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A idéa d commettímento cujo resultado tenho a satisfação de apre~

sentar hoje ao paiz e especialmente á classe medica, nasceu no dia em
que a Bibliotheca Nacional, tendo á sua frente o illustrado Sr. Dr. Ra01iz
GaIvão, patenteou ao Brazil as riquezas de sua Historia.

Nesse monumento elevado á grandeza nacional pouco encontrei que
pudesse demonstrar o trabalho da classe medica, e entretanto quanta
riqueza poderia ter sido revelada. Entendi, pois, que prestaria um
serviço, reunindo todos os materiaes que se achassem dispersos.

Depois de dous annos consegui o resultado que hoje offereço á classe
medica. Neste catalogo ter~se-ha occasião de verificar a marcha que
teve a sciencia Brazileira,. porém muito ha ainda que colher quer nesta
cidade, quer em todas as Provincias do Imperio e ainda em archivos da
antiga metropole. Será este o trabalho, que espero, terei forças para
continuar, auxiliado por meus collegas ; agora apenas o inicio. Só então
poderá ser escripta a Historia da Medicina Brazileira, cuja primeira
pagina apenas tracei. Não dou por terminada a minha tarefa e em breve
tempo alguma cousa acrescentarei em um supplemento, para o qual já
tenho muitos elementos. Resta-me patentear eterna gratidão aos que me
prestaram valente apoio neste emprehendimento. Antes de todos, ao
amigo o Sr. Alfredo do Valle Cabral, que foi incansavel quer nas pes
quizas, e indagações de materiaes, quer na confecção deste catalogo.

Ao meu ajudante o Sr. Dr. Carlos Augusto de Brito e Silva e aos
demais empregados desta Bibliotheca; ao digno Director da Faculdade,
o Exm. Sr. Conselheiro Vicente Candido Figueira de Saboia; ao illustre
Sr. Director da Bibliotheca Nacional; ao distincto collega Sr. Dr. J. A.
Teixeira de Mello, ao Sr. Antonio Jansen do Paço, e a todos os 51's.
Expositores meus cordiaes agradecimentos.

BlBLIOTHECARIO.

Bibliotheca da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, 1884.
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SECÇÃO GERAL

CLASSE I

HISTORIA DA MEDICINA

Obras geraes

----+----

1. - Documentos historicos relativos á historia da medicina brazileira. V. Dial'io
de Saude, :1836, pg. 327. (B. da F.)

Tracta da Academia creada em i772 no Rio de Janeiro e da Academia Medico
• Cirurgica da mesma cidade.

2. - Discurso sobre o estado actual da pharmacia no Rio de Janeiro, lido na sessão
de 25 de Fevereiro de :1832 pelo dr. José Francisco Sigaud, &. Rio de Ja,neiro, na
Imp. Typ. de E. Sei,qnot-Planche1', :1832, in-8.0 gr. de :15 pp. num,

Exp.: Aead. Imp. de Medicina.

3.- Expo ição da doutrina homreopatbica. Tbese apresentadn para ser su ten
tada perante a Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, por Frederico Emilio Jahn,
natural de Douanne, cantão de Berne, na Suissa, para obter o gráo de doutor em
medicina. Rio de Janeiro, na Typ. de R. Ogier & C., 1836, i.n-~.o gr. de, 36 pp. (8.
da F.)

4.- Discurso soure a historia da Plwrmacia no Bra ii pejo sr. Ezeqlliel Corrêa
dos Santos. V. Rev. Med. Flam., TI[ (1837), pp. t03. (B. da F.)

5. - Esboço historico da anatomia, desde o seo berço, até o seculo actual; prece
dido de urn discurso pr liminar sobre a utilidade daquella scienciiJ, recitado
n'abertura d'aula, no :1. 0 de M"rço de 1837, pelo dr. Jonatha Abbott, lente d'anato
mia da Eschola de Medicina da Babia. RaMa, Typ. de J. P. Franco Lima, :1837, in-4.0
de V -23 pp. num.

Muito raro.
Exp,: A. do ValI O Cab,'al.

6.- Di f)Urso sobre as cau as que impedem o desenvolvimento da pharmacia no
Brazil e meio de as remover, lido na sessão publica annual da Academia Imperial
de Medicina, em 30 de Junho do corrente anno, pelo sr. Manoel Francisco Peixoto.
V. Rel). Med. Flum" IV (:1838), pg. ~35. (B.da F.)

7.- Busqnejo sobre o genio medico pbilosophico de Hippocrates. These apresen·
tada á Faculdade de ~fedicina do R'io de Janeiro em :15 de Dezembro de :1840, para
ser sustentada afim de obter o fTáo de doutor, por Manoel Joaf]uim da Silva, &. Rio
de Jalwil'o, Typ. Francez~, !840, in-4. 0 gr. de i5 pp. (B. da F.) 6
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8.- Discurso sobre a importancia da cirurgia militar, recitado ... na sessão
publica da Academia Imperial ue Medicina, a 30 de Junho de 184,2, pelo dI'. ~ran
cisco de Paula Menezes, Rio de Janeiro, T'yp. Imparcial de F. P. B'rito. 184,2, m-(j,.o
de 16 pp.

Exp.: Dibl. Nacional.

9.- Dissetlaçiio critica sobre a homceopathia. These que foi aprosentada á Facul
dade de ~Ietlicina do Rio de Janeiro e sustentada a 7 de Dezembro de 184,2 por José
de Calazans Rourigur.s de And rade, &. Rio de Janeiro, Typ. Imp. de Paula Brito,
184,2, in-fJ,.o gr. de 25 pp. (B. da F.)

iO.- Discurso sobre a importancia da cirurgia militar ... pelo dr. Francisco de
Paula Menezes. V. Rcv. JJled. Bms., II (18 l12-lJ,3), pg. 1lJ,9.

Exp.: Bibl. Nacional.

fi.- Propositiones Aliquot. ad Homceopathiam Confirmandum Aptre. Thesis. a.d
obtinendum exercendi in hoc Impel'io medicinam jus ante saluherrimam FlumlQls
Januilrii Facullate Doctore BeLledi..:to Mnre, Lugdenci Galliarnm ato, exagitata
et defensa. Flumine Janllaria, Typ. Villencuve e Comp., 184,3, in-lJ,.o gr. de 9 pp.
(B. da F.)

12.- Conceito ingenuo acerca do valor da homceopathia. These que foi defendida
peranto a Faculdade de Mediciua do Rio de Janeiro em 1.9 de Dezembro de 18M" por
Jacintho Soare Rebello, doutor em medicina pela mesma Faculdade. Rio de Ja
neil'o, Typ. do Diario de N. L. Vianna, 18]A, in-4,.o gr. de 1.8 pp., 5 IJ. (B. da F.)

1.3. - Memoria sobre o estado actual das instituições medicas de França, Prussia
e Grã-Bretanha, por Domingos Marinho de Azevedo Ameri ano, doutor em medicina,
Rio de Janeiro, na Typ. Nac., 1.84,5, in-4,.O de lJ, Ir., 1.96 pp. nnm., 3 11". de indice
e en'ata.

V. Ana!yse pelo d". R. J. Haddock Lobo, nos Ann. de Med. Bras., l, pp. 43t>.
Exp.: Dr. J. B. Neves Gonzasa Filbo.

H. - Progre sos das sciencias p '1ysicas (por J. V. Torres Homem). V. Ann. de
Med. 73ras., I (184,5-6.6), pp. 108, 139.

Erp.: Bibl. Nacional.

15. - De Jounne ActLlario ultimo medico byzantino. Disserta tionem medico-histo
ficum viro summe venerando doclori doctissimo J. F. X. Sigaud ... dec m vitre
1ustris tllnta cum gloria peractis die II mensis Decembris anni l\1DCCCLVI, ofJert
R. C. B. Lal!emant, &. Sebastianopoli ad Flumcn Janual'ú/m, Typis Laelnmcl't, 184,6,
in-4,.o gr. ue 26 pp. num.

E,p.: Acad.1mll. de Medicina.

16.- O eclectismo em medicina (por Demetrio Cyriaco Tourinho). V. Arclt. Med.
Bras., III (186.6-4,7), pp. 201., 228. ( B. da F. )

i7.-0ri crem da homceopathia (pelo dr. LalleOland). V. Ann. de Med. Bras., III
(184,7.4,8), pp. fi4, e 138.

Exp.: BibJ. Nacional.

18.- Bosquejo historico e philosophico acerca da cirurgia, considerada nas tres
épocas notaveis de sua origem, decadencia e restabelecimento, pelo dr. R. J.
fl. Lobo. V. Ann. de Med. Bms., III (1.8lJ,7·4,8), pp. 1.6.8, 175, 200, 233, 256
e 280.

Exp.: Di bJ. Nacional.

19.- Caracteres distinclivo' do homceopatha (pelo dr. Duque-Estrada). V. Jornal
da Acud. 1I1edica-HolllaJ?pathica do Brasil, 18408, n.O 1, pg. fi.

Exp.: Bibl. Nacillnal.

20.- Algumas considerações sobre o Eclectismo na medicina. Tbese apresentada
á Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, por Mig-uel Rodrigues BarcelIos. Rio
de Janci7'o, Typ. Ufliv. de Luemmel't, 184,9, in·q,.o gr. de 30 pp., 2 If. (B. da F.)

21. - Breve noticia sobre a cirurgia no Rio de Janeiro. These apresentada e sus
tenlada perante a Faculdade de l\Iedicina do Rio de Janeiro em 17 de Dezembro de
1.84,9 por Pedro Alfonso Denys. Rio de Janeiro, Typ. do AI'chivo Medico BI'clsileiro
1.849, in-4. ° gr. de 50 pp. num., 3 If., com 3 mappas est. (B. da F.) ,

E' trabalbo muito imporlante para a bistoria da.cirurgia no Brazil.
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22.- Estado da homooopathia pura na Bahia em 1850. PGr João Vicente Martins.
V. O :!fedico do Povo, n. o ii de 31 de Julho de 1850 c seg.

Exp. : Bibl. Nacional.

23. - Resumo hi torico dn bomooopathia no Brazil, e sua actual situação ll3
Europa. V. A HOlnmopathia, n.O 1, 1850.

Exp.: Bibl. Nacional.

24.- Dissertação inaugural ácerca da medicina e do christianismo e suas relações
entr'e si. These al'reseut>lda e publicamente. ustentada perante' a Faculdade de Me
dicina da Bahia ; nos 29 de Novembro de 1851. por José Muniz Cordeiro Jitahy, &.
Bahia, Typ. de Carlos Poggeti, i851, in-4.0 de 4 II., 20 pp. num., 2 ff. (E. da F.)

25. -O eclectismo em medicina. These apre~enlada e su tentada perante a Faculdade
de Medicina da nahia aos 5 de Dezembro de 1851, por João Maria Seve ... pam obter
o gráo de doutor em medicina. Bahi(t, Typ, de João Alves Porlella, 1851, in-'J,.o de
7if., 4 pp. num., 2if. (B. da F.)

26. - A medicina no Brazil (pelo dr. icoláo Joaquim Moreira). V. Gaz. dos
Hosp., II (1851-5:2), pp. 5, 69 e 167.

Exp.: Dr. D. A. MarLins Costa.

27. - Estimulo e contra-estimulo. Reflexões sobre o syslema italiano (pelo
dr. Corrêa de Azevedo Junior). V. Gaz. dos Rosp., JI (1851-52), pp. 53,72,87,99,
H4, 145, 171,189.

Exp.: Dr. D. A. Martins Costa.

28. - Epidemias e contagios os mais memoraveis (pelo dr. NicoIáo Joaquim Mo
reirn). V. Gaz. dos Hosp., II (1851-52), pg. 36.

Exp.: Dr. Martins Costa.

29.- Golpe de vista sobre a homooopathia ; Hahnemann, seus erros, suas contra
dicções; contradicç50 de Hallnemann com seus discipulos ; historia da homooopatbia
entre nós; seu augmenlo e polemica. Memoria ... pelo di'. José Maria de Noronha
Feita!. V. Ann. Bras. de Med., VII (1851·52), pp. 210 e 227.

Exp. : Bibl. Nacional.

30. - These de concurso ao Iugar de lente substituto da secção de sciencias medicas
da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro.para ser sustentada no dia 21 de Maio
de 1852, pelo dr. Francisco de Meuezes Dia' da Cruz, sobre: Juizo Critico sobre a
Doutrina Medica Italiana. Rio de Ja 11ei?'o , Empreza Typ. Dous de Dezemb?'o de Paula
Brito, 1852, in-~.o gr., de 20 pp., 3 fI. (B. da F.)

31.· Proposições em deCe a do organici mo. These que se propõe á susetar (sic),
perante á Faculdade de Medicina da Babia, no dia ii de Dezembro de 1852, Antonio
José Moreira ... para obter o gráo de doutor em medicina. Buhia, 1'yp. de Oliveira
Chaves, e Galvão, 1852, iu-4. u gr. de 7 pp. num., e mais 1 inn. (B. da F.)

32. - BI'eves considerações sobre o eclecti mo em Medicioa. These apre eotada e
publicamente sustentada perante á Faculdrrde de Medicina da Bahia, no dia i3 de
Dezembro de 1852 por Americo Brazilio de Souza ... para obter o grau de doutor em
medicina. Bahia, Typ. de Carlos Poggetti, 1852, in-~.o gr. de 3 fI., i3 pp. num., 2 fI.
(B. da F.)

33. - Vtra vera vitalis an ol'ganica doctl'ina? DissertaLio ina uguralis guam una cum
thesibus, ad summos doctoris in medicina, honores rile obtinendos j ubente lel{e,
scripsit, el coram I1lustri Soteropolitana Facultate Medica, sub prre idio Meritissimi
Doctoris Joacbim a Sousa Vel bo publice pl'opu/{navi t Antoni us a Sanclis Hyacintbus...
ibidus Decembri sal utis An no l\fD.CCC.LII. Bahim, Typis Oliveim et Galvão, 1852, in-4.0
gr. de 3 fI., 24 pp., 2 ff. (B. da F.)

3~. - Nova propaganda homooopathica. (Por João Vicente Martim.) V. OMedico do
Povo, n. °262 de 9 de Fevereiro de i853 e seg.

Exp. : Bibl. Nacional.

35. - Breves reflexões sobre o empirismo. These apl'esenlada e sustentada publi
camente perante a Faculdade de Medicina da Bahia no dia 29 de Novembro de 1853
por Aprigio Amancio Gonçalves ... afim de obter o gráo de doutor em medicina.
Baltia, Typ. de Camillo de Lellis ilfasson & C..., i853, in-fJ,.o de 4 II., 23 pp. num., 2 if.
(B. da F.) ~



36. - These publicamente sustentada perante a Faculdade de Medicina da Bahia em
Novembro de 1857 por ManoeJ Enedino do Rego Valença; para obter o gráo de
doutor em medicina. Pontos. Utilidade dos ystemas em medicina. Secção Me
dica. Determinar as condições organicas, ou humoraes, neces arias á. producção das
hydropi ·ias. Secção Cirurgica. Qual a origem dos vermes que se encontrão nos
intestinos dos recem-nascidos? Secção Accessorill. Como reconbecer- e que uma
criança nasceo viva? Bahia, Typ. de Carlos Poggetti, 1857, in-fJ,.o gr. de 1 fi., i!J, pp.
num., i n. (8. da F.)

