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Preliminares 

A historia da submersão, importantíssima 
sob o ponto de vista medico legal, tem ainda 
um vasto interesse no campo da hygiene pu
blica. 

A frequência dos accidentes de submersão 
e as suas funestas consequências teem sempre 
em todos os paizes civilisados merecido mais 
ou menos a attenção dos poderes públicos e 
dos medicos. Sobretudo em França e Inglater
ra, a questão humanitária dos soccorros a afo
gados despertou por vezes o mais vivo inte
resse. 

Já em 1740, por ordem do governo francez, 
R,éaumur redigiu «un avis pour donner des 
secours à ceux qu'on croit noyés» e este «avis» 
impresso no Louvre foi em seguida espalhado 
por todo o reino e reeditado em 1758 e 1769. 

N'elle se preconisavam, como um dos meios 
mais efficazes, as fumigações intestinaes de 
fumo de tabaco. 
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Mas é principalmente a partir d'esta época 
que a assistência publica mais se préoccupa 
com os accidentes de submersão. Numerosas 
sociedades philanthropicas foram instituídas 
em algumas das principoes cidades da Europa 
com o fim de organisarem soccorros medicos 
para afogados. 

Citaremos a de Amsterdam, fundada em 
1767; a de Hamburgo, em 1768; e ainda a de 
Londres, hoje a «Real Sociedade Humana», 
que de 1774 a 1787 apresenta um total de 897 
pessoas reanimadas. 

Em Paris, por iniciativa de Pia e Bignon, 
estabeleceram-se em 1772 as primeiras «boîtes 
entrepôts», contendo os remédios e os instru
mentos necessários para este género de soc
corros. 

Estas «boîtes entrepôts» foram distribuídas 
pelas duas margens do Sena e entregues aos 
cuidados d'um pessoal exercitado. Em breve 
este exemplo é seguido por muitas outras ci
dades francezas, e no fim do anno de 177.'* 
contavam-se já em França noventa e cinco insti
tuições análogas, e em 1793 essa cifra ascende 
a cento e trinta. 

Graças a este impulso generoso, os primi
tivos processos de combater a asphyxia por 
submersão, foram substituídos por praticas 
mais racionaes e mais úteis. 

A victima do accidente era aquecida, dei
tada em areia quente ou em cinzas, estimulada 
por fricções nos membros, por irritação da 
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mucosa pituitária e laryngea, pela inhalação 
de vapores ammoniacaes e pós esternutatorios, 
pela introducção d'agua emetisada e de vinho 
quente no estômago. 

Praticava-se a insuflação pulmonar, quer 
bocca a bocca, quer por um tubo laryngeo, 
quer ainda por outros instrumentos; a aspira
ção, com a seringa de Desgranges, o appare-
lho de Curtois, a bomba de Gorey. 

Faziam-se insuflações de oxigénio, e algu
mas vezes a electricidade foi experimentada 
também. 

Emfim, tentaram-se os mais variados meios 
e todos elles contam resultados mais ou me
nos comprovativos da sua efficacia ; mas to
dos teem inconvenientes sérios, entre os quaes 
avulta, sobretudo para alguns, o exigirem um 
manual operatório complicado e a assistência 
d'um pessoal competente. 

Dada a urgência d'uma intervenção imme-
diata tão frequente, e as condições em que 
tanta vez são encontrados os afogados, longe 
de todos os recursos, bem sensível se tornava 
a falta d'um processo, cuja pratica, extrema
mente simples, permittisse intervir com vanta
gem, em taes circumstancias, ao primeiro so
brevindo. 

Veremos como esta difficuldade, já em parte 
combatida pelo metbodo de Sylvester e Mars-
Hall, foi completamente resolvida pelo «pro
cesso da lingua». 

Antes, porém, de entrarmos no estudo 
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d'esse processo e dos principaes soccorros 
hoje aconselhados pela sciencia- para este gé
nero d'accidentés, vamos estudar, ainda que 
rapidamente, o mecanismo da morte por sub
mersão. 



II 

Mecanismo da morte por submersão 

A asphyxia, determinada pela entrada de li
quido na arvore aérea, é sem duvida a cansa 
mais frequente da morte por submersão. En
tretanto não pôde admittir-se que seja a causa 
única, como se pretendeu, rejeitando d'ura 
modo absoluto a hypothèse de causas múlti
plas. Segundo a opinião hoje mais geralmente 
acceite, collocando n'um plano inferior a apo
plexia, a commoção e a asphyxia mixta, damos 
um papel preponderante á asphyxia simples e 
á inhibição —quer brusca, quer prolongada. (') 

(1) Devergie pensava que a syncope não actuava isolada
mente senão em 12,5 por cento nos casos de morte por sub
mersão; ao passo que a asphyxia combinada quer com a syn
cope quer com a congestão cerebral se observava em 65,5 por 
cento dos casos. 

Mackenzie, em 305 autopsias d'afogados feitas por elle em 
Calcutta durante nove annos, notou a syncope uma só vez, e 
a aspliyxia 297 vezes. 

Ao contrario Bergeron e Montano que praticaram auto
psias na morgue durante dez annos, e que assistiram á inun
dação de Tolosa em junho de 1875, attribuem á syncope um 



28 

Entre as innumeras victimns, que em acci
dentes de toda a ordem pagam annualmente 
tributo a este género de morte, contam-se — 
ainda que excepcionalmente —algumas para as 
quaes a immersão foi apenas momentânea. Gra
ças á presteza dos soccorros, permittida por 
urn acaso feliz, que não raro deriva d'uma abne
gação heróica, um individuo, precipitado na 
agua, é trazido immediatamente para terra. 

A submersão não durou senão uns curtos 
segundos, e comtudo esse individuo está morto. 
Todos os cuidados da sciencia, todas as tenta
tivas para o reanimar foram inúteis —baldadas. 
Era já um cadaver. 

Eis um caso que não pertence evidentemen
te á asphyxia. É um caso de inhibição brusca 
e fatal — relativamente frequente no inverno — 
quando a temperatura da agua é demasiado 
baixa — ou ainda quando a immersão é prece
dida da queda d'um Iogar elevado. 

Antigamente estas mortes súbitas explica-
vam-se quasi todas por apoplexia ou syncope. 

pnpel bem maia importante, tendo sobretudo como determi
nantes o terror e a baixa temperatura da agua. 

Taylor diz que um quarto cias mortes por submersão é 
produzido pela asphyxia simples, e que nas restantes n syn
cope, a congestão cerebral indo até á apoplexia, podem ter 
um papel importante. 

Vibert, nas modificações propostas em 1891 ás instrucções 
sobre os soccorros n dar aos afogados, admitte que estes suc-
cumbem de duas maneiras: por aspliyxia e por syncope ou 
siderarão nervosa, fazendo approximadamente uma e outra o 
mesmo numero de victimas. 
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Hoje contam-se geralmente entre os phenome-
nos inhibitorios. 

Uma simples emoção, o terror do accidente, 
a contusão, embora leve, de certas regiões do 
corpo, como a laryngé, o epigastro, os órgãos 
genitaes, e sobretudo o contacto frio da agua 
com as terminações nervosas periphericas das 
mucosas nasal e buccal, bastam por si sós para 
suspender, quer apenas temporariamente, quer 
definitivamente, as principles funcções do or
ganismo. (*) 

Paul Bert tinha já mostrado como a com
pressão violenta do nervo nasal ou laryngeo 
produz a morte nos animaes em experiência, 
attribuindo essa morte a uma excitação exces
siva transmittida ao bulbo por estas vias cen
trípetas. Mas foi principalmente Brown-Séquard 
quem estudou experimentalmente estes pheno-
menos em que uma propriedade ou uma acti
vidade e secundariamente uma funcção desap-
parece parcial ou completamente, rapidamente 
ou mesmo repentinamente, para sempre ou tem-

íl) A simples irritação d'estas regiões basta algumas ve
zes para determinar uma catastrophe. 

