os ruidos car
díacos eram substituídos por dois sopros. Du
rante a sua infância era-lhe impossível correr e 
brincar com as outras creanças. 

Casou; ao fim de sete mezes teve uma crean-
ça que sobreviveu ao parto. Depois d'esté teve 
quatro abortos de três a três mezes e meio 
acompanhados de abundante-; hemorrhagias. 
N'uma sexta gravidez só o uzo reiterado do 
chloral e o repouzo no leito conseguiram que a 
gravidez chegasse a termo. 

Começa o trabalho e terminada a dilatação 
uterioa o coração resetite-se por tal forma que 
a doente fica incapaz de fazer qualquer esforço. 
E' chloroformisada profundamente; supporta o 
chloroformio sem incidentes, faz-se a extracção 
a forceps e tudo termina com a maxima felici
dade. 

Este e outros factos levam Lucas-Champio-
nière á conclusão, talvez um pouco absoluta,. 

/ 
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de que os cardíacos -que teem de ser operados 
precisam mais de chloroformio do que os não 
cardíacos pois que n'aquelles a dôr seria menos 
supportavel do que n'estes. 

De tudo o que fica dicto tirarei eu a conclu
são seguinte: podemos em certas condições 
chloroformisar um cardíaco, mas n'este mais do 
que em qualquer outro deveremos a todo o 
preço evitar quaesquer complicações que pos
sam apparecer quer no principio quer durante 
a chloroformisação. Ora d'entre os vários pro
cessos d'anesthesia que citamos, aquelle que 
melhor se presta a estes casos é sem duvida al
guma o de chloroformisação gotta a gotta. E' 
este pois o que se deve empregar e que real
mente mais empregado é. 

Porém ha pouco ainda Richelot compenetra
do da vantagem que haveria em impedir os 
accidentes reflexos do principio, experimentou 
e adoptou systematicamente no seu serviço o 
seguinte processo baseado nas propriedades do 
brometo d'ethyla. 

E' sabido que este agente entorpece as mu
cosas pituitária e laryngea; portanto supprime 
pela sua acção o período d'intolerancia de for
ma que o chloroformio é recebido sem dificul
dade e a anesthesia cirúrgica faz-se mais rápida 
6 seguramente. 

Vejamos pois a sua technica. 
Começa-se por fazer inhalações de doses me-
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dias de brometo misturadas a grandes quanti
dades d'ar para que o doente não abafe: como 
o brometo não irrita a mucosa facilmente se es
tabelece a tolerância. Vae-se depois augmen-
tando a dose pouco a pouco fazendo-se sempre 
com que o doente falle. Quando as suas respos
tas se tornarem demoradas e as palavras forem 
pronunciadas lentamente, substitue-se rapida
mente o brometo pelo chloroformio. 

Nunca se deve fazer a anesthesia completa 
com o brometo por ser uma má anesthesia mais 
perigosa do que a chloroformica. Feita a anes
thesia por este processo o doente adormece na
turalmente, com pouca ou nenhuma excitação. 

O próprio Richelot ordenando as manobras, 
fez-se anesthesiar por este processo. A principio, 
diz elle que sentira o entorpecimento crescente 
da pituitária sujeita á acção das inhalações do 
brometo. Quando a sentiu bem entorpecida man
dou que passassem rapidamente ao chlorofor
mio. 

O somno veio rapidamente sem que lhe des
se tempo a fazer um único movimento. 

Convencido como está das vantagens d'esté 
processo nunca mais deixou de applical-o e 
sempre com a maxima felicidade mesmo nos 
cardiacos. 

5 



4.a PARTE 

Complicações da chloroforniisação e tratamento 

No decurso da minha dissertação varias ve
zes tenho alludido, posto que ligeiramente, ás 
complicações que se podem observar, quer ás 
primeiras inhalações anesthesicas quer durante 
todo o período da chloroforniisação. 

Porém, como é este um assumpto importan
tíssimo e que deve ser sempre bem sabido por 
todos os que teem de chloroformisar dedico-lhe 
também um capitulo especial. 

Podem as complicações de que vou tratar 
dividir-se em duas grandes cathegorias confor
me a sua intensidade e os perigos de que se 
acompanham: a saber INCIDENTES E ACCIDENTES. 

Chamarei incidentes chloroformicos ás com
plicações que, dotadas de pequena intensidade, 
pouca gravidade offereçam podendo ser facil
mente evitadas ou vencidas. 

Accidentes serão as complicações de grande 
* 
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intensidade e cuja gravidade pode determinar 
as mais das vezes a morte. 