37.- Tilese apresentaaa á Faculdade de Medicina e perante ell~ sustentada no dia 6
de Julho de 1859 pelo doutor Antonio Alvares da Silvll, oppo itor na llIesma Fa·
culdade. Ponto dado. Em que con iste o vitalismo Ri ppocratico? Bahia, T!/p. e livro
de Epipltanio fedrosa, 1859, in·lj,.O de 2 tf. prel., 21 pp. num., 4 II. ( B. da F. )

38.- These apresentada e publicamente sustentada perante a Faculdade de Medi
cina da Bahia em Dezembro de 1~59 por Alvaro Moreira Sampaio, para obter o gráo
de doutor em medicina. Pontos dados; Sciencias medicas. Em que con iste o vila·
lisrno Rippocratico? Sciencias tlIedicas. Usos do tigado. Sciencias cirurgicas.
Circumstancia , que ju tificam a provocação do uborto. Sciencias acce 'orias.
Quaes o processos, ou o processo mai eguro para r~conhecer o veo no ::rsenical ?
Bahia, Typ. de Camillo de Lellis Afasson & C.", 1859, in-q,.o de 35 pp. num., 2 ff.
(B. da F.)

39. - PuLlicação do Instituto Homreopa thico do Brasil. Aponlamen tos para a historia
de homreopathia pelo dr. Sabino ülegario Ludgero Pinho, &. Pe?'llambuco, Typ. de
M. F. de Faria, i859, in-8. o peq. de 112 pp. num.

Exp.: DI'. Fornando Mondos do Almoida.

40.- Ligeiro esboço da historia da medicina (pelo DI'. Teixeira de Mello). V. O
Observador Medico e Cimrgico de Cam [lOS, n. os 3 - 6 de 1860. (B. da F.)

41.- A Imperial Academia de :l-Iedicina do Rio de Janeiro e a sciencia. Carla dedí
catoria e gratulatoria ao sr. dr. Fraucisco de Paula Candido pela descoberta do
pbenomeul1 da tbrombose e embolia no cadaveT do immortal pbilantropo José Cle
mente Pereira, seguido de um ensaio de mostrar a essencial ditrerença entre a nossa
bypoemia, anemia e leucocythemia pelo dr. J. Frederico Doellinger. Rio de Janeiro,
Typ. de FTallcisco de Paula Bdto, 1860, in-lJ,.o de 35 pp. num.

Exp.: Imp. Aead. de Modicina.

lJ,2. - These apresentada á Faculdade de Medicina da Babia e perante a mesma
publicamente sustentadá em Novembro de 1860 por !lfanoe] Cardoso da Costa Lobo,
aOm de obter o gráo de doutor em medicina. Pontos; 1.0 Ha na doutrina allopathíca
algum systhema de medicação, qne possa apoiar os principios da doutrina homreo
pathica ? 2. ° Será o carnir,ão nos fumnculos e anthrases, tecido cellular gnngrenado,
ou antes producto de uma secreção pseudo-membranosa? 3.° Descripção, acção
pbysiologica e therapeutica da belladona. q,.o Qual o meio mais proficuo e certo
para distinguir na mancha spermatic3, de outru que com ella tenha imilhança?
Balda, Typ. Pog,qetti do Jornal da Tal'de, i860, in·4.0 gr. de i fi., 52 pp. num.,
{11. ( B. da F.)

lJ,3.-These apresentada á Faculdade de Medicina da Bahia e perante a mesma sus
tentada em Novembro de 1~61 soLJre os pontos seg-uintes; L° Que uLilidade tem
resultado á medicina dos differentes sy temas? 2. ° Qual a na tureza e causas da ph
thysica pulmona!'? 3. 0 A esculação poderá precisamente fazer conhecer a exis.
tencia de uma prenhez e a apresentação e posição do feto 'I q,.o Qual o m lhor me
tbollo paril a obtenção do arsenico que peneirou no organismo. Por Jo é Maria de
Freitas ... afim de obter o gráo de doutor em medicina ... Bahia, T'JIp. Popular de
Luiz Olegcl1'z'o Alves, i861, in-!J,.O gr. de i D., 15 pp. num.,i n. (B. da F.)

4q,. - Me merismo (pelo dr. J. dos Remedios Monteiro). V. Ann. Bms. de
~led., ,1862 - 63, pg. 2q,1.

Exp.: Di bliothoea aeional.

45· Esboço geral da hi toria da medicina pl'Ímitiva desde a ua origem até a
vinda de Hippocrates. Discur o de recepção pronunciado pelo Dr. H. Chomet, na
sessão da Acad. Imp. deMed., no dia i8 de Maio de i863. V. Ann. Bras. de Med.,
XV ( f863· M), pg:' i6.

Exp.: Dibliot~eea Naeional.
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4,6.· Tbe e que sustenta para obter o gráo de doutor em medicina pela Facul·
dade de Medicina da Bahia Ernesto Carneiro. Pontos: Relações da medicina com
as sciencias pbiJosopbicas. Como obra o sul falo de quinina nas febres intermite
tentes? Do centeio espig-ado e sna applicação em obstetricia. Tbeoria da re piração
vegetal. BaMa, Typ. Constitucional de França Guerra, f864" in-4,.o gr. de 28 pp.
num., f fi. (B. da F.)

4,7. - Historia medico - cirurgica da e-quadra bra ileira nas campanhas do Uru
guay e Panlguay de f864, a i8ti9 pelo di'. Carlos Frederico dos Santos Xavier Aze
vedo, &. Rio de Janeiro, Typ. Nac., '1870, in-4,.o de 4. /f., 5~3 pp. num. (H. da F.)

V. Analyse por D. R. nos :Arcltives de lt1ed. Navale, t. 113 (i871», pg. i75.

48. - Tbese apresentada á Faculdade de Mediciua da Bahia e perante a mesma
publicamente suslentada em Novel.Gbro de i865 por José Gomes Moncorvo de Car
valho ... para lhe er conferido o gráo de donlnr em medicina. Pontos. Secçiio me
dic3. Vitali5mo. Secção cirurgica. Re ecções. Nos e treitamentos da bacia, qual
se deve preferir, a applicação do fo.ceps, ou a versão podalica? Secção acce soria.
Pode- e sempre determinar com certeza 'e bouve deOoramento? E si foi praticado
por in trumento diver o do membro viril, ou se por c te? E n'e te caso se houve, Oli
não emprego de violencia. Bahia, Typ. do Interesse Publico, i865, in-4..o gr. de
4.9 pp. num., 2 fI. (B. da F.)

49. - These 1Jpresentada á Faculdade de Med icina do Rio de Janeiro para ser sus
tenlada por Jo é Ricardo Pires de Almeida. Rio de Janeil'o, Typ. e Lith. Imparcial,
i87i, in-4.0 gr. de! fi., 37 pp. num., i fi. (B. da F.).

Pontos: {,O Parallelos entre a escolas Ily tologicas franceza e allemã; 2.° Ap
pi icação de electricidade á Tllerapeutica ; 3.° Medicação anesthesica; fJ.. ° Do appare
lho da visão.

50.- Tbese de ufficiencia apresentada á Faemldade de ~Iedicina do Rio de Janeiro
pelo dr. Carlos de Sá Leite, da Univ. de Bruxella . Rio de Janeiro, Typ. Univ. de
Laemmel't, i873, in-!I,.o gr. de i fi., i6 pp. num., i fi. (B. da F.)

Ponto: Da utilidade, importancia e indeclinavct necessidade da histologia e
da anatomia patllologica em mediciAa.
5i. - A medicina sob o pouto de vi ta da al\opathia, da homoeopathia e da dosime

tria. Pelo dr. Godinbo. V. M"ovimento jjfedico, 1.876, pag. 35.
Exp. : Dr. Anlonio Henriques Leal.

52. - Apontamentos para a historia da medicina, pelo dr. João Francisco de Souza.
V. O P1'ogr, Med., I, (i876) pg. 136 e f58. (H. da F. )

53. - Polemica modica pelo dr. Abdon Felinto Milanez, &. Parahyba, Typ. do
Despertador, i877, in-4,.o 'de xvm - iOO pp. num. (B. da F.)

54, •• Congresso medico de S. Paulo, V. O PrOg1'. bfed., II (i878), pg. 336 e 34.2.
(B. da F. )

55. - Algumas palavras sobre a historia da anatomia. Lição inaugural do curso de
anatomia descriptiva feita na Escola de Medicina do Rio de Janeiro pelo dr. Pereira
Guimarães. V. Gaz. Med. Braz., I (1.882), pg. i 8, 2Jl9. (B. da F.)

Ensino medico

56. - Plano de organização de uma Escola Medico-Cirurgica, que por ordem de
sua alteza real o principe regente nos o cnbor, traçou e escreveu o dr. Vicente
Navarro de Andrade, &. Rio de Janeiro, na Imprensa Regia, i812, in-4.0 de 3
ff., 72 pp.

Innocencio da Silva dá erradamente a data de i8U.
V. ALlalyse no Investigador Portuguez, vol. V (i8i3), pg. fJ.5.
O auctor foi depois L ° Barão de Inllomerim, do l.:ll'azil, sem grandeza, por carta

de i2 de Outubro de i826. Nasceu na villa ele Guimarães, em Portugal, a 26 de Fe-
vereiro de i776 e morreu em Paris a 23 de Abril de 1850. ~

Elp.: Bibl. Nacional.
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57. - Plano d03 estudos de cil'Urgia. Rio de Janeil'o, na hnpl'IJssão Regia, (i8l3),
in·fol. de 3.1f. inn.

Datado a I de Abril de 1813 e referendado pelo conde de Aguiar. E' precedido
do decl'eto da mesma data. approvando o referido Plano, para que sirva de esta
tutos ao curso de cirurgia do Hospital da Sant~ Casa da Mizer.icol'llia.

Este Plano foi apre-en tado pelo cansei beiro Manuel LU1Z AI vares de Carvalho,
medico> natural da cidade da Babia.

Exp.: Typogmphia Nacional.

58. - Instrucções provisorias que pela Carta Regia de 28 de Janeiro de i8i7
devem regei' a Çadeira de Chi mica da Cidade da Bahia.

Daladas do Palacio do Rio de Janeiro a 28 de Janeiro de 1817 e assignadas pelo
Conde da Barca.

São precedidas do original da accusada Cal·ta regia dirigida ao Conde dos Arcos.
O l' i g i n a I, ill-fol. de q LI.

Erp.: Bihl. Nacional.

59. - Plano, ou regulamento iuterino, para os exercicios da Academia Medico
- Cirnrgiea do Rio de Janeil'O, feito, e dirigido á Secretaria d'Estado dos Negocias
do l1eillo, por officio de H de Agosto de i820, por José Maria Bomlempo ... Anno de
i820. RiodeJaneiro,na'l'up. Nacional, i825,'in-lJ,.o (B. dól F.)

Occone nos Traba,lhos medicas do auctor, coín folha especial de rosto.

60. - Regulamento interino para a Fi icatura mar do Imperio do Brasil, feito
por José Maria Bomtempo ... Rio de Janeiro. Anno de l8zlJ,. Ri9 de JanIJiro, na Typ.
Nacional, i825, in-lJ,.o (B. da F.)

Occone nos Trabalhos medico~ do auetor, com folba especial de rosto.
61.. - Observações sobre o projecto do r. depntad'o Lino Coutinho, acerca

das escola de medicina. Por Joaquim Candido Soares de Meirelles, &. Rio de
JaIlIJit·o, na Typ. do Diario, 1828, in-lJ,.o de 28 pp.

E' contra o projecto.
Exp.: Bibl. Nacional.

62. - Estatutos da Sociedade de Medicina do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, na
Typ. Imp. e Nacional, 1830, in-lJ,.O de i7 pp. num.

De 15 de Janeiro de J,830.

Exp.: Tl'Jlograp~ia Nacional.

63. - Plano de organisação das Escolas de Medicina fio Rio de Janeiro e Bahia,
offerecido ás Camaras Legislativas por José Martins. da Cruz Jobim, &. Rio de
Janeiro, na Typ. do Diat'io, 1830, in-lJ,.o de 15 pp.

Exp.: Bib/. i'iaciona/.

64,. - Plano de organisação das escolas de medicina do !lia de Janeiro e Bahia
para ser apresentado!Í Camara dus Srs. Deputados pela Soco de Med. du Rio de Ja·
neiro, em satisFação ao convite que lhe Foi feito pela mesma Camara a 7 de Outubro
de i830. V. Ann. Bras. de Med., XIX (l867-68), pg. lj,f>2. (B. da F.)

Assign.: Jo é Martins da Cruz Jobim, J. V. Tor!'csHomem, Octaviano ~Iaria da
Rosa, José Maria Cambuci ào Valle,'1. C. Soares de Meil'elles e João Maurice
Faivre.

65. - Discurso sobre as matriculas dos c tudantes das escolas medicas, lido na
Sociedade de Medicina do Rio de Janeiro, na sessão de 29 de Novembro de l830,
pelo dr .. Luiz Vicente De - Simon i. V. Sem. de Saude Pt/bl., I, 1831, pg. i35.
(B. da F.)

66. - Discl11'sO sobre as matriculas dos estudantes das escolas medicas lido na
Sociedade de Medic·ina do Rio de Janeiro, na sessão de 29 de Novembro de Hs30
na occasião de se discutir o artigo relativo ás mesmas matriculas no Plano de
organisação das escolas medicas do Imperio, solicitado por convite da augusLa
Camara dos Deputados; pelo dr. Luiz Vicente De - Simoni, &. Rio de Janeiro na
'J'yp. Imp. de E. Sei,qnot-PlanchlJl', i831, in-8.o gr. de 3i pp. num. (8. da F.) ,

67. - Modo de faze, o concurso para o Lugar de Substituto ás Cadeiras de Medi
cina da Academia do Rio de Janeiro, afim de quanto antes evitar-se que os Alumnos
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do 3.° anno não percão o anno lectivo pela ausencia do Darão de Inhomerim, Lente
de Hygiene, Pathologia e Tberapeutica geraes. i83i.

Cópia autb. Cad. CDVr (i9-8), sob n.oiO. 2 tI. 36Xi9.
Exp.: Bibl. Naeional.

68. - Cart.a de lei pela qual Vossa Magestade Imperial ma!lda executar o decreto
dà A sembléa Geral Leo-islativa, que houve por bem sanCClOnar, dando uma nova
organisação ás actua.eso academias me~ico· ciruri)'icas das cidades. do Rio de J~neiro,
e da Babia, como aCima se declara. RIO de Janel?'o, na Typ. NacIOnal, i832, lU-foi.
de 6 pp. nUID. (B. da F.)