No reinado de Luiz Philippe, um medico dinamarquez pre
tendeu curar ou pelo menos suspender os accessos d'asthmu, 
cauterisando a pharyngé com ammoniaco. Tinha adquirido um 
certo renome e a irmã do rei quiz submetter-se u esse trata
mento. Entretanto, porém, uma duma também asthmatica mor
reu subitamente, no momento em que a pharyngé lhe era to
cada com ammoniaco. 

Desde então não mais se fallou no medico nem nas suas 
curas maravilhosas. (Brouardeb. 
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porariamente, em varias ou em todas as partes 
do organismo, a distancia d'uni ponto irritado 
do systema nervoso, e graças a uma influencia 
puramente dynamica exercida pela irritação 
transmittida d'esse ponto ás partes em cpie o 
desapparecimento vital se manifesta. 

Nas suas experiências proseguidas desde 
1880, em différentes espécies d'onimaes, inclu
sive o macaco, a irritação, cpier mecânica, quer 
chimica (chloroformio, chloral, cocaína) quer 
physica (agua fria, agua quente) dos nervos 
sensitivos da trachea, da laryngé e da pelle do 
pescoço e das narinas, suspende immediata-
mente a respiração, que só se reproduz, termi
nada a excitação. 

Assim, se mergulharmos o focinho d'um 
coelho em agua fria, o animal cessa logo de 
respirar, mesmo no caso de por um tubo tra
cheal lhe ser permittida a livre entrada d'ar 
nos pulmões. O mesmo phenomeno se produz, 
depois da extirpação completa do cérebro. Isto 
prova que se trata d'um acto reflexo, involun
tário, devido á excitação transmittida ao bulbo 
pelos nervos do quinto par. 

Um caviá, mettido ínim banho a 8o, mas 
conservando a cabeça fora da agua, soffre 
egualmente uma suspensão respiratória duran
te onze segundos. Depois tudo volta ao estado 
normal; mas ao cabo de quatro minutos a res
piração retarda-se consideravelmente, para em 
breve parar de vez. 

N'este caso o phenomeno foi menos rápido, 
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porque os nervos cutâneos periphericos são 
menos excitáveis que os da face, tributários do 
trigemeo, cujas origens estão próximas das do 
pneumogastrico. Será tanto mais pronunciado 
quanto mais violenta for a irritação nervoso. 

O homem, cujo systema nervoso é mais 
desenvolvido, será por consequência mais fa
cilmente victimado. De resto a submersão é 
por vezes precedida, quando se trata do ho
mem, da queda d'um logar elevado, e essa que
da deve contribuir um pouco para produzir a 
morte fulminante. 

Brouardel, n'uma das suas lições sobre n 
morte e a morte súbita, define n'estes termos 
o inhibição : 

«Vos études physiologiques vous ont appris 
que presque tous les actes de la vie sont des 
actes nerveux réflexes. Une excitation périphé
rique, se propageant à travers tout le système, 
provoquera des actes réflexes, qui eux-mêmes 
donneront naissance à des mouvements. L'éter-
nuement est le type du mouvement réflexe; l'ir
ritation d'un très-petit point de la muqueuse na
sale est transmise au centre réflexe corres
pondant; celui-ci transmet à d'autres centres 
l'excitation qu'il vient de recevoir; immédiate
ment un certain nombre d'organes fonctionnels 
réagissent et vous avez alors ces troubles ins-
piratoires et expiratoires, ces mouvements du 
visage, des épaules, des bras, de la poitrine, 
cet écoulement de larmes, ce flux de mucus 
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nasal, tout cet ensemble de phénomènes en un 
mot qui constituent l'éternuement. 

Eh bien, messieurs, supposez que sous l'in
fluence d'une excitation morale ou physique 
violente les mouvements réflexes, au lieu de se 
produire, s'arrêtent; supposez que le centre ex
cité paralyse l'action des autres centres qui 
eux-mêmes sont déjà en activité: — cette para
lysie c'est l'inhibition. 

Lorsqu'on excite le pneumogastrique, le cœur 
s'arrête; lorsqu'on excite la moelle cervico-dor-
sale, l'estomac ne fonctionne plus: l'irritation 
du bulbe, celle du pneumogastrique inhibe le 
cœur; l'excitation d'une certaine région de la 
moelle inhibe l'estomac. 

Les centres réflexes peuvent par conséquen
ce agir les uns sur les autres soit pour s'exci
ter, soit pour s'inhiber; aussi pouvons-nous 
définir maintenant l'inhibition l'arrêt d'une fon
ction provoqué à distance par une excitation 
du système nerveux. 

Si cette excitation est suffisamment intense, 
les fonctions peuvent disparaître sans retour, 
et si ce sont des fonctions nécessaires à la vie, 
la mort en sera la conséquence. » 

* * * 

Geralmente, porém, nos accidentes de sub
mersão, não sobrevem a morte súbita. A inhibi-
çâo, instantaneamente fatal, é uma excepção. 

É frequente, sobretudo no inverno, quando 
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a temperatura é excessivamente baixa, vèr cair 
um individuo á agua e não mais o vèr surgir á 
superfície. Entretanto, se um salvador intrépido 
mergulha e retira para terra esse afogado, quasi 
sempre cuidados intelligentes e perseverantes o 
fazem voltar á vida: — a morte era apenas ap
parente. 

A inhibição nem sempre supprime definiti
vamente, antes em geral só atténua d'um modo 
mais ou menos completo as principaes func-
ções do organismo, determinando as três va
riedades de syncope que os trabalhos de 
Brown-Séquard estabeleceram : syncope do co
ração, syncope da respiração e syncope dos te
cidos. 

É n'estas condições que um individuo pôde 
permanecer muito tempo submerso sem ser vi-
ctima da asphyxia. O choque nervoso experi
mentado no momento da submersão, suspen
dendo as trocas vitaes entre o sangue e os te
cidos, supprime a necessidade de respirar e 
torna imperceptível a circulação. 

É claro que, abolidos todos os reflexos, pri
vado de todos os movimentos, este individuo 
está condemnado a uma morte certa, se o não 
soccorrerem, porque só voltará á superficie do 
liquido, quando, tendo começado a putrefacçâo, 
a tensão gazoza subcutânea lhe diminuir o peso 
especifico do corpo, o que se réalisa geralmente 
após dois ou três dias de submersão, no estio, 
e oito a doze dias, no inverno. Mas, se por qual
quer circumstancia, esse afogado fòr tirado da 

3 
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ogua n'este estado inicial de morte apparente, 
convenientemente tratado, a vida, como que sus
pensa, pôde despertar talvez mesmo após uma 
submersão d'algumas horas. 

A inhibição, que pôde cortar bruscamente 
uma vida, é assim muito frequentemente uma 
circumstancia favorável para o afogado, não 
permittindo a introducção de agua na arvore 
aeria e subtrahindo-o ás condições ordinárias 
da asphyxia que o victimaria em alguns minu
tos apenas. 

* • * 

Como vimos, uma pessoa precipitada na 
agua pôde desapparecer para não mais voltar 
á superficie, em consequência da inhibição que 
instantaneamente lhe supprimai todos os refle
xos, matando-a ou deixando-a somente em es
tado de morte apparente. 