Na classe dos primeiros comprehenderei: 
'l.° A tosse, cuja explicação já apresentei, ao 

tratar da chloroformisação (methodos). 
2.° A agitação bastante viva do primeiro pe-

riodo acompanhada de movimentos desordena
dos. 

Esta complicação nada traduz e pode mesmo 
ser confundida com o período normal de exci
tação. 

3." Um soluço á primeira inhalação. E' isto 
o sufficiente para immediatamente regeitarmos 
o chloroformio por impuro. Vimos quando estu
dámos este anesthesico que semelhante pheno-
meno era devido á presença do acido cbloroxy-
carbonico que é imminentemente toxico. 

h.° Uma paragem da respjração: basta uma 
percussão bastante forte sobre a região diaphrag-
matica para que a respiração se restabeleça. 
Estas paragens são devidas a uma contracção 
prolongada do diaphragma. 

5.° Um rubor interno, ou côr violácea da fa
ce: estes factos não traduzem perigo algum. 

Finalmente ainda podemos observar no de
curso d'anesthesia a pallidez exagerada da face, 
ou a pequenez do pulso coincidindo com uma 
acceleração. Aqui será necessária grande vigi
lância para se evitar a syncope. 

São estes os incidentes que como se vê á ex-
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cepção dos últimos nenhum perigo trazem para 
o doente podendo alem d'isso ser facilmente evi
tados ou remediados. 

Vejamos agora os accidentes: Podem estes 
causar a morte n'um período mais ou menos rá
pido. Como explicar esta morte? Quaes as suas 

"causas? Estas causas teem sido muito discutidas 
e variadamente interpretadas. Assim a este res
peito diz Panas o seguinte: qualquer vapor irri
tante pode ás primeiras inhalações provocar um 
reflexo bulbo-laryngeo peia sua acção sobre a 
mucosa da glotte. Sendo assim já se pode dedu
zir o seguinte: que não é esta propriedade inhé
rente só ao cbloroformio e que nos casos de 
morte outro qualquer vapor irritante a poderia 
produzir. 

Pelo mesmo motivo explicada fica a morte 
que Trousseau presenciou na occasião em que 
estava a dar umas pinceladas d'ammoniaco na 
garganta d'nm individuo atacado de coquelu
che. Mas continuando n'esta ordem d'ideias diz 
mais Panas: obedecendo á irritação recebida, as 
cordas vocaes contrahem-se por tal forma que 
não deixam que a menor partícula d'ar entre na 
arvore aérea. Como resultado d'isto manifesta-
se a asphyxia apezar da persistência dos pheno-
menos mechanicos respiratórios costo-diaphrag-
maticos. 

N'este momento a coloração da face torna-se 
roxa ou azulada. Outras vezes fica esbranquiça-
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da assemelhando-se á côr de marfim (asphyxia 
branca,de Brouardel.) Esta ultima é ainda mais 
grave visto ser fulminante. Também é á que 
vulgarmente chamam syncope cardíaca. 

Mas voltemos á primeira; a seguir á colora
ção roxa da face, observamos um exagero dos 
symptomas asphyxicos devido ao excesso d'aci-" 
do carbónico contido no sangue. Porém o cora
ção continua a bater e o thorax a funccionar 
normalmente. Repentinamente ha por assim di
zer um desapparecimento do pulso; este torna-
se impalpável tão pouco se faz sentir. Estamos 
a assistir ao desenlace fatal quer façamos a res
piração artificial quer façamos a electrisação dos 
nervos phrenicos e pneumogastrico. Deu-se pois 
n'estas condições um envenenamento dos cen
tros reflecto-motores pelo excesso d'acido carbó
nico accumulado no sangue e secundariamente 
auxiliado pelos vapores chloroformicos. D'aqui 
se deduz que devemos mais vigiar a perfeita 
respiração do doente do que constatar a norma
lidade do pulso e das pulsações cardíacas. 

Mas não se imagine que nos basta só obser
var os movimentos toraxicos. Não; porque estes 
em principio d'asphyxia podem ainda persistir. 

Mais vale que ouçamos os ruidos respirató
rios produzidos pelo vae-vem da columna d'ar. 