De 3 de Outubro de i832.
69. - Questão da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. V. Diario de Saude,

1835, pp. 36, q,4" 52. (B. da F.)
Sobre policia da Faculdade.

70. - Projeclo de estatutos para 11 Escola de Medicina do Rio de Janeiro, ofIere
cido á Faculdade respectiva pelo dr. Dom ingos Ri beiro dos Guimarães Peixoto, &.
Rio de Janei'l'o, na Typ. Nacional, 1836, in-foJ. peq. de VlI - 4,3 pp. num, 7 !f.,
com 3 cst.

Exp.: Job Sorvio Ferreira.

7i. - Plano da rl~orgal1ização do cur o de pharmacia das Escolas de Medicina
do Rio de Janciro e Bahia, e cl'iação de escolas pr'ovinciaes de phal'macia em diversas
provincias do lmperio; C1pre"entado pela secção de pha rmacia á Academia Imperial
de Mediciua. V. Rev. Aled. Flam., II, 1.836, pg. 2í6. (B. da F.)

72. - Estatutos da Escola de Medicina do Rio de Janeiro. Rio de Janei1'o, Typ.
da Associaçlio do Despertado?', di1'i,fJida pm' F. de S. Torl'es Homem, :184,0, in-fol. de
3i pp. num., e mais:1 inn. (B. da F.)

73. - Vi~ta d'olbos sobre o estado da medicina no paiz (pelo dr. Francisco de
Paula Me~ezes). V. Rev. },fl·d. Bras" II (i84,2-4,3), pg. 4,.

Exp,: Bib. Noeional.

74,. - These apresentada á Faculdade de Medicina da Bahia para o concurso á
cadeira de lJbysiologia por Ju liniano d~ Silva Gomes. Bahia, Typ. de Epifanio José
Pedl'oza, i8lj,4" in-4,.o, de 3 II., 22 pp. num. (B. da F.)

Pan to: Plano e methado de um curso de pbysiolagia.
75, - Propo ições sobre a organi ação con iderada como urrico fundamento solido

de toda a educação medica e de uma boa pratica cirurgica, precedidas de um esboço
historico acerca da origem, descobrimento e progressos da anatonJia pathologica.
These que foi apresentada á Faculdade de Medicina do Rio de Janeil'o e sustentada
em ~6 de Dezembro de 184,4,., .por José de Barros Accioli Pimentel. 'Rio de Janeil'o,
Typ. Univ. de Laemmel't, i8lj,5, in-4,.o gl·. de 37 pp, num., 4, fi'. (B. da F. )

76. ~ Discur'o sobre as instituições medicas que se devem de crear, pronunciado
na sessão publica de ~O de Junbo de te anno pelo sr. dr. J. F. X. Sigaud. V. .drch.
Med. Bras., II (,1845·4,6), pg. 256. (8. da F.)

77. - These apresentada á Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e sustentada
em ~3 de DezemLJro de 1852 por João Monteiro Peixoto, dr, cm medicina pela me~ma
Faculdade. Nicthel'oy, Typ, Fluminense de C. ftfa.rtins Lopes, ~852, in·4,.O gr. de
34, pp., (j, fI. (H. da F.)

Pontos: i.o Deve haver leis repressivas do charlatani. mo medico, ou convém
que o exercicio da medIcina seja inteiramente Jivre 9 2.° Tratar de tumores e fis
tulas lacrymaes; 3.° Da Pericardite.
78. - Necessidade da applicação da physica e chymica aos e'tudos medicas. These

apresentada e publicamente sustentada perante a Faculdade de Iedicina da Babia
em 28 de Novembro de 1853 por Francisco Rodrigues da Silva .. . para obter o
gráo de doutor em medicina. Ballia, Typ. dI! Camillo de LeUis ftfassol1 & C.o i853)
in-4,." de I) fi., 28 pp. num., 2 tr. (B. daF.)

79.- Mofina da clas"e medica. Artigo extrahido da Naçelo n,OS 8lj, a 87. Rio de 10,
neil'o, Typ. da N(/{Jão, de Macedo, ~8õ3, in-8.0 de 4,8 pp.

Versa acerca da. reforma da E"cbola de Medicina.
Exp.: Bibl. .Nacional.

80. - Parecer do doutor Salustiano Ferreira Souto ... acerca dos novos Es
tatutos das escolas medicas do Bra iJ, exigido pelo actual ministro do Imperio o

í
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exm. r. Luiz Pedl'eira do Coutto Fel'l'az. Bahia, Typ. de Camillo de LeUis Masson
&. C.', 185fA" in-8. 0 gr. de 33 pp.

Exp.: A. do Valto Cabral.

8i.- Rnpidas considerações sobre o maravilhoso, o charlatanismo e o exerci cio
illegal da medicina e da pllarmacia. Discur o que em sessão solemne da Academia
Imperial de ~1edicina em 30 de Junho de i862 foi pronunciado perante S. M. o Im
perador pelo dr. Nicoláo Joaquim Moreira. Rio de Janeiro, Typ. de M. Barreto,
][endes Campos e C.', 1862, in·8.o de 16 pp.

Exp.: Bibl. N.cional.

82 .. Breves considerações sobre o estudo e exercicio da medicina no Brasil e em
França por ALfredo Guimarães, doutor em medicina, &:. Paris, Luiz Leclerc, livreiro
editor (Typ. Si1nào Raçon &: C.a), :1.863, in-8.° gr. de 8!l pp. num., :I. fi. de indice. (B. de F.)

83 .. Creação de medico, philrmaceutico e parteiras de segunda elas e no Bra·
sil pelo dr. Sousa Costa. V. Gaz. Med. do Rio de Janeiro, :1.863, pp. 2!J,7, 259 (B.
da F.)

8fA, . . Oflicio do sr. canseI beiro dr. Jobim ao Governo Imperial, a respeito do
ensino medico no Brasil. V. Goz. Med. do Rio de Janeiro, :1.863. (B. da F.)

85 .. Breves considerações sobre o estudo e exerci cio da medicina no Brasil e na
França, por Alfredo Guimarães. V. Ann. Bras. de Ml'd., XVI (:l.8M-65), pg. :1.7.

Exp.: Bibl. 'acional.

86 .• Liberdade de estudos, liberdade de ensino. A decadencia das Faculdades de
Medicina do Imperio (pelo dr. Gama Lobo). V. Ann. Bras. de Mei., XVII (1865 - 66),
pp. :1., 33. ( 13. da F. )

87. - Como são e como deverião ser feitos os estudos medico-cirurgicos no
Brasil (pelo dr. Gama Lobo). V. Ann. Bras. de Med., XVII (1865-ti6), pg. 73.
(B. da F.)

88.• A medicina no Rio de Janeiro (pelo dr. Gama Lobo). V. Ann .. Bms. de
][ed., XVII (:1.865-66), pp. :1.21,185. (B. da F.)

89. - A possibilidade da fundação de um Congresso Medico Brasileiro (pelo
dr. Julio R. de Moura). V. Gaz.lIfed. da Bahia, n (1867-68), pp. :1.98.

Exp.: Dr. J. Z. de Menezes Brum.

90. - A proposito das memorias bistoricas das Faculdades de Medicina do Imperio
em 1866. V. Gaz Med. da BaMa, II (:1.867-68), pg. :l.e9.

Exp.: Dr. 1. Z. de Menezes Brum.

9:1.. - A proposito das memorias historicas das Faculdades de Medicina da Bahia e
do Rio de Janeiro (por P.). V. Gaz. Med. de! Bahia, III ('1868-69), pg. 25.

Exp.: Dr. J. Z. de Menezes Brum.

92 .• Propo ta apresentada eID se são da congregação da Faculdade de l\fedicina
(da Babia), pelo dr. José de Góes Sequeira. V. GClZ. Med. da Bahia, III (:1.868-69),
pg. 217.

Versa sobre o ensino practico.
Exp. : Dr. J. Z. de ~enezos Brum.

93. - Discurso pronunciado na essão solemne de abertura da Escola Medico
- Cirurgica de Lisbon no dia 5 de Outubro de 1869 na presença de Sua l\fagestade
El-rei o senbor dom Luiz I, pelo dr. Pedro Francisco da Costa Alvarenga, &:. Lisboa,
Impr. Nacional, :1.869, in-!J,.o de 21 pp. num. (B. da F.)

9fA,. - Relatorio apresentado (Í Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro pelo
dr. Domingo Jo é Freire, lente de cbimica organica, em cOIDmissão na fórIDa do
art. 13 dos estatutos. i o semestre (Setembro de 187fA, a Fevereiro de 1875). Rio àe
Janeiro, Typ. Nac., :1.875, in-fA,.o de 52 pp. num. (B. da F.)

915. - Idem. 20 semestre (de Fevereiro a Agosto de 1875).lbi, ibi. :1.876, in-fA,.o de
VII . 78 pp. num., 2 tI. desdobr., com fig. intercaladas no texto. (B. da F. )

96. - Idem. Terceiro semestre (Setem b1'0 de 1875 a Feverei 1'0 de 1876). Vienna, Typ.
dePlCl'ut e Comp., 1876, in-fA,.o gr. com fig. intercaladas no texto. (B. da F.)

97. - Idem. Quarto semestre (de Fevereiro a Julho de 1876). Vienna, Typ. de Pla1lt
e Comp., 1876, in-l." gr. de :1.63 pp. num., proseguindo a num. do precedente, com est.
lith. e fig. interclllados no texto. (B. da F.)
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98.- Iuem. Quintoseme-tre. Rio de Janeiro, T!J)J. Nac., 18i7, in-6..'de320 pp. num.
(B. da F.)

99.-Idem. Sexto e ultimo semestre. IlJi, ilJi, 1878, i 11-4,.' de 128 pp. Dum., 1 fi.
(B. da F.)

fOO. - Relataria. obre a organi'acão das mai. importnntes Faculdade, de Medicina
da Europa. Pelo di'. V. Saboia. V. Gaz. MJd. da Bahia, VII (1873-71,), pp. 10,28,
40,55, 85, H3 e 130.

Exp.: DI'. J. Z. de Menezes Brum.

101.· Do exercicio e ensino medico no Brasil pelo dr. C. A. Moncorvo de Figuei
redo. Ri de Janei,'o, TUp. F,-unco-Al1lericana, 187l1, in -8.' de 203 pp. num.
(B. da F. )

102. - E nsino I ivre da Mediei na no Brazi I. V. Rev. Med., 1876.-75, pg. 8'1. (B. da F.)
.103. - O~ no,so, c tudo pratico. Chi milJa e phal;macia. (Pelo dr. Martins Tei

xeira). V. Rev. Med., 187l1-75, pg. i13. (130 da F.)
10~. - Artigos dos e'tututos e dI) regulamento complementaI' referentes á apresen

tação e defe a de these. RiO de Janeiro, Ty]!. Nac., 1875, in-ll.. ', de 7 pp.
F.xp.: Dibl. . acional.

10;). - (Projqeto d, r .form·, da E,co!a d M: diclIla do Rio de Janeiro). Rio de
Janeiro, Typ. Nac., 187G, io·4o.O de 8 pp.

Exp.: Bibl. Naciooal.

106. - Al'ti.,\"o' sobre n Fa;ulll.1do de M dicina da côrte, pelo dr. João ~fartins Tei
:x;eira, extrahidos da memoria hi,torica rIo aulor sobro os aconlccimontos mais
notav~is de 1876. Rio dI! Janeil'o, na livro dd Serafim J08e Alves, (T!Jp. Acaclenúca),
1878, 1U-8.' gl'. de óA pp. nllm. (13. da F.)

Sobre ensino medico.
i07.-0reves apontamento para o estudo medicl) cm Pnris. Primciro relataria

seme trai npresentado lÍ F<lcultlilde de Meelicinn dI) Rio de J;lOeiro pelo dr. Motla
Maia ... cm commis iío da Facnldade na Europa. Paris, T!Jp. A. Pal'ent, i870, iu-8.'
gr. de Hill pp. num. (B. da F.)

iOS.-Contribuição para o e,tudo eloe; progres_os ela histologia pm França. Segundo
relalorio Sl'mesll'al apre-entado :l "'acuidade de Medicina do l1io de .I:lneiro pelo
dr. Malta M·da ... Em commissiío ela ['aculdade da Europa. Vienna, T!Jp. Imp. e
Real da Cô,-te e do E8tado, 1877, iu-S' gr. de 162 pp. num., com 40 e t. (13. da F.)

V. Analyse pelo sr. u'·. 1. do Remedias lonleiro na G.lz. Med. da Bahh, l8n,
pg-.326.

i09.- Estudo sobre o ensino modico na An tria e na Allemanha. Terceiro relata
ria semestr~1 apre elHado á F<lcnld<lde de Medicina do Rio de Janeiro Jlelo dr. Motla
Maia ... Em commissão da Faculdade na Europa. Plwis, T!JJJ. A. Pllrellt, 1877, in-8.'
gr. de 3Hi pp. num. (B. da F.)

V. Analyse na Revista de ilfeclicina de Pal'is, vaI. [( 1879-81), pp. h., 03, 1.96, 233.

HO.- Razões fUlldamcntaes da petição dil'ig-ida:l aurrusLa Camara do . _. represen
tantes da unção pelo Instituto Pbarmaceutíco do Rio de Jan iro instando lJela reforma
do ensino da pharmneia e da lei do '1850 que reguln o exercicio d'e la profls_ão. Rio
de Janeiro, TUp. de A. Pulal'U, 1877, il1-rol. de iO pp.

Exp.: Bibl. Nacional.

1'11. - Breve noticia sobre a fundacào e marcha do ensino medico na Ballia
(pelo dr. Manoel José de Aranjú). Y. Gaz. i1led. da Bahia, 1878, pg. 506.
(B. da F.)

V. o artigo que na pg. 1169 do mesmo vaI. da Gazela publicou o sr. dr. A. PaciLlco
Pereira.

112. - Novos estatutos parn ns Fncnldade do Medicina do Imperio. Rio de Janeiro,
Typ. Nacional, i879, ia-foI. de 60 ff. num.

Dat~dos a 30 de nezernlJro ele l878 e assignados pelos sI1rs dr . V- Saboia,
Domingo José Freire JUllior e ~Iolta ~Jaia.

S;io provas lypogrulllJicns do projecto de esta\.utos, com annotações margiJlae~

dos siirs. cons. V. Saboia e dr. nallJiz Gaivão. \ ~
Exp.: Bibl. Nacional.
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H3.- Sobre a reforma do ensino medira, pelo dr. Pedro S. de Magalhães. V.
O Prog!'. Med., III (1878), pg. 281. (B. da F.)

Hq,.- A reforma do ensino medico. V. O P1'O,q1'. Med., III (1878), pg. 389. (B.
da F.) •

U5. -Decreto n. 7247 de 19 de Al!lril elo 1879. nefol'm~ o en ino primaria o
secundaria no municipio da côrte e o s'uperior em todo o Imperio. Rio de :Janeil'o,
Typ. Nacional, 1879, in-q,.o tle 22 pp. llLun. (B. da F.)