Mas, em condições diversas, pôde dar-se 
uma immersão assim definitiva. 

É o caso em que o afogado, apesar de an
gustiados esforços, se sente invencivelmente 
preso no fundo por um obstáculo qualquer. É 
o caso ainda d'aquelles que, írum impulso sui
cida, ligaram solidamente os membros. 

Brouardel e Loye, experimentando em cães, 
determinaram d'um modo preciso o mecanis
mo d'esté género de morte. 

Um kymographo em communicação com a 
artéria femural e um pneumographo cosido ao 
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epigastro indicavam em traçados grophicos as 
particularidades mais minuciosas do pulso e 
da respiração nas différentes phases da as
phyxia, ao mesmo tempo que um thermometro 
marcava a temperatura rectal. 

A morte do cão sobrevem sempre entre três 
minutos e meio a quatro minutos de immersão; 
mas as pulsações cardíacas são ainda perce
ptíveis, por meio d'uma agulha cravada no ven
trículo, ao cabo de quinze a vinte e seis minu
tos depois do ultimo suspiro. 

Estes auctores dividiram em cinco phases o 
tempo decorrido desde a immersão brusca até 
o ultimo movimento respiratório. 

l i" Logo após a immersão, o animal faz 
uma grande inspiração, introduzindo comtudo 
pouca agua nas vias respiratórias. 

A duração d'esta phase é, em media, de dez 
segundos. 

2.a Resistência absoluta á respiração e agi
tação durante um minuto. 

3.a Grandes respirações e deglutições com 
suspensão dos movimentos geraes durante um 
minuto. 

4.a Suspensão da respiração e perda da sen
sibilidade (pupilla dilatada, cornea insensível) 
durante um minuto. 

5.a Ultimo suspiro precedido de três ou qua
tro movimentos respiratórios, com contracções 
fibrilares dos lábios e das maxillas, durante 
trinta segundos. 

A energia das pulsações cardíacas augmenta 
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consideravelmente desde que o animal é sub
mergido e attinge o máximo durante o terceiro 
período, para decrescer em seguida progressi
vamente. 

A temperatura rectal baixa 3° e meio durante 
os quatro minutos da immersão e desce depois 
ao ar livre muito rapidamente. 

Em toda a duração da asphyxia, os mesmos 
observadores notaram ainda um accentuado 
predomínio da respiração diaphragmatica sobre 
a costal, ao inverso do que se produz na as
phyxia por occlusão mecânica das vias aerias. 

Durante muito tempo attribuiu-se á occlusão 
voluntária da glotte a resistência á respiração, 
que succède á surpreza da submersão. Prati
cando, porém, a tracheotomia e introduzindo 
uma cânula na trachea do animal em experiên
cia, reproduz-se exactamente o mesmo pheno-
meno. 

Essa resistência não tem, pois, a sua origem 
na glotte: é devida á immobilisaçâo thoraxica, 
secundada pela força expiradora do animal, 
cujo peito se põe em expiração. Talvez a von
tade concorra algum tanto; mas esta immobili
saçâo é essencialmente provocada pela irrita
ção dos nervos sensitivos das mucosas naso-
pharyngea, laryngo-tracheo-bronchica, e da su
perfície da pelle pelo liquido ambiente, irritação 
que determina a inhibição respiratória. 

Brouardel demonstrou-o, seccionando os 
dois pneumogastricos. 
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N'estas condições o periodo de resistência 
desapparece, porque a mucosa da laryngé e a 
da trachea irritadas não podem já transmittir ao 
bulbo a excitação por intermédio dos laryngeos 
superiores que se dirigem para os pneumogas-
tricos. 

Da mesma forma, se tornarmos insensível o 
ponto de partida dos reflexos, a phase de resis
tência desapparece. 

Um cão anesthesiado até á insensibilidade 
da cornea continua a respirar debaixo d'agua 
sempre até ao ultimo suspiro, o qual sobrevem 
rapidamente ao cabo de minuto e meio. 

Em casos particulares, ao contrario, a acção 
inhibitoria que se segue ás primeiras inspira
ções prolonga-se demasiado e o animal morre 
subitamente ou por syncope, sem ter ultra
passado a phase de resistência descripta por 
Brou ardei. 

Depois da segunda phase em que o animal 
se agita violentamente sem comtudo respirar, 
ha no sangue'um excesso d'acido carbónico, 
que actuando sobre os centros nervosos pro
voca grandes respirações pela contracção do 
diaphragma. A agua penetra assim até os al
véolos pulmonares, expulsando o ar dos gros
sos bronchios; ao passo que o das vesículas, 
agitado constantemente com o liquido, produz, 
misturando-se com elle, a espuma que as au
topsias mostram, obstruindo a arvore aeria e 
anniquilando-a para a sua funcção. 
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Ao mesmo tempo o apparelho digestivo é 
invadido também, mas a penetração d'agua no 
estômago continua durante as ultimas phases; 
ao passo que nos pulmões só tem loger quasi 
exclusivamente na terceira. Na inspiração ini
cial que a victima executa ao ser surprehendida 
pela immersõo e nas inspirações que precedem 
o ultimo suspiro, a quantidade de liquido intro
duzido no apparelho pulmonar é pouco consi
derável. 

Estas condições experimentaes raro se rea-
lisam nos accidentes de submersão. O caso 
mais frequente não é nenhum dos dois que 
mencionamos já : a inhibição brusca ou pro
longada e a submersão permanente e completa. 

Geralmente a victima volta algumas vezes a 
respirará superficie: entretanto essa circums-
tancia não modifica essencialmente o meca
nismo da asphyxia tal como o expozemos. Em 
consequência do peso do corpo um pouco su
perior ao da agua deslocada, o afogado im
merge no liquido, mas graças aos movimentos 
incoordenados e instinctives que executa, em-
quanto algumas forças lhe restam, volta de 
quando em quando á superficie da agua. 

Apenas, porém, a cabeça emerge, augmen
ta o peso relativo e o afogado mergulha de 
novo. Entretanto durante uns rápidos instan
tes pôde respirar. 
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Emquanto o accesso do ar ás vias aerias foi 
possível, elle procurou supprir em movimentos 
respiratórios rápidos e violentos a falta d'oxi-
genio com que lucta. Repetindo-se o mesmo 
algum tempo, a vida não se extingue tão rapi
damente como n'uma submersão constante. 

Todavia a asphyxia progride. O ar renovado 
é insufficiente e em breve o excesso d'acido 
carbónico no sangue, obriga o afogado a exe
cutar movimentos respiratórios mesmo debaixo 
d'agua. O liquido penetra então nas vias aerias 
e digestivas e dentro em pouco a morte sobre
vem, como no caso d'immersào permanente. 
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Soccorros medicos a afogados 

Os processos empregados para chamar á 
vida os afogados, teem variado muito. Desde o 
primitivo processo da suspensão pelos pés até 
ao recente «processo da lingua » innumeros 
meios de tratamento teem sido preconisados e 
tentados com mais ou menos successo. 

Durante muito tempo a principal preoccupa-
ção em presença d'iim afogado que se espera
va ainda reanimar, foi desembaraçal-o da agua 
absorvida. 

Para isso aconselhava Paul d'Égine, e os 
antigos, a suspensão com a cabeça para baixo, 
acompanhada de fortes palmadas nas plantas, 
no dorso e nas espáduas. 