Ha até um apparelho muito simples para 
constatar a regularidade da passagem da colu
mna d'ar atravez a arvore respiratória. Consiste 
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este apparelho n'uiua alavanca movei sobre 
um quadrante marcador das oscillações produzi
das pelas correntes d'ar expiradas e inspiradas. 
Estas correntes imprimem a esta alavanca um 
movimento oscillatorio que deve ter sempre a 
mesma amplitude e um rithmo regular. Adapta-
se este pequeno apparelho a uma mascara de 
chloroformisação cujas paredes sào de vidro. Se 
durante a anesthesia este ponteiro pára ou se af-
fasta muito do rithmo physiologico deixa-se 
immediatamente o doente respirar o ar puro até 
que a respiração se regularise. 

Seguiudo-se pois esta pratica evitamos quasi 
por completo os incidentes d'origem reflexa du
rante as chloroformisações. 

Até aqui esposemos as ideias de Panas, bom 
será que mostremos o que sobre este assumpto 
pensa François-Frank. 

Considera este duas espécies de perturba
ções reflexas: as respiratórias e as circulatórias. 

A's primeiras pertencem as contracções dos 
músculos thoraxicos e abdominaes a que tam
bém se junta o diaphragma, os spasmos laryn-
geo, bronchico e dos próprios vasos pulmona
res. Como consequência d'isto observa-se a suf-
focação que em alguns indivíduos produz uma 
verdadeira sideração respiratória. 

As perturbações circulatórias podem ser vas
culares e cardíacas. As vasculares caracterisam-

i 
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se por um spasmo reflexo dos vaso%s cuja pressão 
augmenta. As perturbações cardíacas consistem 
n'um enfraquecimento das pulsações que podem 
ir ate) á paragem d'esté órgão. São estes pheno-
menos favorecidos: 

l.° Pela maneira brusca e intensa da impres
são vaso-pharyngea. (Já indicamos as maneiras 
de evitar tanto quanto possivel este accidente.) 

2.° Por lesões valvulares do coração taes co
mo: insuficiência aórtica ou tricuspida. 

3." Por certas perturbações dos órgãos respi
ratórios taes como pleuresias ou pneumonias. 

São estes os accidentes de principio ou ini-
ciaes. Mas ainda durante a chloroformisação po
deremos observar accidentes provocados pelos 
vapores chloroformicos existentes occasional-
mente no sangue. Estes podem provocar a pa
ragem do coração e até mesmo da respiração se 
chegarem a actuar sobre o bolbo. Debaixo da in
fluencia do anesthesico o coração exalta-se devi
do á excitação exagerada dos acceleradores car
díacos da medulla cervico-dorsal; a esta excita
ção exagerada succedem-se a paralysia dos cen
tros acceleradores da medulla e o enfraqueci
mento do coração. (Arloing). 

Ficam pois os pneumogastricos debaixo da 
acção excitante do chloroformio e d'ahi a syn
cope. 

Terminaremos agora a serie dos accidentes 
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citando os d'ordem toxica produzidos pela quan
tidade exagerada de chloroformio absorvida: 
(syncope terciária por intoxicação.) 

Symptomas:—enfraquecimento do pulso ar
terial, distensão crescente das jugulares e sup-
pressão das suas pulsações. N'esta intoxicação o 
coração pára alguns segundos depois da respi
ração. 

Conclusões 

O chloroformisador deve no primeiro perio-
do vigiar tanto o coração como a respiração; no 
segundo o coração e no terceiro a respiração. 

Tratamento 

Se por um lado conhecemos bem o mechanis-
mo dos accidentes chloroformicos, por outro la
do infelizmente sabemos que innumeras vezes 
falha qualquer tratamento que se applique para 
os combater. Não quero com isto dizer que não 
haja meios mais ou menos racionaes e que te
nham sido sanccionados pela pratica. Ha-os e 
muito variados, desde a insufílação pulmonar 
praticada por François-Frank, e que segundo 
este auctor permittiria ao sangue desembaraçar-
se do excesso de chloroformio lavando por as-
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sim dizer o myocardio, até á respiração artifi
cial e tracções linguaes aconselhadas por Labbé. 
Mas a verdade é que se este ultimo auctor par
ticipou á Academia de Paris em 1894 que tinha 
por este processo salvo alguns doentes em esta
do de morte apparente, não é menos verdade 
que na maioria das syncopes cardíacas todos os 
meios falham e o individuo morre em poucos 
momentos. 

No campo da theoria ainda se chegou a 
aconselhar o emprego do nitrito d'amylo dada 
a sua propriedade de fazer baixar a tensão san
guínea. Bryant chegou a empregal-o com* resul
tado, mas actualmente está cahido em desuso. 
Segundo Dastre o único processo verdadeira
mente racional consistiria em faradisar o segmen
to cervico-dorsal da medulla para reanimar a 
acção dos acceleradores cardíacos. 