H6.- Reforma das Faclllllades. V. Gaz. lIfed. da Bahia, 1879, pp. 201, 2q,9. (13. da F.)
U7.- O- estud' experimentaes no 13rasil (pelo dr. Luiz Couty). V. Revista Bra

zileim, t. Il (1879), pg. 215.
Exp.: Bibl. Nacional.

H8.- O e tudo experimentaes no Brn~il. V. Revistrl de Medicina de Paris, vaI. I
(i879-81), pp'. 1:-l4, 135, i:>i, i85. (B. da F.)

119. - Exro~içiio dos diverso~ pontos da legislaç~o relativa á Faculdade de Medi
cina do Ri) de Janeiro, que carecem de rerorllla, e das necessidade. do en 'ino pra
tico. Me,noria aprl) entacla ao ... cons. barão Homem de Mello, minisll'O e secretario
de Est;ldo rlo' Neg-oeios dI) Imperio, Pro 9 de Julho de 1880, pelo conselheiro vi:conde
de Santu IzaIJuI, director d;l mesma Facultlade. Riu ele Jetlleil'o, Typ. Nucional,1880,
in-fol. du 15 pp. num. (B. d~l F.)

1_0.- A rr.forma do eusiuo medico no Brazil. V. Gaz. Med. da BaLia, i880-81,
pg. 101. (13. da F.)

12i. - Contribuição para a !li toria do ensino medico no Brazil. V. Gaz. lIIed. da
Balda, 1880-81, pg. i28. (B. da F.)

Ex II'. ri:!. Bist. dos ~st Ibe!ecimentos scientificos, lilterarios e a1'tislicos de P01'lttga'l
por Jo é Silye tre Rebello.
i22.- l1ernrma das Faculdades de Medicina (por Pacirlco Pereira). V. Gaz. Med.

da Baltia, 1880-81, pg. U9. (B. da F.)
f23. - En ino medico. As eon t'ercncias dos ~rs. Pertence, Martins Teixeira e Silva:

Araujo (pelo dr. J. neOledios Monteil'l'). V. Gaz. Med. da Baltia, 1880-81, pg. 11.79.
(13. ela F.) .

1~h.-Heforma das Facultlades de Medicina. V. Gaz.l1fed. da Bahia, i880-8i,
pg. f97. (B. da F.)

d.25.- Re!!u~amento das Faculdades de MMicilla m~ndado executar pelo Drcreto
n. 802'~ dI) H dê Março de f8~1. Rio de Janei1'o, Typ. Nucional, 1881, ill-il,_o de 26 pp.
num. (13. da F.)

126.-Pl'ogl·amma da dezoito cadeiras da Faculdade de Medicina do Rio de Ja
neiro. apl1rov<lrlo ppla con(Tl'I)~açiio da me.>ma Faculdade para o anno de 1881.
Rio de JeweÍl'o, Typ. Nacional, 1~81, in·8.o gor. de 42 pp. num. (B. da F.)

~27. - Pl'o~ralOmas do eusi no n;ls dezoito' cadeiras da Filculdade de Medicina do
Hio éle Jilneiro, approv'adJs pela congregação da me ma Faculdade, para o anno de
1882. RIO de Janeiro, Typ. Nucional, 1882, in-q,.o de 39 pp. (B. da F.)

f28. - Progrilmmas do ('usina nas cadeiras da Faculdade de Medicina da Bahin,
approval!'Is pela clJngl'egação d~ mesma Facultlade para o anno de 1832. Bahia,Im·
prensa Ecunomica, 1882, in·q,.o de M pp. num. (B. da F:)

d.29. - Insll'ucções que devem servir de guia aos preparadores dos laboraLorios e
aos ass\·tentcs e interllos das clinicas, ap.provarlas pelo aviso do Ministerio do 101
paria de .1tl do COlTtlnte . .RIO de Janeiro, 'l'yp. Nacional, 188J, iu-q,.o de 6 pp. num.
(B. da F.) .

130.- Dns moriirlcnções impressas ao material e ao ensino da Faculdade de Medi
cina. V. U,liào Med., 1881, pg. :189. (E. da F.)

i31. - Do ensino medico e dos progressos da medicina pelo dr. Gonz:lga filbo, &.
Rio de Jall('/1'o, '1'yp. da Eschola, d~ SerafiT"(l José Alves,edilor s. d. (:1831 ?), in-8.O de
BO pp. nom. (B. da F.)

i3'2.- Rrlat,lrio apre. entado á FaclJldade de Med. do Rio de Janei.ro pelo
dr. Ko.. ULI1 Villelli, lcuLr. ria mesma Faculd., enviado ,á Europa em commissiio
scientilica. Rio de Janeiro, T!iP. Nuc., 1882, in-4... o g.r. de 3f pp. num.

Elp.: Bibl. Nacional.
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:1.33.- Relataria ap"esentado á J?acullade de Med. do Rio dê Janeiro pelo dr. João
TeL'>:eira Martins, lênte substituto da me ma, enviado á Enropa em eommissão
scientifica. Rio de Janeiro, TY1J· Nac., 1882, in-ll;.o gr. de 29 pp. num., e mais
:l.inn.

EIp.: Bib1. Nacional.

:l.3~.· Os nl'l1bú" do Hospital (p1g-inas d1 vida acnilr-mica) por H'1mero !\1nretz obn
Campista,8'tuuanLe do 5." anno dil [i'ar,ulda-Je de Medir,lrJa do Rio dlj .Inneiro. Rio d6
Janeiro, Typ. e lith. de Moreira, Maximino &: C.·, 188.2, in·8. 0 de IV-113 pp. num.
(B. da F.)

:1.35.- A reforma do ensioo medico. V. Gaz. Med. da Bahia, :l.882-S3, pg. :1.4.5.
(8. da F.)

:l.36. - Ensino medico nn Austria pelo dr. Viclorino Pereira. V. Gaz. J[ed. da Bahia,
:1..882-83, pp. :l.51. (13. da F.)

:1.37. - Os ultimas drcrrlos para as Faculda(les (le Me(licina. V. Gaz. lJIed. ela
Bahia, :l.S8J-83, pg. 302. (13. (Ia F.)

:1.38.- Ensino medico. V. Goz. Jfed. da Ba/lia, 1882-83, pg. ll;37. (13. da F.)
A prorosilo do decrelo regulando os eslutlos practicos dos laboralorios das Fac. de

Med. do Imperia. .
:1.39.- Dpcreto n. 8850 de 13 (le Janeiro de 4883. [\rgula a substitnição do' lentes

das F1It'ultlad s de Medicina rio lmperio e un outra. providencias. Rio de Janeiro,
Typ. Nac., 1883, in-S.o gr. de 2 pp. nUIn. (13. da F.)

:1.40.· Decreto n. 8S:H (le:l.3 de Janeiro de 4883. Man(lt\ observar a instrucções
para o coocur~os 1IOS log(lres de lentrs, de adjun(;lO~, ue preparadores, de intt~rl1os de
clinica e de ajudantes de prepar11dor da~ F"culd1Ide, de Medicin.a, aos qunes se
refel'em os !i§ Lo e 3.0 do art. 2.0 da Lei n. 3{ 'd de ;jO-de Outubro do aono pas>ado e o
Decreto n. HIl50 desta data. Rio deJarwi7o, Typ. Nacional, :1.883, in-S. o gr. de 1:1. pp.
num. (IL da F.)

f4-1. - Da reforma do ensino uperior no Drazil pelo conselbeiro Domingos Carlos
Silvn, &. Bahia, Imp'ensa Ecotlomicu, 1883, in-l~.o de :1.20 pp. num. (13. da F.)
:l.!i-2. - Do methodo scientiOco por Eutychio Solcdade, (loutOI' em medicina, &.

Tomo primeiro. Bahia, Impl'ensa Economica, 188J, in-(J,.o de :1.27 pp. Dum. (13. da F.)
Ainda não appareceu o tomo segundo.

:1.43.- Com m'is. ão scientillca á Europa. Relataria apresentado á Faculdade de Medi.
cina da Bahia pelo dr. Jerooimo Sorlré PerL'il'a, &. Bahia, Typ. do Diario da Bahia,
i883, in-ll;.o de 265pp. num.,:l. n. (13. da [i'.)

:l.lJJL- Leandro M;i1thus. Apontamentos e commentarios sobre a Escola de Medicina
comteporanra do Rio de ;Ianeiro. lUo de Jnneil'o, Lombaerts & C.a editores, :1.883,
in-8. 0 gr. de xij-i98 pp. num., :I. n. (13. da F.)

:1.45.- O novo regulamento para os P.. tudos praticas nos laboratorios nas Faruldades
de MI'di 'ina (lo Imperio (pelo dr. Pacifico Pereira). V. Gaz. Med. da Bahia, :1.853-84,
pg. :1.05. (8. da F.)

:1.46.· A Faculdade de Medicina da Bahia e o Governo Imperial. V. Gaz. lIfed. da
Bahia, 18~3-84., pg. 209. (13 da F.)

!(J,7. - As reformas do ensino medico no Drazil (por A. Pacifico Pereira). V. Gaz.
Med. da Bahia, :l.883·8ll;, pp. 305, (J,OL (13. da F.. )

Faculdades de Medicina

a) Faculdade da Bahia :

:l.ll;8.· Escola de Medicina da Bahia. V. Malto Moraes, Corographia bistorica, II,
p. 2.", pg. (J,0ll;. ,\

Exp.: Bibl. Nacional.
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ill9.· Falia inlroductoria ao estudo de anatomia pelo lente d'ella o illllstrissimo
senhor doutor Jonalhas AIJbolt. Bahia, Typ.do Diario de Galdino José Bizel'/'a &. Comp.,
1834" in·1hO de 14, pp. num.

Exp.: Inslo BisLol·ico.

150. - Discur o preliminar sobre a utilidade da anatomia, campo to, e recitado no
dia 2 de Muio do correnle anno, por Jonathas Abbott &. Balda, TUp. do Correio !;fero
cantil,deM. L. Vellozo&C.''',1838,in-Q,.ode23pp. num. e mais1inn.

Exp.: Acad. Imp. de ~'lodicinll.

151.- Di curso com introducção ao estudo da anatomin humana, recitado no am
phithetro anatomico da.Eseholn de Medicina no dia 1.° de Março de 1839, por Jonathas
Abboll, &. Bttltia, Typ. de Gttldino Jusé Bizel'ra e Comp., 183\1, in·4,.O de 32 pp. num.

Exp.: Acad. ImiJ. do Modicina.

1.5~. - Prologo ao cur::o de nnatoll1ia recilndo no amphitheatro'da Eschola de Medi
cina aos 6 de Março de 184,0. Por Jonalhas Abbolt, &.. Bahi{l, Typ. de .Manoel Antonio
da. SilM Sena, 184,0, in·4,.o dO 31 pp. num.

Exp.: Acad. Imp. elo Medicina.

I53. - Di curso preliminar ao estuào da anatolllia do homem, recitndo no amphi
Luealro da Eschola de Medil:ina no dia 1.0 de Março de 18ld, por Joualhas Abbott, &.
Bahia, na TUp. de Epijànio J. Pedroza, 18í1, in-1ho de 30 pp. nUlTl., 1 11.

Exp. : Acael, Imp. do Modicina.

1M.. AllocuçITo introducloria ao estudo d11 anatomia, recitada no amphitheatro da
Escola de Medicina desta cidnde, em '2 de Março de 184,2. Por Jonatll<lS Abboll, &..
Bahia Typ. de J. A. Por/elta e Companhia, 18/12, in _q,.o de 29 pp. num., e mais
i inn.

Exp.: Acad. Imp. do Modicina.

155. - Di::curso introe1LlCIorio ao estodo da anatomia humana, recitado no all1phi
theatro analomico da Esrhula rle Medicinn, no din da abertura da mesma, pelo dr. Jo
nalhas Abboll, &.. Baltia, Typ. de G((ldino José Bezerra e Comp.", 1. tl4,3, in-4,.o
de 32 pp. num., 1 fi.

EXJl. : Acad. Imp. de Medicina. •

1.56. - Discurso inlrorluctorio ao eslurlo da llnntomia ~ernl e desr.riplivn, recitado
no amphithe11tro aiJatoll1ico da E~r.Il(\;a de Medicina no dia 5 de Mal'ço pelo dr. Jona
thas Abbott, &. Bahia., Typ. de Epifunio J. Pedl'oza, 184,4" in·~.o de 39 pp. num.,
e mais i inn.

Exp.: Acad. Imp. do Medicina.

1.57 .. Discurso introdncl.orio ao e~tudo da anatomia geral e discripliva, recitado
no amphitheatro nnalomico eln Eschola de Medicina no dia o{.O de Março dr. 184,5 por
Jonal!Ju AlJboa, &. Bctlúa, Typ. de Galdino José Bizerra e Companltict, 1.8~.5, in-(j,.o,
de 2 ff. 31 pp., 2 :/f.

Exp.: InsL. Hislol'ico.

158. - Di. curso inlroductorio ao estudo ela nllatomia geral e discriptiva, recitado
no al1lphilhealro anatol1lil'o da Escbola rle Medicina no dia 3 de Março de 1.8'1,6, por
Jonathas Abbott, &.. Bahia, Typ. de EpiFanio Pedl'oza, 184,6, in·4,. ° de 30 pp. e
1. n.

Exp.: Bib:iolboca Nacional.

159. -Prologo ao corso de anatomia recitado no amphilheatro da E chola de Me
dicina aos (j de Março de 184,9 paI' Jonathas Abbott, &. Ballia, TUp. de il'Janoel
Antonio da Silva Serva, 18M), in·q,.o de 26 pp. num., 2 ff.

EXJl : InsL. Hi.Lol·ico.

1.60 .. Discursos no solem ue aclo do encenamento do curso de anatomil.l geral e
descriptiva recitados e em nome do ~tudalltes (sic) do 3." anilO medico dedicatJos ao
proressor da respectiva cadeira, por Fl'anci co Rodrigues Silvl.l e Manoel Bernardino
BoJivar. Bahia., TU,?'· Libe1'a1 do Seculo, 1850, in-4,.o de 9 pp. nom.

EXJl.: A. do Valle Cabral.

1.6t. • A Faculdade de l\'Jed icina (~'(:Io dr. Augosto Victorino Alves Sacramento
[BJake]). V. Gaz. elos Hosp., II (1851-5:2), pg. 332.

Noticia dos trabnllJos da Faculdade em i85J.
Exp.: Dr. Marlins Co;la.
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i62. - Discurso iolroductorio ao curso de pnthologia ioterno rccitndo, no dia 3 de
Março de 1.851]" pelo dr. Alexandre José de Queiras, lento r~~pectil'o da cad~i~a.
Mandado imprimir nelas e·tlld;lntes do quarLO aono dn Imperial Escola de MedLcma
da Bahia. (Ba!tia) , TUp· ele Luiz Olegado Alves, 1.854" i 0'4,. U de 7 pp. 11 um.