Embora já combatido por Plater no sécu
lo xvi, este costume é ainda hoje aquelle que 
mais voga tem entre o povo rústico e ignoran
te, que pretende com a inclinação do corpo e 
percussões ém diversas regiões, dar saída 
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prompta oo liquido, introduzido no organismo 
durante o submersão. 

Ora a verdade é que tal prática sobre inutil 
é ainda perigosa. Inutil, porque nunca conse
gue desobstruir a arvore aeria da espuma n'ella 
formada, o que de resto é sempre muito difficil 
conseguir; perigosa, porque pôde determinar 
um affluxo considerável de sangue ao ence-
phalo. 

E certo que alguns successos teem sido at-
tribuidos a este meio de tratamento. Pouteau, 
cirurgião de Lyon, em testemunho da sua gran
de efficacia, conta a resurreição maravilhosa 
«d'un citoyen de ville qui, après avoir demeuré 
plus de trois heures dans une rivière débordée 
et couverte de glaces, fut d'abord suspendu par 
les pieds et mis en travers sur un cheval pour 
être transporté à plus d'une lieue». 

Entretanto o próprio narrador confessa que 
este individuo não tinha absorvido agua, attri-
buiudo essa circumstancia á baixa temperatura 
do rio e ao terror do accidente. 

Trata-se, sem duvida, d'uni facto de inhibi-
ção prolongada, em que bem certamente mais 
e melhor influiriam os movimentos soffridos 
pela victima do que a suspensão a que a sujei
taram. 

Scientificamente este processo está comple
tamente condemnado. A única indicação a que 
pode satisfazer —desobstruir a bocca e os bron-
chios do liquido e das mucosidades n'elles exis
tentes não demanda taes esforços, em que bem 
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inutilmente se gasta por vezes um tempo pre
cioso. 

Ainda para preencher a mesma indicação — 
desembaraçar os conductores aerios da espuma 
n'elles formado —foi preconisado a aspiração 
pulmonar, que chegou a adquirir uma grande 
voga. 

Com esse fim inventaram-se e construiram-
se muitos apparelhos. A seringa de Desgron-
ges, o apparelho de Curtois, o de Colleman, a 
bomba aspirante de Gorey e o apparelho de 
Mennier recommendado em 1807 pela faculdade 
de Strasburgo, todos tiveram seus partidários 
e todos hoje caíram em desuso. A aspiração 
violenta é um perigo, difficil de prevenir com 
qualquer d'elles. Voisin, nas suas instrucções 
de 1877, conserva ainda a aspiração; mas acon
selha—a bocca a bocca, ou por um tubo mu
nido d'uma embocadura. No caso de existir em
baraço na parte superior do apparelho respira
tório, era aconselhada o tracheotomia. A aspi
ração praticava-se então por um tubo tracheal, 
que servia também para a insuflação d'ar. 

A insuflação d'ar nos pulmões também hoje 
tem uma applicação restricta. Desde que o me-
thodo de Sylvester veio preencher a mesma in
dicação, evitando todos os inconvenientes que 
se lhe apontavam, a sua pratica decaiu quasi 
por completo. Na origem teve ella porém nu
merosos partidários. Uma estatistica de Gué-
rard mostra que em 185 afogados, 54 chama
dos á vida tinham sido tratados pelas insufla-
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ções d'or, o que não pôde negor-se ser um re
sultado favorável. 

Entretanto algumas objecções se lhe oppo-
seram, dignas de attenção. 

Embora experiências em animaes e em ca
dáveres mostrem que para se produzir a lace
ração do pulmão é precisa uma insuflação bas
tante violenta, o certo é que o receio de lesões 
d'essa natureza baniram o seu uso dos ultimas 
instrucções publicadas. 

A insuflação protioava-se quer bocco a bocca 
quer por meio d'um folle. 

O melhor meio de proceder é o primeiro. 
Introduzida uma sonda na bocca da victima, 

e fechada bem a bocca e os narinas, o opera
dor foz primeiro uma aspiração e em seguida 
uma expiração em sopro, repetindo estes mo
vimentos quinze o vinte vezes por minuto. Pro
cedendo assim, introduz uma limitada quanti
dade d'ar, evitando o emphysema e o ruptura 
das vesículas pulmonares. 

Este ar não é tão puro como o que se insu
fla empregondo um folie; mas o proporção d'oci-
do carbónico n'elle contido não é bastante para 
ser sensivelmente nociva e, de resto o operador 
pode ainda attenuar muito esse inconveniente, 
fazendo inspirações profundas. 

O emprego d'um tubo laryngeo paro evitar 
o entrada d'or no estomogo parece desneces
sário. 

As insuflações d'oxigenio não deram resul
tado superior ás d'ar otmospherico. 
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A electricidade foi aconselhada como exci
tante dos músculos inspiradores e do coração. 
Os poios da pilha ou se applicam directamente 
aos músculos por meio d'uma agulha implanta
da entre a oitava e nona costellas, perto das 
inserções do diaphragma ou se applicam tão 
somente á pelle. Pretendendo-se reanimar as 
pulsações cardíacas, a applicação deve ser feita 
na região do coração. 

Accusado de rapidamente produzir o esgo
tamento da contractilidade muscular, este meio 
de tratamento ficou dentro em pouco reservado 
só para os casos desesperados. 

J. Bérard tentou uma vez, com êxito, reani
mar o coração'directamente, por meio d'um es-
tylete rombo introduzido na auricula direita pela 
jugular externa. 

As fumigações de tabaco, já preconisadas 
nas instrucções de Reaumur, teem dado por 
vezes excellentes resultados. Louis refere-se a 
ellas n'estes termos: 

«De tous les secours que l'on peut donner 
aux noyés il n'y a point dont on doive faire plus 
de cas que de leur souffler de la fumée de ta
bac dans les intestins. Ce moyen a produit dans 
différentes occasions les effets les plus heureux; 
je l'ai expérimenté sur beaucoup d'animaux que 
j'avais noyés et j 'ai presque toujours réussi á 
les rappeler à la vie, lorsque je n'ai pas trop 
différé à leur donner ce secours». 

O apparelho para fumigações consta d'um 
forno para queimar o tabaco, d'um folle para 
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expellir o fumo e d'um tubo conductor para le
var esse fumo ao anus. Dois cachimbos substi-
tuem-no entretanto facilmente. Applica-se um 
sobre o outro e tendo introduzido um dos tu
bos no anus sopra-se pelo outro. 

Voisin diz nunca ter visto por este pro
cesso produzir-se intoxicação. Comtudo al
guns auctores condemnam-no pelas proprie
dades acres e estupefacientes do tabaco e ain
da pela distensão intestinal que vae comprimir 
o diaphragma. 

O methodo de Sylvester data de 1859. 
É o preconisado por Voisin em 1782 e é 

ainda o que Vibert adoptou, ligeiramente modi
ficado no seu regulamento de 1891, A sociedade 
humana de Londres vulgarisou-o, distribuindo-o 
profusamente em impressos com figuras expli
cativas. 

Este methodo consiste em imprimir ao tho
rax movimentos, que alternativamente o dila
tem e comprimam á maneira da respiração na
tural. 

Dá-se ao afogado uma posição favorável, 
conservando as espáduas um pouco erguidas. 
Eievam-se em seguida os dois braços estendi
dos, juntando as mãos por cima da cabeça, e 
assim se conservam durante dois segundos, si
mulando uma inspiração profunda. 

Depois trazem-se para baixo para os lados 
do thorax, comprimindo lateralmente o peito. 
Ao mesmo tempo outra pessoa deve compri
mir o thorax de deante para traz. Estes movi-
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mentos alternados de elevação e abaixamento 
repetem-se quinze vezes por minuto. 