Qual d'estes processos é que mais se em
prega na pratica? E' indubitavelmente a respi
ração artificial que passamos a descrever. 

Consistindo a respiração artificial no conjun-
cto de manobras pelas quaes nos propomos 
substituir e supprir a respiração natural sus
pensa por qualquer causa, claro é que devere
mos classificar estas diversas manobras. Tere
mos pois: 

1 .a Faradisação dos nervos phrenicos. 
2.a Manobras manuaes ou respiração artifi

cial propriamente dieta. 
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3.a Insufflação. 
E' á segunda d'estas" manobras que vamos 

dedicar algumas linhas, pois que se nos grandes 
centros podemos recorrer a todas, na clinica 
rural é esta a única de que se pode lançar mão 
immediatamente e as mais das vezes unica
mente. 

. Vários são os processos uzados para este 
fim, mas limitar-me-hei á descripção dos dois 
mais uzados, mais simples e que por isso mesmo 
qualquer pessoa pode uzar desde que para isso 
seja industriada pelo cirurgião. 

Descreverei portanto rapidamente o processo 
de Sylvester e o das tracções linguaes ou de 
Laborde. 

Processo de Sylvester 

Estando o doente deitado de costas e com 
as espáduas descauçadas sobre um travesseiro 
puxa-se a lingua para fora da bocca fixando-a 
de qualquer maneira para evitar que ella se op-
ponha ao livre transito do ar. Depois d'isto o 
operador colloca-se por traz da cabeça do doen
te agarra-lhe nos braços á altura dos cotovellos-
puxa-os para cima de forma que fiquem ao lon, 
go dos dois lados da cabeça mantendo-os dois 
segundos n'esta posição. Constitue este o pri
meiro tempo da respiração; produz-se assim 
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uma dilatação thoracica trazendo como resulta
do a entrada do ar. E"o tempo d'inspiraçàp. O 
2.° tempo ou d'expiraçao consiste no seguinte: 
abaixam-se os braços lentamente sobre os lados 
do thorax e um pouco para traz exercendo por 
intermédio d'elles e sem violência uma pressão 
de dois segundos sobre o peito. Estes movimen
tos repetir-se-hão dezeseis vezes por minuto. E' 
claro que com estes segundos movimentos nós 
obtemos uma reducção da capacidade thoracica 
capaz d'expulsar o ar que tinha sido inspirado 
pelas primeiras manobras. 

Processo de Laborde 

Começa-se por affastar as maxillas sustentan-
do-se assim por qualquer dos processos que já 
atraz citei. 

Depois agarra-se a lingua pelo seu terço an
terior ou á mão ou com a pinça do próprio au-
ctor ou melhor ainda com a de garras. Não ha
vendo nenhuma d'estas empregaremos um fio 
pela maneira de que também já fallei. Como 
quer que seja depois de bem segura a lingua 
exercem-se sobre ella, 15 a 20 vezes por minu
to, fortes tracções, rithmicas, seguidas de rela
xamento imitando os próprios movimentos res
piratórios. Quando começarmos a sentir uma 
certa resistência é isso prova de que a respira-
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ção se restabelece. E' sempre bom que um aju
dante comprima também d'uma maneira rith-
mica e successiva a base do thorax. 

Este processo segundo Billot tem dado bas
tantes successes na syncope chloroformica. 
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PROPOSIÇÕES 
• 

Anatomia—A anatomia e a base da physiologia. 
Physiologia—Órgãos sãos, funcções normaes. 
Anatomia pathologica—E' n'uma sua grande parte o 

«flat lux» da therapeutica. 
Pathologia geral—No tratamento de toda a doença 

convém respeitar os hábitos dos doentes. 
Materia mediea—Do estado moral do individuo depen

de em grande parte a efficacia dos remédios. 
Pathologia interna—No tratamento das intermittentes 

o arsénico é o primeiro succedaneo do quinino. 
Pathologia externa—No penso das feridas do anus não 

devemos empregar o iodoformio. 
Medicina operatória—Nas amputações não ha logar 

d'eleiçao. 
Hygiene—A cultura do arroz é prejudicial á saúde pu

blica. 
Partos—E' impossivel determinar o dia certo do parto. 
Medieina legal—Desde que sobre o parto decorra um 

mez ou mais, não pôde o perito calcular quando foi que 
aquelle teve logar. 

Visto, Pôde imprimir-se, 
Carlos Lima Moraes Caldas 

Presidente. Director. 
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