Raro.
Exp.: A. do Vallo Cabral.

i63.- Discurso de aberturo do cur o de nnatomia g-eral e descripLiva, reciLodo no
amphithealro anatomico da Faculdade de ~Iedicina da B~hia rOI' ~onatbas AbboLl,
&. Bahia, TUp. de E. Pedl'oza, 1.855, in-l~.o elo 25 pp. num. e mais i Lun.

Raro.
Exp.: A. do Vallo Cubral.

16!],. - Allocl1ção feita pelo cloutor. Snll1sliallo Ferreira Souto, na abertura do Cl1l'SO
de Cl1iOlicõl organicn aos eslurlilllttJ do ii." auuo, e por este pediria, e dada á impronsa.
Bahia, TUp. deCe~millode Lellis il1.lsson &C., 1855, in·q,.", de iOpp. nU!ll., i O.

Salliu tambem no Pris1n:J" 2." serie, pg. 2~2.

Exp.: A. do \alia Cabral.

1.65.- Discnr Orecitado n'auJa de parto" em o dia :.!2 de Mar(lo de 1855, pelo res
pectivo profe,:sor o dr. Mathi:ls M:)reira Sampaio, e maud. impr. pelo est. do
5.° anno. Baltia, TUp. de E. Ptdroza, 1.855, in·(I,.O de 8 pp. nUID.

Exp.: A. do Valia Cabral.

1.66.· Memoria historica dos Hconteci mentos no laveis elo lJn nn de 185;), apresenlada
á l'ilculdade de Medicica da Babia, no dia L° de Março de 1856, em cl1mprimrnto dI)
art. i97 rios l'statl1tos, pelo dr. Mnnoel Ladisláo Aranha Oillllns, &. Baltia, Typ. e
livro de E. Pedroza, 1856, in-4,.o de i6 pp. nulU. (B. da F.)

i67. - Discurso.de Antonio Joaquim Rodrigue da Costa em nome doutornndos de
f.8iJ6, pronunciado no acto do doutoramenlo na raculdade de lIfedit;ina da Bahia.
Bahia, TUp. ele Camilto de Lellis Jlfasson &. C., 1856, in-4.0 de 16 pp. num.

Exp.: A. do Vallu Cabral.

f.63.- Memoria bislorica dos acontecimentos notaveis do anno de 1856, apre. entada
para servir de chronica, á Faculdade de Mediciua da Babia, no 2 dia de lIfarço de
i857, em cumprimputo do art. 197 dos e,tatutos, pelo dI'. Jllão Antunes d'Azevedo
Crraves, &. Bu!tia, l'UP. de Carlos Po,qgetti, iB:i7, ill-fol. de 26 pp. num. (B. da F.)

16!). - Relação dos eslud:lutes matriculados na Filculdade de Medicina da Babia: ..
com sua respectivas filiações e naturalidades ... 11í57 a 1.88~. Bahia, 1857·8(1,,3 vaI.
in-4.0 (B. da F.)

17U.· Discurso pronnnciaclo por occa ião d'abertura d'al1la de pathologia geral,
em o dia :1.7 de MaJ'I.\o de 1857, pelo dr. Jozé de Góes Biqueira, &. Ba.lua, Typ. e livl'.
de.E. Pedl'oza, 1857, in·l],.o de 1:1. pp. Hum.

Exp.: A. do Valia Cabral.

i71. - Discurso que pl)r occasião de ~er conferido o gr~o de doutor pela raculdade
de Medil'ina da Balda no anno de :1.857 recitou em uome de seus l:ollegas Luiz Carlos
Lins Wanderley. Bnltü" Typ. de Antonio Olavo da França GuelTa, 1857, iu-q,.o
de 7 pp. num.

E~p.: A. do Valia Cabral.

i 72. - Memoria rristorica dos ncontecimento mais notaveis occorridos no anno de
i857 na F.lculdnde de l\1pd'cina da Bahia, organi ada para servir-lhe de chronica na
confol'llIidade do IIrt. 197 dos e,tal.ulos, pelo doutor Antonio Jo é Alves, &. Bahia,
TUp. ele Camitlo de Leltis Jlfasson& C., 1858, in-fol. de:12 pp. num., 2ff.(13. da F.)

1.73.· DiscursQ de Manoel Nune' Alfonso de Brito, recitlldo no acto do doutora
mento em nome dos seus collegas doutorando de '1858, na Faculdade de Medicina
da Dabia. Bahia, l'UP. de Carnitlo de Lellis 1I1asson & C., 1858, in·4. u de
:1.2 pp. num.

Exp.: A. do Valia Cabral.

i74. - Memoria hislorica dos acontecimentos nota veis do anno de 1858, npresen·
tada á congregação dos lentes da Fll()uldade de Medicina da Babia, no dia Lo de Março
de 1859 em cumprimento do art. 197 dos e~tatulos, pelo dr. José de Goes e Se
queira, &.. Bahia, Typ. de Carlos Po,q,qetti, 1859, in-q,.o gr. de 25 pp. num., i fl.
(B. da F.) \ 1..
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175. - Memoria historiea do princip~es ~contecimentos da Faculdflde de Medicina
da Bld'lia durante o anno de 1!l59. Apresenlada á respediva congregação elD cum
primrnto do art. 197 dos estatuto, pelo dr. AOlonioJanuario de Faria, &. Ba/lia, imp
na Typ. do Dial'io, 1860, in..!!o gr. de 28 pp. DUlD., 1 fi: (B. da F.)

176. - Discur o pronunciado por occasião d'abertura el'aula ele ebilllica mineral da
Faculdilrle de Mrc1icinll da B;lhia p lo dr. Francisco Rodrigues da ilva, &. Bllhia,
Typ. e li~'I'. de Epip'wnio Peclroza, 1860, in-rt,.o de l~ pp. num., 1 fi. (1:3. da F.)

ln. - Memoria bistorici} dos acontecimentos mais notaveis occorrido> na Facul·
dade do Medicina da Dahia dnrante o anno de 1860, apresentada á respettiva congre·
gaçfio para servir de chronicll dll Illesmll Faculdade nn conformidade do art. 197 dos
estatutus, pelo di'. Antonio Mariano do HOIl1ÜIll, &. Bnhia, imp. na Typ. do Diario,
i861, in-4.0 gr. 43 pp. num., 4 ff. (B. da F.)

178. - Discurso proferido por occa~i50 dn abertura do curso de anatomia na Fa
culdade (le Medicina da Bahia pelo dr. Adrinno Alves de Lima GbrelilLJo, &. Bahia,
Typ. de Camdlo de D'I/is J}1asson & C.a, 1862, in·4.0 de 12 pp. num.

Muito raro.
Esp.: A. do Vol1o Cabral.

179. - Memoria hislorica dos acontecimentos notaveis oecorridos no anno de '186i
na Faculd:ldC' de Medi<:ina da Bnhia apresentada á respectiva concrregatão em cum
prilllenlo do nrl. 197 dlls e~tôltutos pelo dr. Franci~co Boul'iguES da Silva, &. RaMa,
Typ. POi/!Jelti, 1862, ill-fol. de 50 pp. num.

Esp.: A. do Valia C"bro!.

:180.· Memoria bi,t,(lrica do" acontecimentos notaveis da Faculdnde de Medicina
da D"lJin no anilo de 186~ ,lpre,enlada á re,pecliva cong-regaç1io pelo dr. DOlllingús
Rodriglles Spix:ls. Buluo. Typ. Pog!Jelti, de Tou.Tinlto, Dias & C.a 1863, in-4.o gl'. de
8 pp. nIl1ll.,2 (T. (B. da F.)

:18 L - Melllori:.t bistorica dos pl'incipae ncontecimflDto da Facnld:.tde de Medicina
da B,ilJia durante (l a1l11O rle 1802 nprrsl'ntnda ao publico pelo dr. DOlllin~f1s Llodri
gue' Sei:-.a,;, &. Ba/da, Typ. Po.q!}elti, de Tourinho, Dias& C." i863, in·4.o de 92

pp. nLun.,2 11'. (13. da F.)
Como se vê, é diversa da antecedente.

182.· Critica á memoria historica do sr. dr. Domingos fiodrigues Seixas (da
Dahia). (Pelo dr. CuminlJoá.) V. Gaz. Med. do Rio de Janeiro, 1863, pp. :170, 182
e 195. (13. da F.)

183. - Breve allocução recitnda prl'anle a Faculdade de Medicina da Dabia no
anno do HHi3 por Autonio Pereira da Silva Guimarães, em nome de sens colleg-as
dontora lidos, no ncLo da col~&~ão do gráo. Baltia, Tjjp. de Epiphanio Pedroza, 1863,
in·4." ue :10 pp. nnm.

Esp.: A. do Valia Cabral.

181~.- lIIemoria hislori.ca dos nconLeeimentos noLaveis da Faculdade de Medicina
da Balda no &nno de 1863 apresentnda a re,prcliva congregaçiio pelo dr. Júsé'Antonio
de Freit;!,;, &. Bahia, Typ. PU!!.'lettide TO!!1'in/w, Dias & C.a., 1864, in-fol. de 17 pp.
num., 3 ff. (13. da F.')

185.- Di,curso proferido na ahertura d'anla de chimica org-anica pelo dr. An
tonio de C'rqueira Pinto, &. Bahia, Typ. Poggetti, de Toul'in/w, Dias & C.a., 186!J"
in-1~.o de :16 pp. num.

Hal'o.
Exp.: A. do Valia Cabral.

i86. - Di curso proferido no dia:14, de Março de :1854 por occasl3o d'abertura
d'aul:1 de pl1thulogia interna pelo doulor João Pedro da Cunha Valle, &. Bahia,
Typ. Constitucional de A. Q. daF. Guerm, i86!J" in-4.0 de 8 pp. nnm.

Raro.
Exp.: A. do Valia Cabral.

i87.- nr~curso qne proferio flor oecnsião de ser conferido o gráo cle doutor pela
Faculdade de Medieina da 13ahia em nome de ~eus collegas Ignacio buiz de V. Pi·
ment~I.... no anno de 18ti4. Bafúa, Typ. Po,qgetti de Tourinho & C.·, i86!J" in-4.0 de
fO pp. num.

Exp.: A. do Valia Cabral.
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18f1..- Memoria historica elos acontecimentos mais nota\'eis da Faculdnde de Me
d~cina da Bilbin no anno de 186lj,. (Pelo dr. Cerqueira Pinto.) S. lo n. elo, iu-fol. de
i4 PIL num. (8. daF.)

189. - Memoria lJistorica dos acontecimentos mai notaveis da Faculdnde de Me
dicinn da Bahia no anno de 186:3. (Pelo dr. Jeronymo Sodré Pereira.) S. l. n. d"
in·fol. de l~ pp. nUIn. (13. da F.)

190.· Memoria historica da Faculdade de Medicina da Bahia do ,:noo ele 1866
apl'e-'30tada :í re per.tiva congl'egaçBI) pelo dr. Antonio ,Tllsé Osol'io, &. S. l. n. d.
(Rio de Janeiro, 1367), iu·4.0 gr. de 24 pp. num. (B. da F.)

191. - Discurso pronunciado na ahertura da aula de linica medica, em 16 de
Março de HlG7 pelo dr. A. 1. de Filria. V. Gaz. Med. da Baltia, I (18ti6-67), pg. 253.

Exp.: Dr. J. Z, do Menezes Brom.

192., Discurso que prorerio em nome de seus collega., no acto da collaçiío do
grão de doutlJl' em medicina, Antonio Pacifico Pereil'a, no dia 30 de Novembro
de 1867. Baltia, Typ. ConservadA'a, 1807, in ,4. ° de 13 pp. num.

193.- ?llemol'ia bistorira dos acontecimentos notavei do anno de 1867 aprl' en·
lada :í Filculd:lde de Medicilla da Bahia no dia 2 de ",arço ele 1 (-jj plllo dr. Milthias
Moreira Sampaio, &. S. l. n. d., io-f'ol. de 24 pp. num., 2.11'. (8. da F.)

Exp.: A. uo Vallo Cabl'al.
19[~, - Faru:d:ide de Mpdicina da Babia. ?llemoria histol~ica sobre o acontecimentos

occorridos 110 anilo l1e 1863, apre entuda :í respectiva congregnçiio pelo rlr'. Adriano
Alves de Lim:1 Gordilho, &. S. l. 1lo d. (Rio de Janeiro, 18og), in-rol. de 9 pp.
num. e m;Jis 2 inn. (B. ~a F.)

195.- Discurso introductorin fI aula de clinica medica, proferido no dia 15 de
Março de i/:l69, pelo dr. Antonio Jaounrio de Faria, &. Búhia, (Typ. de J. G.
Tour~nl!o), 1869 in-S.o de iO pp. num.

Aintla egual mellte na Ga~~ta i11edica da Bah!a, III ({858-59), pg. i8l.
Exp,: A. do Vallo Cabral.

i96. - Discurso proferido no 3CtO olAmne da collnção do gr:ío nos doutormdos
em medicina, 3 2\l de ;'\ovcmbro de 1.869, pelu or:ldor eleito dr. Eugenio Guimarães
Rebello. Ba/da, Typ, dI! J. G. TO!lrinho, 1869, in·4.0 de ill pp. num.

Exp.: A. do Vali o Cabral.

i97. - Memoria liistoric) dos acontecimentos 1l0taveis occonidos no anno de t870
na Faculdade de Medicin:l ria Bahia ... Pelo dr. Demetrio Cyriaco Tourinho. V. Gaz.
Med. da Bahia, V (1871 - 72), pp. 10J, 121 e 131.

El:p.: Dr.J. Z. do MenezosBrum.

1.98. - Discurso introductoJ'io á aula de clinica interna, proferido no dia 15 de
Março de Hl71 pelo dr. Antonio Januario de F:lriu ... e mandado pnblic:lr pelos
alumnos d 5.° e 6.° anno medico. Balda, Typ. de J, G. Tow'inltO, i871, in-(j,,o de fi
pp. num.

Exp.: A. do Valia Cabral.

199.- Algumas palavras profdridas na abertura do cur o de chimica mineral da
Faculdade de Medicinn dn Bahia, pelo dr. Fr;lnci co Rodrigues da Silva, &. Baltia,
Typ. de J. G. Tounnho, 1871, in-II.O de 23 pp. num.

Exp.: A. do Va:to Cabml.

200.- Discurso proferido a 16 de Dezembro de i871, no acto solemne da collnção
do grão aos doutor;lndos em medicina, pelo orador eleilo EUlychio Suledade. Blthiu"
Typ. do Dia/'io, 187[, ill-8.0 de 14 pp. num.

Exp.: A. do Vallo Cabral. .

20l. - Faculdade de Medicina da Bahia. Memoria historica do anno de 1871., apre
sentada:í respectiva congregnção pelo conselheiro dr. Elias José Pedro a, &. S. L
n. d., in-fol. de 3(j, pp. nom., 111. (13. da F.)