As experiências da Sociedade Medico-Cirur-
gica de Londres provam que a quantidade d'ar 
introduzida assim varia entre limites superio
res aos que dá o methodo de Marshall-Hall, o 
que lhe fez dar a preferencia. 

O methodo de Marshall-Hall executa-se, col-
locando o afogado suavemente sobre um dos 
lados do corpo, e voltando-o em seguida brus
camente sobre o ventre ao mesmo tempo que 
se exerce com as mãos uma pressão sobre as 
costas. Esta manobra repete-se alternativamen
te varias vezes por minuto. 
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O processo de Laborde 

O processo de Laborde, denominado «pro
cesso da lingua» teve a sua origem n'um labo-
-ratorio, como tantas outras conquistas da mo
derna sciencia. Este illustre physiologista, cha
mado um dia urgentemente afim de prestar 
soccorros medicos a uma mulher cahida em 
syncope no mar, onde fora banhar-se, lembrou-
se de experimentar, emquanto outros meios de 
tratamento se preparavam, uma manobra que 
nos animaes anesthesiados sempre lhe dera re
sultados excellentes. 

Quando sob a acção do chloral ou do chlo-
roformio o animal em experiência cessava de 
respirar, Laborde costumava agarrar-lhe a lin
gua e puxal-a para deante algumas vezes coíi-
.secutivas, conseguindo assim quasi sempre des
pertar o reflexo respiratório. 

Foi por um processo análogo que salvou a 
4 
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vida áquella mulher, retirada da agua em es
tado de morte apparente. 

Introduzindo-lhe profundamente os dedos 
na bocca, apanhou-lhe a lingua perto da base 
e, modificando um pouco a pratica seguida no 
seu laboratório, imprimiu-lhe movimentos com
passados de traz para deante e reciprocamente 
em numero de quinze a vinte por minuto. 

Sob a influencia d'estas tracções vigorosas 
e rythmicas, a respiração restabeleceu-se den
tro em pouco com o seu natural caracter es
pontâneo, e as pulsações cardíacas começaram 
de ser perceptíveis. 

Algum tempo depois um novo e brilhante 
successo obtido n'tiffi caso desesperado, em 
que, durante mais d'uma hora todos os recur
sos baldadamente tinham sido tentados, levou 
Laborde a communicar á Academia de Medi
cina o seu «processo da lingua». 

Tratava-se de dois rapazes tirados inanima
dos do mar, onde tinham cahido accidentai-
meute. 

Dois medicos, antigos internos dos hospi-
taes de Paris, chegados immediatamente, com 
facilidade fizeram voltar á vida o mais novo,, 
que primeiro havia sido retirado da agua. 

Em face do outro, porém, todos os recursos 
da sciencia tinham sido baldados. 

«Quando cheguei—diz Laborde—mais de 
uma hora depois do accidente — os meus colle-
gas annunciaram-me que um dos afogados fora 
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completamente reanimado — mas que o outro 
estava em estado de syncope terminal e irre
mediável. Por descargo de consciência mais do 
que para certificar-me d'uma coisa de que não 
podia duvidar após tal affirmative — fui ao pé 
d o . . . morto — que em verdade tinha bem todas 
as apparencies d'uni cadaver: pallidez livida, 
resfriamento glacial das extremidades, passivi
dade dos membros inertes, insensibilidade ab
soluta a toda a excitação, ausência completa 
de pulso e de movimentos cardíacos, de mur
múrio e sopros respiratórios — n'uma palavra — 
todos os signaes e os mais característicos da 
morte appa rente. 

Todavia—erguendo a pálpebra meio cerra
da afigurou-se-me vèr um certo grau de con-
stricção da pupilla, que não quadrava bem com 
um estado asphyxico confirmado e com uma 
morte definitiva ; e, quando, impressionado por 
esta particularidade, tentei abrir-lhe a bocca, 
para realisar a manobra de que vou fallar, sur-
prehendeu-me ainda uma certa resistência, tes
temunhando a constricção maxillar. 

Animado por estes indícios — pedi uma co
lher e propelli-a até á pharyngé — emquanto 
que com a outra mão apanhava a lingua e a 
puxava fortemente para fora da bocca. Logo 
se produziu um violento e ruidoso soluço inspi
ratório— e n'uni vomito abundante foi expellida 
grande quantidade de liquido. Graças á abertu
ra da bocca e á tracção concomitante da lingua 
continuaram a produzir-se inspirações ruido-
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sas, succedendo-se ao principio muito lentas e 
espaçadas — depois mais frequentes — e dentro 
em pouco rythmicas e espontâneas como na 
respiração normal. 

Entretanto tinham sido também applicadas 
na região precordial e em toda a região ante
rior do peito — compressas embebidas em agua 
quente — quasi fervente — e nos membros — 
principalmente inferiores — tinham sido prati
cadas vigorosas fricções. 

Passados trinta a trinta e cinco minutos, co
mecei a perceber na auscultação pulsações car
díacas muito fracas, profundas e lentas. O pulso 
radial a custo se sentia, mas a pulsação caro-
tidiana era bem perceptível n'este momento — 
apeznr de fraca. A picadura um pouco profunda 
da pelle provocava já leves movimentos reaccio-
naes — ainda que sem expressão consciente. 
A face córava-se pouco e pouco e o calor res-
tabelecia-se no tronco —conservando-se com-
tudo as extremidades muito tempo ainda com
pletamente frias. Emtím, ao cabo de uma hora, 
pude crer seguramente n'um resultado feliz: as 
funcções respiratórias e circulatórias tinham-se 
restabelecido quasi por completo — os olhos es
tavam reanimados — e apenas a percepção e a 
consciência não tinham despertado ainda. 

Só pelas dez horas da noite — isto é, quatro 
horas pelo menos após a revivescência vegeta
tiva—é que o doente começou a reconhecer as 
pessoas e a ter conhecimento da sua situa
ção.» 
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Taes foram os duns primeiros observações 
clinicas d'esté processo, a ultima das quaes, so
bretudo pelo gravidade das circumstancias que 
a revestiram, não devia deixar de ser conhecida 
do mundo medico. 

A partir da data da sua divulgação, o pro
cesso da lingua tem sido largamente experi
mentado e muitas communicações teem sido 
presentes á Academia, testemunhando-lhe uma 
efficacia notável. 

Quer sós, quer associadas a outros metho-
dos em voga, as tracções linguaes teem podido 
despertar o reflexo respiratório em casos ver
dadeiramente desesperados, combatendo com 
extraordinário êxito asphyxias de toda a ori
gem. 

Para não nos alargarmos demasiado, cita
remos apenas o opúsculo de Rimini narrando 
os felizes resultados obtidos pelo processo de 
Laborde nos recemnascidos em estado de morte 
apparente, e terminaremos transcrevendo a se
guinte carta do dr. Fourés, lida por Laborde 
na Academia de Medicina: 

«Pas plus tard qu'hier, je me suis servi de 
votre méthode (traction systhématisée de la 
langue) sur une femme de trente ans et sur un 
enfant ùgé d'huit ans qui avaient été retirés de 
l'eau après une submersion assez longue et qui 
ne donnaient plus aucun signe de vie. N'ayant 
point de pinces à ma disposition, j'ai pu des
serrer les mâchoires, pénétrer avec l'index dans 
l'arrière-gorge et amener la langue au dehors. 
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Cette manoeuvre a été immédiatement suivie de 
vomissement d'une grande quantité de liquide 
et de débris alimentaires. J'ai répété cinq fois 
la manoeuvre chez mes deux noyés : et après 
vingt minutes d'efforts, j'avais obtenu des mou
vements d'inspiration que j'ai continué à favo
riser par les procédés usuels. Mes deux noyés 
étaient sauvés. J'attribue tout le mérite de ce 
succès à votre méthode, qui sera désormais 
celle que j'emploierai et que je récommanderai 
à mes confrères». 

* * * 

Numerosas experiências, emprehendidos sob 
a direcção de Laborde, no intuito de contrapro
var a efficacia do seu processo e de determi-
nar-lhe o mecanismo physiologico, mais ainda 
contribuíram para affirmar-lhe uma energia de 
acção superior á de todos os outros. 

Realisando a morte apparente por submer
são em cães, caviás e ratos, quer mautendo-os 
continuamente immersos, quer permittindo-lhes 
debater-se com a morte e vir respirar algumas 
vezes á superficie, o êxito foi quasi sempre fe
liz. Esses animaes, retirados da agua sem in
dícios de vida, convenientemente aquecidos e 
tratados pelas tracções da lingua, foram reani
mados sempre que a duração da submersão 
completa não excedeu minuto e meio. Passado 
este periodo de resistência, a agua irrompe pe
las vias aéreas em abundância, obstruindo por 
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completo os seus conductos e tornando impos
sível o restabelecimento da respiração, como 
demonstraram Brouardel e Loye. 

Entretanto — ainda n'estas condições — o pro
cesso de Laborde, embora inefficaz como todos 
os outros, dá testemunho da sua poderosa 
energia. Nos casos favoráveis, o primeiro phe-
nomeno que se observa, é um violento soluço 
inspiratório; e, sob a influencia das tracções 
da lingua, esse soluço produz-se mesmo quando 
a submersão excedeu os limites em que a volta 
á vida é possível. O reflexo é despertado, em
bora com pequena intensidade e em condições 
de não poder vencer o obstáculo que se oppõe 
á entrada do ar nos pulmões. 

O soluço, que marca geralmente o inicio do 
resurgimento para a vida, produz-se nos caviás 
ao cabo de alguns segundos e nos cães ao 
cabo d'alguns minutos. Depois as maxillas cer-
ram-se, a córnea torna-se sensível e a pupilla 
apresenta-se menos dilatada. Este primeiro so
luço é em breve seguido d'outros, ao principio 
isolados, passivos, correspondendo unicamente 
á provocação; em seguida, mais frequentes e 
espontâneos. A respiração restabelece-se então 
definitivamente, as pulsações cardíacas tor-
nam-se perceptíveis, depois de dez ou quinze 
minutos, e o animal pôde ser abandonado a si. 
Todavia é conveniente conserval-o n'um am
biente de temperatura elevada. Muitos animaes, 
com os quaes se não teve esta precaução, fo
ram encontrados mortos, volvido algum tempo. 
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O calor é de facto um adjuvante de que deve 
lançar-se mão, sempre que seja possível. 

Nos factos clínicos que citamos, vimos já o 
papel que Laborde lhe concedia, applicando, so
bre o peito das victims», compressas embebi
das em agua quente —mesmo fervente—com
pressas que actuavam como poderosos revulsi-
vos. 

Uma particularidade digna de notar-se nos 
afogados que renascem para a vida é o predomí
nio primeiro exclusivo, depois preponderante-
da respiração diaphragmatica. Esta particulari
dade, já assignalada por Brouardel, é frequen
temente em extremo favorável. Os vómitos, pro
vocados pela contracção do diaphragma, podem 
muitas vezes expellir dos pulmões e dos bron-
chios a espuma que os inutilisa para a respi
ração. 

* * * 

Quanto ao mecanismo physiologico d'esté-
processo, parece que se trata d'uma acção em 
parte directa, em parte reflexa, exercendo-se 
sobre os centros respiratórios pelas termina
ções do trigemeo e dos pneumogastricos —e 
sobre o diaphragma pelos phrenicos. 

Cortados os pneumogastricos, a respiração-
restabelece-se ainda pelas tracções linguaes, 
mas muito mais difficilmente do que nos ani-
maes em que esses nervos foram poupados. Os 
laryngeos constituem uma das principaes vias 
transmissoras da excitação nervosa peripheri-
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ca; mas não são provavelmente o único meio 
de transmissão. Sem duvida as terminações 
sensíveis do nervo lingual actuam também so
bre os centros bulhares por intermédio do tri-
gemeo. Entretanto esse facto não está provado 
experimentalmente. A secção simultânea dos 
nervos lingua], glosso-pharyngeo e laryngeo 
deixa os animaes em condições de falta de re
sistência vital que não permittem uma conclu
são segura. 

O papel predominante na producção do re
flexo cabe comtudo aos laryngeos. As tracções 
successivas da lingua produzem a tracção da 
trachea e da laryngé e a excitação intermittente 
dos seus nervos; ao passo que a projecção do 
mesmo órgão para traz provoca a irritação pha-
ryngea, que tende a pôr em movimento o centro 
expiratório pelo glosso-pharyngeo. Assim as 
duas posições alternadas da lingua vêem a cor
responder exactamente aos dois tempos - inspi
ração e expiração —do movimento respiratório. 

A integridade dos phrenicos é todavia con
dição indispensável para o restabelecimento da 
respiração. 

Como dissemos já, a respiração diaphra-
gmntica tem um papel importante no regresso 
á vida das victimas da submersão. 

Ao contrario do que se dá na asphyxia por 
occlusão mecânica das vias aerias, a respira
ção costal inferior e mais ainda a costal supe
rior tem aqui um papel minimo. 

Nos animaes em que os phrenicos foram 
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cortados nunca o respiração se restabeleceu. 
As tracções linguaes parece excitarem esses 
nervos d'um modo mais ou menos directo. 

* * * 

Como se vè, o processo de Laborde allia a 
uma efficaeia,, comprovada em experiências de 
laboratório e em factos clínicos, a vantagem 
considerável de ser d'uma applicação extrema
mente fácil. Consistindo essencialmente em 
tracções linguaes vigorosas, compassadas e 
successivas, d'um rythmo egual ao da funcção 
que pretendem despertar, o seu manual opera
tório é o mais resumido possível. Uma pinça é 
tudo quanto na pratica requer; e essa mesma 
pôde ainda ser dispensada na maior parte dos 
casos. Aberta a boeca da victima e collocado 
entre os dentes qualquer objecto consistente 
que se oppouha á approximação das maxillas, 
sem o auxilio d'outros instrumentos que não 
sejam as mãos, facilmente se apanha a lingua 
e se segura por forma a tornar possível a ma
nobra que deve ser executada. 

Da rapidez d'uma intervenção opportuna 
não raro depende a salvação da vida. Por isso 
quanto mais simples e mais ao alcance de todos 
forem os meios de tratamento, maior será a 
sua utilidade. 

Frequentemente os primeiros soccorros ao 
afogado não podem ser prestados por medicos 
e por vezes ainda estes ao chegarem vèem-se 
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privados de intervir com a urgência necessária 
á mingua de recursos materiaes. É n'estas con
dições sobretudo que o «processo da lingua» 
pôde prestar serviços de considerável impor
tância. 

O processo de Sylvester, tornado clássico, 
supprimiu muitos dos inconvenientes dos an
tigos processos de tratamento nos accidentes 
de submersão e tem dado os melhores resulta
dos. Entretanto elle não tem a extrema simpli
cidade do de Laborde, que de resto tem sido 
applicado com successo em casos em que tudo 
o mais foi tentado inutilmente. 