SalJiu antes na Ga,zeta i1fedica da Bahia, VI (i872 - 73), pp. 6,9, 55 e 8i,
202. - Faculdade de Uel1 ici na. Discursos profl'.rirln. no encerramento ao curso de

cbimica IDlneral em 187Z. Bahia, Typ. do Diario, 1872, in-~.o de 25 pp. num.
São dos O,'S. dr. FranCISco Rodrigues da ilva, profes.or da cadeira., Aure(j()

F. de C. Lar. Paes e Herculano Cyrillo Bricio Bezerra Montenegro.
Exp.: A. tio Vali o Cabral.
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20'3. - Di~curso proferido pelo con~. Manoel Lndislnu Aranha D,mtn~. supprindo
as vezes do vice·dirBctol', depois ela collação do gráo riA floator em mAdicina, em 30
de Novembro de '187:2, V. Gaz.lIf~d. da Baltia, VI ('1872·73), pg, H9.

Exp.: Dr. J, Z. do M. Bl'llln.

20~.- Discurso.proferido pelo cons, Al'nnha Dantas a 6 dc Dezembro dp. 1873 na
Faculdade de MeL1iciua dn Rahia, por occa~ião de conferir o gráo de doutol' em me
dicina :lOS que então terminaram o sea cur o medico, V. GCtz. Med. da Bahia, VII
(1873-74,), pg. 129.

Exp.: Dr. J. Z. de Monezes Brum.

205.- Discurso proícl'ido pelo sr. dr. Freitas, por occn~;jão de abril' o curso de
anatomi:1 topogi'aphica e operações no corrente auno. V. Instltulo Acad., n.O :1., d~
'1 de Junho de 1871.

Exp.: A. do Valia Cab,·al.

206,- Di-curso proFeritlo pelo ~r. dr. J. L. de Almeida Cout'), no (lia da abertura
do curso de materia medica e thet.lpeuLica. V. Institltto Acc!d., n.O 2, de 10 de Junho
dc 1.874,

Exp.; A. do Vali e Cabral.

207. - Faculdade de Medicinn da Bahia. Memoria hUorica dos acontecimentos
mais nolnvci~ rlc ta Faculdade no anno ele '1873, npreselltada á rdspectiva congre
gação no dill 2 de Março de i874, pelo dr. José A[onso ele Múura, &'. S. I. n. d. (Rio
de Janeiro, 1875), in-4,." gr. de 32 pp. Dum., 2 a. (H. da F.)

208. - Di cnrso introductol"io á aula de clinica medica prnfpl'ido em 15 rle Março
de 1.87U pelo dr. A. Jalluario de Faria, &. BaMa, Impl'ensa EconomicCl, 1.876, in·4"o
de:l.2 pp. num.

EXJl.: A, do Vallo Cabral.

209. -Allocução dirig-ida aos alnmnos do curso de chimica mineral da J7aculrlade
de Medicina pOl' occa 'ião de comcçal·o no dia :1.5 de Março do corrente anno pelo
dr. Virgilio Climaco Damazio, &. Bahia, Impl'ensa Ecollomica, 1876, in-4,.o de
22 pp. num. .

Exp.: A. do Vallo Cabral.

210. - Discurso profer;do na abr.rtnra do C1l1'SO ele physica d~ Faculdadc de Medi
cina da B;"lia em 1876 pelo dr. José Alvcs de Mello, &. Bahia, Imprensa Ecónomica
:1.876, in-4,.o de i7 pp. llum,

Exp.: A. do Vallo Cabral.

2U. - Discurso do director ela F,'culdade de Medicina ela Bahia, o exm. r. conse
lheiro di'. Antonio Januario ele F(lria, no ncto (la colla~ão do gr:'io em ]876, mandado
imprim ir pelos rlrlllloran dos em demons tração de apreço. Ba/tia, Imprensa Eco
nomica, 1876, in·4,.o de 16 p. num.

Sn IJ i u tnlll bem nn Gazeta Medica da BCthia, i876, pg. 562.
Exp.: A. do Vallo Cabral.

2J2. - Discurso proferido no acto solemne da collaçno do grau PlU :1.5 de Dezembro
de ]877 pelo exm. SI'. con~elbeiro pI'. Antonio Jnnl1ario de Faria, director da
Faculdade de Medir'ina da lllbia. mandado imprimir pelos dOlltornndos. B.thia, Typ.
de AUonso Ramos &C.", 1877, in'[1.ode 15 pp. num.

Exp.: A. do Vallo Cabral.

213. - Faculdade de Medicina da Bahia. Memoria bistorica dos acontecimentos
mai nota veis do anno de -1877. Pelo dr. Egas Carlos Moniz Sodré de Aragão, &.
S. l. n. d. (Rio de Janeil'o, Typ. Nacional), 1878, in·fol. de 3~ pp. num.

Exp.: Bibl. Nacional.

21.[1. - Faculdatle de Medicina d~ Bahia. Discurso proferido na abertnra d'aula de
botanica e zoologia pelo dr. Peelro Ribeiro de Araujo, em Março de 1878. Mandado
imprinlÍl' pelus seus alumnos em signal de recophecimento. Bahia, Typ. de ilffonso
Ramos & C.a, 1.878, in·8° gr. de J5 pp. num.

Exp.: A. do Valle Cabral.

2J5. - Di ·cur..;o do direeLor ela Faculdade de Medicina da Bahia, o exm. sr. con
selheiro dr. Anlonio Janu;tl'io de Faria, no acto da coUação do gráo em 1.878, Bahia,
Impl'. Economica, 18i8, in·8.0 de 20 pp. num.

Exp.: A. do Vali e C.bra1.
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~16. - Discur50 que, como orador do anno, proferiu o dr. Frederico de Castro
RebelIo no acto solemne da collação du gráo de doutor 001 medicina em 21 de
Dezembro de 1878. M:)ndado imprimir por 'eu colIega. Ba/tia, Typ. de Lopes Vel
lozo & C.', 1878, in-4..o de 12 pp. num.

Exp.: A. do Valia Cabral.

217. ~ Faculdade de Medicina da Bahia. Memoria historica do anno de 1ts78
apresentada cm Marco de 1879. (Pelo dr. Virg-ilio Climnco Damazio.) S. l. n. d.
(Rio de Janeiro, Typ. Nacional, 1879), in·fol. de 20 pp. num. (8. da F.)

218.· Discurso na aula de pharmacia pratica, pronunciado no acto de sua abertura
pelo dr. fiomualdo Antonio de Seixas Filho, &. Baltia, Imprensa Economica, 1879,
in-q..ode9pp. num.

Exp.: A. do Valla Cabral.

219. - Discurso proferido peln dr. Romualdo A. de Heixas Filho, lente substituto
da Fac. de Med. no dia 16 de Julbo de 1879, ao deix~r a regencia da cadeira de
pbysica .•. Baliia, Typ. da Gazeta da Bahia, 1879, in-q..ode8 pp. num.

Exp.: A. do Valia Cabral.

220.· Discurso pronunciado no amphitheatro da Faculciade de Medicina por
occa ião de encel'rar-se a aula de clinica interna regida pelo dr. Ramiro Affonso
Monteiro, pelo orndor eleito pai' parte do 6.° anno medico Antonio Lino da Malta
Bacellar. Bahia, Typ. de Lopes Vellozo & C.', 1879, in·q.o de 13 pp. num.

Exp.: A. do Valia Cabral.

221.- Di curso do vice-director da Faculdade de Medicina da Bahia, o illm. sr. dr.
Francisco Rodrigues da Sil va, no aclo da colIação do gráo em 1.879, mandado imprimir
pelos doutorandos em demonstração de apreço. Ba/tia, Imprensa Economica, 1879,
in-q..o de 22 pp. num.

Exp.: Á. do Valla Cabr,,1.

222.· Jth.·.noria bistorica da Faculdade de Medicina da Hahia, relativa ao anno
de 1879, pelo dr. José Alves de Mello, &. S. l. n. d. (Rio de Janeiro, Typ. Nac., 1880),
in-q.o gr. de 22 pp. num.

Exp.: Bibl. Nacional.

223. - Discurso do vice-directol' da Faculdade de Medil:ina da Bahia, o iIlm. sr.
dr. Francisco Rodrigues da Silva, no acto da collação do gráo aos doutorandos da
cõrtfl em 1880, mandado imprimir pelos mesmos doutorandos. Ba!tia, Imprensa Eco·
nomica,. i880, in-~.o de 25 pp. num.

Exp.: A. do VaUa Cabral.

2240. - Discul'sO proferido no acto da collação do gráo por Deocleciano Ramos,
orador eleito para o me mo acto ... Em 14, de Dezembl'o de 1.88L Mandado imprimir
por seus coUegas. Baltia, Imprensa Economica, 1881, in-4,.o de '1~ pp. num.

EIp.: A. do Vallo Cabral. .

225.- Relataria lido pelo dr. Manoel Victorino Pereira no neto da inauguração do
g-abinete de anatomia e physiolog-ia palhologica e do horlo botanico da Faculdade de
Medicina (daHabia). V. Gaz. Med. da Bahia, 1881-82, pg. 21í!:l. (H. da F.)

Reproduzido na União Medica, 1882, pg. 65.

226. - Discurso que por occasião de prestar juramento e tornar posse da cadei 1'11
de anatomia geral e patllologica da Faculdade da nallia a 15 de Julho de 1882 pro
feriu o dr. Antonio Pncifico Pareira, &. Bahia, LitllO·typ. de João Gonçalves Tou
1'Ín/w, 1882, in-4.O de 1.1í pp. num.

Sal1iu tambem na Gazeta llIed. da Bahia, !882-83,' pg. U, e na União .Medica,
!882, pg. ~78.

Exp.: A. do Valla Cabral.

227.-Fac. de Med. da Babia. lI1:emoria historica do anno de 1882, apresentada á
respectiva cGngre!f:lção no dia 1.0 de Março de 1883 pelo ... dr. Antonio Pacifico
Pereira. S. l. n. d. (Rio de Janeiro, Typ. Nac., 1883), in·q.. o gr. de 7~ pp., 2 fr.
(B. da F.)

228. - Discurso proferido pelo dr. Manoel Victorino Pueira, no acto de tomar
posse da 2." carleira de clínica cirurgica da Faculdado de Medicina da Dallia. V. Gaz.
JtJed. da Baltia. 1883·8'1-, pg. 57. (8. da F.) I~

3
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22!l.- AlIocução proferida na abertura do curso pratico de toxicologia da Facul·
dade de Mediciua da Babia pelo dr. Eutychio Soledade. V. Gaz. Med. da Bartia,
i883·84" pg. 4,i6. (B. da F.)

230. - Faculdade de Medicina da Bahia. Memoria historica dos acontecimentos mais
notaveis da Faculdade rIe Medicina da B~hia relativos ao anno de 1883; pelo dr. ·José
Olympio de Azevedo, &. S. I. n. d. (RIO de Janeú'o, Typ. Nacional, 188iJ,), in-fol. de
39 pp. (B. da F.)

b) Faculdade do Rio de Janeiro:

23i. - Escola de Medicina no Rio de Janeiro. V. Mello Mal'aes, Corogr. hist., II,
p. 2.", pg. iJ,0iJ,. .

Exp. : Bibl. Nacional.

232.- A Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Not. hisL. pelo dr. Moreira
d'Azevedo. V. Rev. do Inst. Hist., XXX, 2" p. (:1.867), pg. 397 ; Ann. BTas. de llfed.
XIX (1867-68), pg. 4,33 ; e Moreim de Azevedo, Apontamentos historicos, 1881., pg. 82.

Exp. : Bibl. Nacional.

233 .. Discurso pronunciado na abertura do curso d'anatomia da Escola de Medicina
do Rio de Janeiro pelo sr. José Mauricio Nunes Garcia, dr. em medicina ... e pu·
blicado pelos alumnos do 2.° e 3.° anno medico da me ma Escoln. Rio ele Janeil'o, na
Typ. bnpal'cial de F. de P. Bdto, 1.839, in-iJ,.o de 39 pp. num. (B. da F.)

23lj,. - Discurso pronunciado na abertura do curso de anatomia da Escola de Medi
cina do Rio de Janeiro, por José Mauricio Nunes Garcia, &. Rio de Janeiro, Typ. Imp.
deF. P.Brito, i8lj,0, in·4,.o peq. de 4,0 pp.

Exp. : Bibl. 'aeional.

235.- Discur o pronunciado por occasião da abertura da aula de operações, por
Candido Borges Monteiro, &. Rio de Janeiro, Impl'. Imparcial de F. de. aula Bl'ito,
i8U, in·lj,.o de :1.6 pp.

Exp. : Bibl. 'acional.

236.- Discurso pronunciado por occasião da abertura da aula de anatomia topo
grapbica, medicina operatoria e apparelhos, na Faculdade do Rio de Janeiro, em o
corrente anno de -184,2, por Candido Borges Monteiro, &. Rio de J aneil'o, Typ. Imp.
de F. de Paula Bdto, :I.8lj,2 , in-lj..o peq. de :1.6 pp.

Exp. : Bibl. Nacional.

237.- Escola de medicina. Discurso prouunciado pelo dr. Jobim na sessão solemne
do doutoramento em :l.8lj,3. V. Minel'va Brazil., I (:l.8lj,4,), pg. :1.82.

Exp. : Bili!. Nacional.

238.- Discurso do sr. dr. C. B. Monte,iro, recitado na Fac. de Med. no dia da aber·
tura do seo curso de medicina operatoria e apparelhos. V. Rev. Med. Bras., II
(18lj,2·4,3), pg. 4,6.

Exp. : Bili!. Nacional.

239. - Discurso pronunciado no ... anno de :1.81:5 por occaSIaO d'abertura da aula
de anatomia topograpbica ... da Faculdnde de Medicina desta Côrte ... Por Candido
Borges Monteiro, &. Ria de Janeú'o, Typ. Impanial de Paula Brito, 1.84,5, in-4,.O peq.
de :1.6 pp.

Exp': Bib!. Nacional.

2lj,0.· Discurso recitado na Escola de Medicina desta côrte, no dia 20 Dezembro
de :l.8lj,9, pOl' occasião da colln~ão do gráo de doutor om medicina; pelo sr. dr. An
tonio Ferreira Pinto. V. Ann. Bms. de 11led., V (:l.8lj,9-50), pg. 62. (B. da F.)

2M. - Memorias historicas dos acon teci mentos notaveis de :1.855 e :1.856 apresen tada
á congregação dos lente3 da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, em cumpri·
mento do art. :1.97 dos estatutos pelo dr. Tbomaz Gomes dos Santos, &. Rio de Ja
neil'o, Typ. Universal de Laemmel't, :1.857, ifi-4. ° gr. de 23 pp. num. (B. da F . ~

24,2.- Di curso lido na abertura do curso de anatomia descriptiva da Escola de
Medicina da côrte em:l.7 de Março de :1.857 pelo dr. José Mauricio Nunes Garcia, &.
Rio de Janeiro, Typ. Imparcial de B. Baptistll Brasilâro, 1857, in·4,. ° de 20 pp.