Piot, na sua these, inspirada por Laborde, 
conclue que em presença d'um caso recente de 
asphyxia se deve sempre intervir, quaesquer 
que sejam os signaes observados. Ora este 
preceito applica-se também aos afogados. Dis
tinguir aquelles cuja morte real não demanda 
nenhuma intervenção, d'aquelles que em es
tado de morte apparente reclamam cuidados 
assíduos e perseverantes, é por vezes um pro
blema impossível de resolver. 

Entre os que apresentam signaes de putre-
facção e que portanto são cadáveres e os que 
deixam ainda perceber, n'uni exame attento, 
ou leves sopros respiratórios, ou fraquíssimas 
pulsações cardíacas, ou ainda um pequeno 
grau de sensibilidade, quer geral, quer somente 
da cornea, que é a ultima a desapporecer, ha 
casos em que o diagnostico fica inevitavel
mente suspenso. 
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Como diz Parrot, a morte apparente, para 
bem merecer tal nome, não pôde conhecer-se 
«qu'après coup: elle ne se diagnostique pas 
sur le l'ait». 

Por isso é util muitas vezes esquecer o pre
conceito de Louis para quem «l'opinion de l'in
certitude des signes de la mort est trop inju
rieuse pour être vraie», e nunca desesperar 
promptamente. 

A myose pupillar e um certo grau de con-
stricçào das maxillas são signaes que muitas 
vezes, na ausência de todos os outros, firmam 
uma esperança de êxito. Todavia a sua não ve
rificação não deve levar a abandonar a victima. 
«Il faut, diz Laborde, traiter un cctdaore pour 
le rappeler à la vie comme un vivant pour le 
rappeler à la santé». 

* * 

D'umo maneira geral, pôde dizer-se que cin
co ou seis minutos de submersão completa bas
tam para produzir a morte. A maior parte das 
vezes, decorrido esse tempo, todas as tentati
vas ficam infructuosas. Formada em abundân
cia a espuma bronchica e pulmonar, raro a 
volta á vida é possível. Não só essa espuma 
oppõe um obstáculo insuperável á renovação 
do ar, mas ainda o contacto prolongado da 
agua com os pulmões provoca uma degenera
ção granulo-gordurosa do seu epitbelio, á qual 
Bronardel e Loye attribuem o facto da asphyxia 
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por submersão ser mais rapidamente fatal que 
a que resulta da simples occlusão mecânica 
das vias aerias. 

As mesmas lesões explicam também a fre
quente asphyxia secundaria, que por vezes vi-
ctíma, após alguns dias do accidente, os indi
víduos que foram chamados á vida, tendo per
manecido muito tempo immersos. 

Todavia áquelle limite fatal é forçoso admit-
tir excepções. A marcha e a duração da asphy
xia podem ser modificadas por diversas cir-
cumstancias, variando comtudo em limites mui
to restrictos. Geralmente nos primeiros perio-
dos da immersão a consciência não é aboli
da. Assim a presença de espirito e a força 
moral, suspendendo os movimentos respirató
rios, pôde prolongar a phase de resistência por 
um tempo mais ou menos longo, conforme a 
immersão surprehender o animal em estado de 
inspiração ou em estado de expiração. 

A inanição é outra das causas, que retar
dam a asphyxia. Sabe-se que um dos caracte
res necroscopicos do morte por inanição é 
a còr vermelha do sangue —o que se attribue 
a uma maior percentagem de oxygenio. Ora 
um excesso de oxygenio no sangue torna na
turalmente a asphyxia menos rapidamente mor
tal. 

A digestão em pleno actividade e a repleção 
do estômago são, ao contrario, consideradas 
como causas que tornam a submersão mais 
perigosa. Durante o período digestivo ha de 
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facto uma congestão do estômago que pôde fa
cilitar a syncope. Além d'isso Mathieu e Ur
bain demonstraram que durante as quatro ho
ras que seguem as refeições ha no sangue um 
minimo d'oxygenio e um máximo d'acido car
bónico, e essa diminuição d'oxygenio, junta á 
que o resfriamento produz, poderá apressar a 
morte. A embriaguez tem sido assignalada 
também como causa funesta. Diminuindo a re
sistência voluntária compreheude-se que ella 
actue assim; todavia em diversas experiências 
tem sido demonstrado que as substancias em-
briagantes e narcóticas retardam a asphyxia 
por submersão. 

Talvez os resultados muitas vezes observa
dos em accidentes sejam antes devidos á acção 
concomitante das refeições, que quasi sempre 
precedem a embriaguez. 

A temperatura do meio tem também uma 
influencia notável. A morte é muito mais rápi
da na agua quente que na agua fria. Paul Bert, 
nas suas lições sobre respiração, refere-se a 
este facto. Uma circumstancia digna de notar-
se é a rapidez com que sobrevem a rigidez ca
davérica, á medida que a temperatura se eleva. 
A 50° ella sobrevem quasi immediatamente. 
Lebon aconselhando os banhos a 50°, no tra
tamento da morte apparente dos recemnasci-
dos, recommenda entretanto que não se pro
longuem além de cinco minutos. Passado este 
tempo é fácil sobrevir repentinamente a rigidez 
cadavérica. Os banhos quentes a 50°, no trata-
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mento da asphyxia por submersão, teem fre
quentemente produzido effeitos desastrosos. 

A marcha da asphyxia pôde ainda ser in
fluenciada pela natureza do liquido. Se a agua 
contém gazes fétidos ou tóxicos, os accidentes 
que elles provocam podem apressar a morte. 
Dizia-se que outr'ora nos canses de Amster
dam a agua corrompida envenenava os que lá 
caíam antes de terem tempo de morrer afoga
dos. 

Foderé attribue a esta causa a morte de dois 
estudantes em Strasburgo, e a do dr. Hébrond, 
que caiu ao Sena, e sendo retirado immediata-
mente, não pôde recuperar a vida. No mar a 
marcha da asphyxia é a mesma que nos rios: 
as soluções salinas não teem influencia apre
ciável. 

A congestão cerebral, a apoplexia, a com-
moção cerebral e a syncope, que algumas ve
zes acompaham a asphyxia, fazem também 
apressar a morte, diminuindo a resistência do 
organismo. 

* 
* * 

Estas influencias, porém, não explicam mui
tos casos comprovados d'uma submersão pro
longada demasiado sem consequências fataes. 
É frequente ouvir-se a narração de accidentes 
em que as victimas permaneceram algumas ho
ras immersas, sem que a morte se tornasse 
definitiva. A maior parte das vezes essas nar-
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rati vas carecem de precisão e verdade. Um dos 
exemplos mais citados d'uma resistência extra
ordinária é o dos mergulhadores. Dizia-se 
que antes da invenção dos scaphandros os pes
cadores de coral, pérolas, esponjas, etc., etc., 
conseguiam, retendo a respiração, conservar-
se debaixo d'agua, um cpiarto de hora e até 
meia hora. Uma observação regular, desmente, 
porém, por completo taes affirmativas. Esses 
pescadores não permanecem immersos mais 
de dois minutos. 

Marshall diz que em Ceylão permanecem 
cincoenta segundos, o máximo. Lefebre (de 
Rochefort) estudando a questão com precisão, 
verificou que nem mesmo os dois minutos eram 
nunca attingidos, calculando r.ma media de se
tenta e três segundos para mergulhadores exer
citados. «J'ai connu des plongeurs de profls-
sion et j'ai travaillé avec eux: diz Alphonse 
Karr, celui qui restait le plus longtemps sous 
l'eau y restait deux minutes et demi». 

Os acrobatas, mergulhadores em circos, 
homens e mulheres peixes, mergulhando em 
aquários onde a pressão é pequena, e não exe
cutando exercidos violentos, estão em melho
res condições de resistência á asphyxia. Com-
tudo, contando pelo relógio o tempo que dura 
a submersão que por vezes parece interminá
vel, verifica-se que raro attinge dois minutos. 
A saúde alterar-se-lhes-ia depressa se muita 
vez chegassem ao máximo de dois minutos e 
alguns segundos, antes do qual geralmente a 
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asphyxia começa a monifestor-se. Ha entretan
to factos de cuja realidade não é licito duvidar-
se. Pia, 11'uma estatística de 1773, menciona 
três successos depois d'uni quarto d'hora de 
immersão —quatro, depois de meia hora—e 
um após três quartos d'hora. A sociedade hu
mana de Londres conta também casos de vinte, 
trinta e quarenta minutos. Orfila refere-se egual-
mente a indivíduos salvos depois d'uma sub
mersão de meia hora — três quartos — e até três 
horas —a crer em Franck, Bœrhaave e Tissot. 
Já citamos o caso de Pouteau que reanimou 
um afogado que linha permanecido 1res horas 
na agua. Bourgeois, nos archives geraes de me
dicina, conta um caso de cura depois de vinte 
minutos. 

Segundo Plater, uma mulher condemnada 
por infanticídio a ser afogada cae em syncope 
no momento da immersão, e, retirada um quar
to de hora depois, recupera ainda os sentidos. 

A par d'estes e em contrario citam-se ca
sos d'uma morte instantânea. A inhibição quer 
brusca quer prolongada explica como vimos 
uns e outros. 

* # 

A duração da submersão não serve portanto 
para base segura d'uni prognostico favorável 
ou desfavorável. 

Não havendo signaes certos de morte, a vi-
ctima d'uni accidente d'esta ordem não deve 

5 
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ser abandonada. A intervenção necessita, para 
ser efflcaz de ser prolongada, por vezes, du
rante três, quatro ou mesmo cinco horas. 

É o que prescreve a sociedade humana de 
Londres, que obteve successos depois de cinco 
horas de tratamento perseverante. 

As seguintes instrucções do Dr. Mareschall, 
em que -o processo de Laborde se auxilia da 
respiração artificial e do methodo de Sylvester 
resumem os principaes cuidados que a scien-
cia hoje aconselha para combater as conse
quências dos accidentes de submersão. O me
thodo de Sylvester não é por forma alguma ri
val do processo da lingua — antes um precioso 
auxiliar cujos effeitos se sommam ao das trac
ções linguaes —e que portanto deve empregar-
se sempre que seja possível, dando-lhe a elle e 
ao calor o primeiro logar entre os meios acces
sories, que a pratica tem mostrado como mais 
efficazes. 

/ 



Primeiros soccorros a afogados e em geral 
a todas as pessoas em estado de morte apparente 

Logo que o afogado é retirado da agua deve 
proceder-se da forma seguinte: 

l.a Collocar o corpo em decúbito dorsal com 
a cabeça levemente levantada, affastar larga
mente as maxillas, e em seguida, tendo rapi
damente desembaraçado a garganta das muco-
sidades que a obstruam, praticar immediata-
mente o «processo da lingua» pela forma que 
segue: Agarrando a lingua entre o pollegar e 
o indicador, exerçam-se sobre ella quinze vezes 
por minuto fortes tracções rythmicas — segui
das de afrouxamento completo. É indispensá
vel que estes movimentos actuem bem sobre a 
base da lingua e não somente sobre a ponta. 
Também ao principio — durante as duas ou três 
primeiras tracções é util introduzir os dedos 
profundamente na bocca —afim de provocar o 
vomito. 

Ao mesmo fglmpo é conveniente que dois 
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ajudantes pratiquem a respiração artificial, ope

rando simultaneamente pressões rythrnicas e 
enérgicas—um sobre os dois lados do peito — 
concentricamente —o outro de baixo para cima. 
Estas pressões são feitas quinze vezes por mi

nuto e seguidas de cada vez d'um relaxamento 
brusco e simultâneo —correspondendo á pro

pulsão da lingua para a cavidade buccal. 
2.a Estes cuidados immedialos devem ser 

applicados pelo menos durante quinze minutos 
— e consecutivamente o afogado, transportado 
para um abrigo bem arejado, deve ser despido, 
enxuto, envolto em flanella e deitado n'um lei

to. Se a respiração não se restabeleceu ainda 
■—empreguese então o processo de Sylvester 
para a respiração artificial. Tendo passado sob 
os rins uma almofada qualquer com o fim de 
salientar o thorax e, conservando sempre as 
maxillas afastadas e a lingua fora da bocca 
quanto possível —dobremse os antebraços do 
afogado sobre os braços; agarremse pelos co

tovelos e appoiemse fortemente sobre o thorax 
(1.° tempo): depois afastemse gradualmente 
até formarem um angulo recto com o tronco 
(2." tempo): em seguida elevemse verticalmen

te adiante da cabeça (3.° tempo): abaixemse de 
novo directamente contra o thorax — (1.° tem

po). A mesma manobra deve ser repetida quin

ze vezes por minuto, durante dez minutos. 
3.a Em seguida empregarseha de novo o 

processo da lingua —combinado com o da res

piração artificial —como primpiro dissemos — 
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e assim se alternarão pelo menos durante uma 
hora os dois methodos. 

4.a Simultaneamente é util por meios varia
dos — fricções — massagem — ttagellação — ca
lor intenso sem comtudo produzir queimadu
ras— procurar despertar a actividade cutanea. 
Se o afogado faz esforços para respirar con
vém fazel-o cheirar ammoniaco; se se produ
zem esforços de vómitos dá bom resultado a 
introducção dos dedos até ao fundo da bocca. 
Não deve dar-se de beber antes do perfeito res
tabelecimento dos sentidos: entretanto, com o 
Hm de estimular podem introduzir-se na bocca 
algumas gottas de aguardente, vinagre, alcool 
camphorado, etc., etc. 



PROPOSIÇÕES 

Anatomia —Anatomicamente o collo da bexi
ga reduz-se ao orifício urethro-vesical. 

Physiologia — Ha intimas relações de causa
lidade entre a menstruação e a ovulação. 

Materia medica—A digitalina amorpha chlo-
roformica tem um poder therapeutico sensi
velmente egual ao da digitalina crystallisada. 

Pathologia externa —A tuberculose dos órgãos 
genitaes é por via de regra resultado d'uma 
auto-inoculação. 

Pathologia interna — A urgência da thoracen-
tese deve regular-se unicamente pela quantida
de do liquido derramado. 

Operações —Na amputação do terço superior 
da tibia prefiro o methodo de Farabceuf. 

Partos — No trabalho do parto os movimen
tos activos do feto teem uma acção minima. 

Anatomia pathologiça—A anatomia pathologi-
ca não justifica a divisão das nephrites agudas 
em intersticiaes e epilheliaes. 

Medecina legal — Antes do sexto mez não ha 
signal certo de gravidez. 

Pathologia geral — A phagocytose é o princi
pal elemento da natureza medicatriz. 

Pôde imprimir-se. 
O director, 

W. du Lima. 

Visto. 
O presidente, 

Pimenta. 
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