Exp.: Bib!. Nacional.
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24,3. - Relação dos estudantes matriculados na Faculdade de Medicina do Rio de
Janeiro ... de '1857 a '1881,. Ri de Janeiro, Typ. de N. L. Vianna & Pilhas e Typ.
Nac., i857-84" 3 vais. in-4,.o (B. da F.)

Do anno da 1.862 em deante passou a denominar-se Lista gel-at dos estudantes ma
tl-iculados, &.

24,4,.- Memoria hi lorica do acontecimentos notaveis da Faculdade de Medicina
do Rio de Janeiro, durante o anno de 1857, apresentada á re pectiva congregaçào, em
cumprimento elo <Irt. i79 dos estatuto, pelo dr. Antonio Felix Martin, &. Rio de
Janeiro, Typ. Universal de Laemmert, 1858, in-4,.o gr. de i8 pp. num., 5 fI. (B. da F.)

h5.- Memoria historica dos principaes acontecimento da Faculdade de Medicina
do Rio de Janeiro durante o anno de '18;;8, apresen tada li respectiva congregação
em cumprimento do 3rt. i79 dos estatutos pelo conselheiro dr. Autonio Felix
Martins, &. Rio de Jane'iro, Typ. Universal de Laemmert, :1859, in-4,.o gr. de 23 pp.
num.,::I ff. (B. da F.)

24,6.· Memoria historica dos principaes acontecimentos da Faculdade de Medicina
do Rio de Janeiro durante o anno de i859, apre entada li respectiva congregação em
cumprimento do art. OH do estatutos pelo dr. Frallcisco Praxedes de Andrade
Pertence, &. Rio de Janeiro, Typ. UlLiversald~ Laemmel't, 1860, in-4,." gr. de 18 pp.
num., 2 lI. (B. da F.)

24,7.· Memoria historica dos acoutecimentos no laveis da Faculdade de Medicina
do Hio de Janeiro succedldos durante o anno de i860 apresentada á congregação em
cumprimento do que ordena o art. i97 dos e tatutos pelo dr. Antonio Ferreira Pinto,&.
Rio de Janeiro, Typ. Univel'sal de Laemmert, 1 61, in-4,," gr. de 35 pp. num., 2 ff.
(B. da F.)

24,8. - Memoria historica dos acontecimentos notaveis àa Faculdade de Medicilla do
Rio de Janeiro succedidos durante o anno de '18ü1 apresentada á congregação em
cumprimento do que determina o art. '197 dos estatutos pelo dr. Antonio Ferreira
Pinto, &. Rio de Janeiro, Typ. Nacional, 1855, in-fol. de 23 pp. num., 3 ff.
(B. da F.)

Sal.liu antes na Gazeta ilIed. do Rio de Janeiro, 1.862 e 1.863.

. 24,9. - Discurso pronunciado na presença de Suas Magestades Imperiaes pelo dire
ctor da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro o conselheiro Jo é Martins da Cruz
Jobim no acto de conferir o gráo de doutor aos 27 de Novembro de 1862. Rio de Ja
neiro, Typ. Univel'Sal deLaemmert, :l863,,in-8.o gr. de 23 pp. num.

Exp.: Acad. Imp. do Medicina.

250. - Memoria historica dos acontecimentos notaveis da Faculdade de Medicina
do Rio de Janeiro occorridos no anno de i862 apresen Lada á congregação em cum
primtlnto do que determina o art. i97 dos e tatutos pelo dr. Franr:isco de Menezes
Dias da Cruz, &. Rio de Janeiro, Typ. Nacional, i865, in·fol. de 18 pp. num.
(B. da F.j

Sal.liu antes na Gaz. i1Ied. do Rio de Janeil'o, de 1.863.
251. - Memoria hi lorica da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro no anno de

i863 apresentada á respectiva congregação pelo dr. Francisco BeDifacio de Abreu, &.
Rio de Janeiro, Typ. Paula B1'ito, 1864, in·fol. de '19 pp. num. (B. da F.)

252. - Discur o pronunr:iado na presença de Suas Mage tades lmperiaes pelo di·
rectal' da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro o conselheiro José Martins da
Cruz Jobim no acto de c(lnferir o grau de doutor. Aos 16 de Dezembro de i864,. Rio de
Janeiro, Typ. Universal de Laemmert, i864" in-8" gr. de 25 pp. num.

Traz a biogr. de Carlos Linneu.
Exp.: Bibl. Nacional.

253. - Discurso proferido na missa do Espirita Sancto que mandaram dizer os
dOllLorandos de Medicina do anno de 1.865. Pelo P. c B. cl Antonio Maria COfl'êa
de Sá e Ben. cs Lente Cathedratico de Historia Natural no I. Collegio de Pedro II.

Datado do Gollegio Pedt·o II a 15 de Novembro de 1865. Foi recitado na Igreja de
São José. IÓ

A u to g r a pl.l o. ln-foi. ii ff. llum.
a anctor é o actual bispo de Marianna.

Exp.: Bibl. Naoional.
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254. - !\lemoria historica da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro no anno de
1865 apresentada á congregação pelo dr. Francisco José do Canto e Mello Castro Mas
carenhas, &. S. lo n. d (Rio de Janei7'o, 18(6), in-fol. de 14. pp. num., i fi.
(B. daF.)

255. - Memoria historica relativa aos factos mais nOlaveis, occorridos na Facul
dade de Medicina do Rio de Janeiro duraute o anno de 1866 pelo dr. Francisco
Gabriel da Hocha Freire, &. S. l. n. d., in-lJ,.o gr. de 35 pp. num. (8. da F.)

256. - Memoria historica da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro sobre os
aconteciment03 mais notaveis occol'l'idos em 1867 apresentada á respectiva congrega
çiío pelo dr. João Vicente Torres Homem, &. S. I. n. d., in-fol. de 32 pp. num., 1 n.
(B. da F.)

257. - Panegyrico do médico, oração composta e recitada pelo rev. b. 01 An
tonio Maria Corrêa de Sá e Benevides, então clerigo de ordens menores e actual
mente bispo de Marianna, na eg-reja de S. José ante os doutorand'.ls de 1866.

Au t og ra p h o. ln-foI. de 16 pp. num.
Exp.: BiM. Nacional.

~58. - Discurso recitado pelo dr. Antonio Caetano de Campos como orador dos
doutora ndos de 1867 no acto da coUação do gráo. Rio de Jc.neiro, Typ. de Brown &
Pereira JuniOl', 1867, in-fI,.o de 12 pp.

EXIl.: Bibl. Nacional.

259. - Discurso pronunciado em 1868, no acto solemne do douloramento na
Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, pelo seu director, Jo é Martins da Cruz
Jobim, &. Rio de Janeú'o, Typ. Univ. de Laemmert, 1868, in-8.0 de 31 pp. nU!D.

Exp.: Bibl. Naciona 1.

260. - Discurso proFerido no dia da prestaçlio do juramento dos pharlIiaceuticos
por Polidora Xavier de Moraes. Rio de Janei7'o, Thevenet & C., 1868, ia-8." de 8 pp.

Exp.; Bibl. Nacional.

261. - Discurso pronunciado perante Suas Magestades Imperiaes, os exms. srs.
Mini tros da Fazenda e do Imperio, Conselheiros de Estado, Faculdade de Medicina,
etc., etc., no acto da coUação do gráo dos doctorandos em 1868 em resposta ao do
director da Faculdade de Medicina o iIlm. e exm. sr. conselheiro dr. José Martins
da Cruz lobim, por Benjamin Franklin Ramiz GaIvão, orador dos doctorandos, &.
Rio de Janeiro, Typ. do Impel'ial Instituto Artistico, 1869, in-4..o gr. de 10 pp.

Exp.: Bi bl. Nacional.

262.- Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Memoria historica dos aconte
cimentos notaveis de ta Faculdade no anno de 1868, apresentada á congregação dos
srs. lentes no dia L° de Março de 1869 pelo dr. Antonio Teixeira da Rocha, &.
S. I. n. d., in- foI. de 31 pp. num., 1 fi. (B. da F.)

263. - Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Memoria historica dos aconte
cimentos nota,eis dest.1 Faculdade no anno de 1869, apresentada á congregação, em
cumprimento do que determina o art. 197 dos estatutos, pelo dr. Antonio Gabriel
de Paula Fonseca, &. S.l.n. d., in-foI. de 32 pp. num. (B. da F.)

261J,. - Faculdade de M13dicina do Rio de Janeiro. Memoria historica relativa aos
factos notaveis oecorridos no anno de 1870, pelo dr. Antonio Ferreira França, &.
S. I. n. d., in-fol. de 25 pp. num., 1 fi. (B. da F.)

265. - Estellionato scientillco apresentado como prova' de concurso á cadeira de
clinica cirurgica da Faculdade de Medicina do Bio de Janeiro pelo sr. Matheus de
Andrade, &. Rio de Janei7'o, Typ. (Laemmert, 1871), in-4..0 de 18 pp. num.

Exp.: Bibl. Nacional.

266. - Discurso pronunciado na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro no acto
do doutoramento em 1871, pelo director cons. José Martins da Cruz Jobim. Rio de
Janeú'o, Typ. Americana, 1871, in-8.o de 18 pp.

Exp.: Bihl. Nacional.

267.- Faculdade de ~ledicina do Rio de Janeiro. Memoria bislorica acerca dos
facto mais notaveis occorridos em 18i2 acompanhada de um relataria sobre a orga
nização das mais importantes Faculdades de Medicina da Europa, pelo dr. V. Saboia,
&. S. l. ,n. d., in-fol. de 4.0-8 pp. num., UI. (B. da F.)

V. Analyse pelo sr. dr. A. C. de Miranda Azevedo na Revista Medica, 1873-74,
pp. 75,109, 135,205 e 220 ; 1874-75, pp. 24, 138 e 158.
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268.- Faculdade dll Medicina do Rio de Janeiro. Memoria historica dos aconle
cimentos notaveis do anno lectivo de 1.873, redigida pelo dr. Antonio Gabriel de
Paula Fonseca, &. S. l. n. d., in-fol. de ;-lO pp. num., i O. (B. da F.)

.269.- Ogabinete de anatomia pathologica da Faculdade de Medicina da côrte (pelo
dr. MotLaMaia). V. ATchivos ele llfed., n. 1,1874, pg. 27. (B. da F.)

270.-Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Memoria historica dos acentecimen
tos notaveis do anno lectivo de 1874 redigida pelo dr. Joaquim Monteiro Call1iuhoáJ

&. S. l. n. d., in·fol. de 86 pp. num. (B. da F.)
27'1. - Faculdade de Medicina do Rio de Janei 1'0. "Memoria historica dos acontecimen

tos do anno lecLivo de 1875 redigida pelo dr. Ezequiel Corrõa dos Santos, &. S. l. n.
d., in-fol. de 61 pp. num. (8. da F.)

272.-Cousas do seculo dés e nove ou uma lagrima de eterna saudade, um esforço de
sincera nmizade, o um dever de bom christão, sobre a' campas dos douLortls Fran·
cisco Julio Xavier e o infeliz MaLheos de Andrade. Rio de JaneIro, TUp. Imp. Consto de
J. Villeneuve & C. a, 187D, in·8.o de 46-48 pp. num. ( B. da F.)

273.- Pontos approvados pela congregação da Faculdaile de Medicina do Rio de Ja
neiro para as tlleses dos alumnos que tem de dontorar-se. (De 1876 a 1884.) Rio de Ja
neil'o, Tup.Nac.1875-83, 1 vaI. in·4.0(B. daF.)

274. - Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Memoria historica dos factos mais
notaveis occorridos em 1876, pelo dr. João Martins Teixeira, &. S. l. n. d., in-fol. de
65 pp. uum. (B. da F.)

275. -Artigos sobre a Facultiadede ~redicina da cõrte, pelo dr. João Martin- Teixeira,
Extrahidos da memoria hi torica do nutor sobre os acontecimentos mais notaveis de
1876 ... Rio de Janeiro, Serafim Jose Alves, 1878, in-4.o de 44 pp.

Esp.: Bibl. Nacional.

276. ·Memorin lJistorica da Faculdade de Medicina do Rio do Janeiro relativa ao nnno
lectivo de 1878 redigida pelo dr. MotLa àfaia, &. S. l. n., d., (Rio de Janeil'o, TUp. Nac.
1879), in-4.o gr. de;-l9 pp. num. (B. de F.)

277.- Discurso pronunciado ... no ncto da collação do gráo dos doctorandos de 1878,
(1m resposta ao do director da Faculdade de Medicina o ... cons. dr. Manoel Maria de
Moraes e Valle, por José Thomaz da Porciuncula, orador dos doctorandos. Rio de Ja·
neiro. Typ. Nac., 1878, in·4.o gr. de 8 pp. num.

E,p.: Bibl. Nacional.

278.- Memoria historica dos acontecimentos mais notaveis occorridos na Faculdade
de Medicina do Rio de Janeiro em 1879 redigida pelo Dr. Nuno de Andrade, Lente
substituto da Secção medica. (B. da F.)

Co P i a autbenLicada pelo sftr. dr. Carlos Ferreira de Sousa Fernandes, secretario da
Faculdade. ln-foI. de 80 fI. num. .

Esta Memoria historici!. apezar de ler sido approvada, não foi publicada.
279.- Relataria do director da Faculdade de Medicina do Hio de Janeiro ( visconde

de Santa Izabel). 18í9. (Rio de Janeiro, Typ. Nac., 1880), in-fol. de ~4 pp. num.
(B. da F.)

280. - Notas sobre uma viagem scientifica á America do Sul, lidas á Sociedade de
Medicina pratica de Paris na sessão de 2 de Dezembro de 1880. Pelo dr. J. A. Fort.
Paris, A. Delahaye et E. Lecrosniel', 1880, in-4.o

Exp.: Bibl. Nacional.

281. - Discurso pronunciado no acLo solemne da collnção elo gráo de doutor em
meelü:ina pela Filculdado do [{ia do Janeiro perante Suas Magéstndes Imperiaes no
dia 29 de Dezembro de i880, pelo conselheiro dil'e~tor interino da mesma Faculdade
dr. Manoel Mnria de Moraos e Valle. Rio de Janei1'o Typ. Imp. e Consto de J. Vil·
leneuve & C., 1880, in-8.o de :li pp. num. ( B. da F.)

~82. - Discur o pronunciado no acto da collaç1io do gráo dos doutorandos de i880
pelo dr. Clemente da Cunha Ferreira, orador eleito por unanimidade de votos.
Rio di' JaneiTo, Typ. Central de Evaristo Rodl'igues da Costa, 1880, in·}.o de {6
pp. num.

Exp. : A. do Vallo Cabral.

283 .• A novn Faculdade de Medicina. V. União Med., 188!, pg. 97. (B. da F. )
28!~ .. Ainda a nova Faculdade de Medicina. V. Ulúào lIfcd., 1881, pg. 1~D, 193.

( n. da F.) l-<:
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285.- Discurso pronunciado perante S. l\t o Imperador na festa de instalIação dos
retratos de alguns profes ores da Faculdade de Medi'ciua do Rio de Janeiro e da
inauguração de diversos laboratorios para o eusino pratico dI! mesma Fac. em 30 de
Novembro de :1.881 pelo cons. dr. V. Saboia, &. Rio da Janeil'o, Typ. Nac., :1.881, in-8.o
de :1.8 pp. num. (8. da F.)

286 .. Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Se são solemae de 30 de No
vembro de :1.88-1. Discurso proferido em nome da congregação e.na augusta presença
de Sua 1vlagestade o Imperador pelo dr. Nuuo de Audl'ade, &. Rio ele Janeil'o,
Typ. Nacional, :1.882, in-8.o de 45 pp. num. (B. da F.)

287. - Discurso proferido perante Suas Magestades Imperiaes no acto do doutora
mento dos a/Uluno da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro em 1881, pelo con
selbeiro dr. V. Saboia, &. Rio de Janeiro, Typ. Nacional, :1.882, in-8.° de 29 pp.
num. (B. da F.)

288. - Discurso pronunciado no acto solemne da collação do gráo dos doutorandos
de i881 (por Tbomaz Augusto de Mello Alves). Rio de Janeiro, 'l'yp. Economica, :1.882,
in-8.0 gI'. de i3 pp. num. (B. da F. )

289. - Memoria hi torica da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro relativa ao
anno leclivo de i88'1 apresentada á re pecLiva congregação em Abril de :1.882, pelo
dr. Benjamin Franklin Ramiz Gaivão, &. Rio de Janeiro, Typ. Nacional, :1.882, in-4.0
gr. de 5'1 pp. num. (B. daF.)

290. - Relataria acerca lias trabalhos realisados e dos factos occorridos na Facul
dade de Medicina do Rio de Janeiro durante o auno escholar de 1881 apresentado ao
illm. e exm. sr. con elheiro ministro do Imperio pelo director da mesma Facul
dade conselheiro Vicente C:mdido Figueira de Saboia. Rio de Janeiro, Typ. Nacional,
'1882, in-4.0 gr. de 33 pp. num. (B. da F.)

29'1. - Relataria acerca dos factos occorridos na Faculdade de Med. do Rio de
Janeiro desde o L° de Jovembro de :1.881 a 28 de:Fevereiro do corrente anno ... pelo
director da mesma Faculdade canseI beiro Vicente Candido Figueira de Saboi a.
Rio de Janeil'o, Typ. Nac., i882, in·4.0 gr. de i3 pp. num., 3 ff., 2 pp. (8. da F.)

292.- Discurso proferido perante SS. MM. Imperiaes no acto do doutoramento
dos alumnos da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro em 1882 pelo con elheiro
dr. V. Saboia, &. Rio de Janeil'o, Typ. Nac., :1.883, in ·8.° de 22 pp. num. (B. da F.)

293. - Discurso proferido perante SS. MM. Imperfaes no acto do doutoramento
dos alumnos da Faculdade de Medicina do B.io de Janeiro em :1.883 pelo conselheiro
dr. V. Saboia, &. Rio de Janeiro, Typ. Nacional, 1884, in-8.0 de 28 pp. num.
(B. da F.)

~94.- B.elatorio do director da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro (Vicente
Candido Figueira de Saboia). V. Relataria do Ministerio do Imperio, annexo B.
(B. da F.)

Tracta dos factos mais importantes oecorridos na Faculdade elll :1883.
295.- Discurso pronuuciado em 23 de Janeiro de i884 pelo ... conselheiro dr.

barão de Maceió ... em resposta ao do orador por parte do 2.° anno medico de 1883 no
acto da inauguração do seu retrato no Gabinete de Histologia na mesma Fa
culdade, &. Rio de Janei~'o, Typ. Hildebrandt, '188~, in-8.0 de i5 pp. num.

Elp.: DibI. Nacional.

296. -Faculdade de Medicina. Di curso inaugural da cadeira de clínica obstetrica e
gynecologica pelo professor Erico Coelho. Abril de 1884. Rio ele Janeiro, Faro & Lino,
(Typ. Gantml. da Eva~'isto R. da Gosta), '1884, in-8.0 de 16 pp. num. (8. da F.)

Academias e associações medicas

297. - Estatutos da Sociedade de Medicina de Pernambuco. i8M. V. Ann. da
ilied. Pern., pg. i8.

Exp.: DibI. Nacional.

298. - Di curso recitado pelo senhor doutol' Antonio Peregrino Maciel Mon teiro,
presidente da Sociedade de Medicina, no acto da in tallação da mesma Sociedade, no
dia 4 de Abril de i841. V. Annaes da Med. Pern., pg. 9.

Exp.: Bibl. Nacional.
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299. - Discurso recitado pelo senhor doutor José Eustaquio Gomes, vice-presidente
da Soe. de Med., na sessão solemne do anniversario da in tall~ção da mesma Soe.
no dia 4 de Abril do corrente anno (1842). V. Ann. da ilIed. Pern., pg. 59. '

Exp.: Bibl. Nacional.

300. - Relataria dos trabalhos da Socied. de Med. de Pernambuco no anno
de 1841 a 18!]'2 ... pelo ... doutor José Joaquim de Mor'ae Sarmento. V. Ann. da lJIed.
Pe7·n., pg. 104.

Exp.: BibI. Nacional.

30L - Relatorio dos trabalhos da Soe. de Med. de Pernambuco no nnno de 1842
para 1.8'13 ... Pelo •.. doutor José Joaquim de Moraes Sarmento. V. Ann. da ilIed. Pern.,
pg. 232.

Exp.: Bibl. .Nacional.

302. - Academia de Sciencias Medicns da Babia; pelo dr. M. A. de M. Albu
querquePitta. V. Arch. Med. Bras., IV (18'l7-48), pg. 189. (8. dá F.)

303. - Discurso pronunciado n'a sembléa geral d'Associação Medico-PilaI'
mnceutica de beneficencia mutua pelo dr. José de Góes Seqneira. V. Gaz. Med.
da Bahia, IV (1869 - 70), pg. 37.

Exp. : DI'. J. Z. do MonezesBrum.

304. - Sociedade Medico-Pharmaceutica de beneficencia mutua. Allocução do
presidente, dr. Silva Lima, na sessão annnal em 8 de Setembro. V. Gaz. Med.
da Balda, 1876, pg. 433. (B. da F.)

305. - Academia CJ'eada em 1772 no Rio de Janeiro. V. O P7'Ogl'. Med., 1(1876),
pg. 165.

306. - Discurço (sic) inaug-nral que na sessão publica da installação da Sociedade
de Medecina (sic) do Rio de Janeiro recitou José Martins da Cruz Jubim, &.
Rio de Janei7'o, Typ. do Diario, 1830, in·4. O de 24 pp. num.

Exp.: Acad. lmp. de Modicina.

307. - Estatutos da Sociedade de Medicina do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro,
Typ. 1m]). e Nac., 1830, in-4. o de 17 pp.

Exp.: Bibl. 'aciona!.

308. - Discurso recitndo na se ão publica da Sociedade de Medicina do Rio
de Janeiro, em 24 d'Abril de 1831, por José Augusto Cezar de Menezes, &.
Rio de Janeiro, Typ. 1mp. e Consto de E. Seignot-Plancher, 1831, in-8. o de
21 pp,

Sabiu tambem no Sem. de Sal/de Publ., I (iS3i), pg. i7õ.
Exp.: BibJ. Nacional.

309. - Discurso do sr. presidente Octaviano Maria da Rosa, lido na sessão de 7 de
Maio de 1831.. V. Sem. de Saude Publ., J, 1831, pg. 21.5, (8. da F.)

3·10. -Discurso dirigido á Sociedade de Medicina do Rio de Janeiro, na
sessão de 4 de Agosto pelo doutor Jos6 Francisco Sigaud. V. Sem. ele Satide Publ., I
(1831), pg. 12L (B. da F.)

311. - Discurso do dr. J. M. da Cruz Jobim tomando o lugar de presidente da
Sociedade. V. Sem. ele Saude Publ., I (1 31), pg, 244. (8. da F.)

312. - Discurso lido na sessão de 25 de Fevereiro de lR32 pelo dr. José Francisco
Sigaud, presidente actual da Sociedade de Medicina do Rio de Janeiro. V. Sem. de
Saude Pub., I, 1832, pp. 309, 313. (B. da F. )

313. - Relataria dos trabalhos da Sociedade de Medicina do Rio de Janeiro, desde
24 de Abril de 18;H até 30 de Juuho de '1832, lido na ses. ão publica de 30 de Junho
de 1832 anniversario da fundação da Sociedade; p lo dr. Luiz Vicente De-Simoni,
secretal~io perpetuo da mesma Sociedade, &. Rio de JalleiTo, na Typ. 1mp. e Consto
de Seignt-Plancher & C.a, 1832, in_~.o de 44 pp. num.

Exp.: Acad. lmp do Medicina.

3l4. - Discurso do sr. president Torre3 na sessão de 10 de Novembro de 1832
V. Sem. de Saude Publ., I (1832), pg. 461 (B. da F.)

3·15. - Discurso do sr. presidente (dr. João José de) Carvalho na sessão de 18 de Maio
de 1833. V. Sem. de Saud. Publ., I (i833), pg. 568. (B. da F.) l~
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316. - Di 'curso do sr. dr. ~reirelles dirigido á Sociedade na sessão de :1.9 de
Agosto de :1.833. V. Rev. ilIed. Flum., I (:1.835), n.O 2, pg. 10. (8 da F.)

317. - Discurso do sr. dr. Meirelles, lido cn sessão de:l.6 de Novembro de :1.833,
como presidente. V. Rev. Med. Flttm.. I (:1.835), n.O 3, pg. 20. (B.a d F.)

318. - Discurso do sr. dr. Soares Meirelles, como presidente, na sessão de 25
de Fevereiro de :l.83i. V. Rev. Med. Flum., I (1835), n. 0 4, pg. 7, (8. da F.)

3,19. - Sociedade de Medicina do Rio de Janeiro (pelo dr. J. F. Sigaud). V. Diario
deSaude, :1.835, pg. 209. (8. da F.)

320. - Sessão publica da Sociedade de Medicina do Rio de Janeico (pelo dr. J.
F. Sigaud). V. Dial'io de Saude, :1.835, pg. 97. (B. da F.)

32:1.. - Estatutos a que se rerere o decreto desta dnta, que eleva a Sociedade de
Medicina do Rio de Janeiro á cn tbegoria de Academia. V. Diario de Saude, :1.836, pp.
303 e 3l1. (B. da F .)

322.' Discurso recitado pelo doutor 1. C. Soares. de Meirelles, presidente da Aca
demia Imperial de Medicina do Rio de Jnneiro, na primeira sossão preparatoria.
V. Diario de Saude, :1.835, pg. 231. (B. da F.)

SalJiu tambem na Rev. Med. Flwn., I, n.o 7, pg.28.
323. - Estatutos da Academia Imperial de Medicina do Rio de Janeiro. Rio de Ja

nei1'o, na TUp. ImpaJ'cial de F. P. Brito, :1.835, in-8.0 gr. de H pp. I!UI1l. (B. da F.)
324. - Sessão d'iustallaç1ío da Acndemia Imperial de Medicina do Rio de Janeiro

(pelo dr. J. F. Sigaud). V. Diario de Saude, :1835, pg. 289. (B. da F.)
Tambem sahiu na Rev. Med. Flwn., I, n.o l.1, pg.23.

325. - Discurso pronunciado na sessão de iustallação da Academ ia Imperial de Me
dicina do lIio de Janeiro, no dia 21 de Dezembro de :1.835, por Joaquim CandidoSoares
de Meirelles, &. Rio de Janeiro, TUp. Imparcial de Brito, :1.836, in-fl.O de 22 pp.

S~hiu tambelllna Rev. Med. Flum., l, n.O li, pg. 26.
Exp.: BibI. Nacional.

326. - Discurso recitado pelo dr. J. C. Soares de Meirelles, como orador da devu
tação apresentada á Regencia por parte da Acadamia Imperial àe Medicina do Rio de
Janeiro. V. Rev. Med. Flum., I (1835), n.o 7, pg. 30. (B. da F.)

327. - Discllrso lido na Sessão Publica da Aca.demia Imperial de Medicina a 30 de
Junho do co,rrente anno, pelo presidente annnal, o dr. Joaquim Candido Soares de
Meirelles. V. Rev. j)!Ied. Flwn., II (:1.836), pg. 247. (B. da F.)

328. - Discurso recitado na Academia Imperial de Medicina do Rio de Janeiro, na
sessão publica annual do anniversario da mesma; pelo dr. J. C. Soares de Meirelles.
Rio de Janeiro, na Typ. Imparcial de F. P. Brito, 1837, in-8.0 de :1.6 pp. num.

Sabiu tambem na Rev. Med. Flum., W, pg. i93.
Exp.: Aead. lmp. de Modicina.

329.· Di curso recitado em o dia tl'Ínta de Junho, anniversnrio da installação da
Academia de Medicina, cm presença do augusto monarchn brasileiro o senhor
D'. Pedro II. pelo doutor Francisco de Paula Cr\ndidJ. Rio d~ Jemeiro, Typ. do Dim'io
deN. L. V., :1837, in·!i.ode2tf., :l.O.Pp. num. (B. daF.)

Sahiu tambem na Rev. Med. Flum.,IlI, pg. 225.

330.· Relatol'io dos trabalhos da Acarlemia Imperial de Medicinn do Rio de Janeiro
desde 30de Juuho de :1836 até 30 d() Junbo de :1.837, lido na sessão publica :lllnual
pejo dr. Luiz Vicente Da·Simoni, secI'etario geral. Rio ele Janeiro, na Typ. Impar
ciabd~ F_ P. Brito, :1.837, in-4.0 de 2(~ pp. num.

Sabiu egualmente na Rev. Macl. Flum., m, pp. i32 e {60.
Exp.: Acad. Imp. de Medicina.

33:1..· Discurso recitado na sessão publica da Academia Imperial de Medicina a 30
de Junho do corrente anno pelo sr. dr. Fraucisco de Paula Candído. V. Rev. Med.
Flllm., IV (1838), pg. 197. (B. da F.)

332. -Discurso lido no fim da sessão publica d'Academia Imperial de Medicina,
em 30 de Junho do corrente anno, pelo dr. Francisco Freire AlIemão. como presi·
dente da mesma Academia. V. Rev. Med. Flum., IV (1838), p-g. 290. (B. (la F.)
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333. - Relataria dos trabalhos e e,tado d'Academia Imperial de Medicina, lido na
se ão publica de 30 de Junho de 1838. Rio de Janeil'o, Typ. Imparcial de F. de P.
Brito, 1838, in-4.O de 16 pp. num.

Assign: Luiz Vicente De-Simoni.
Sahiu egualmente na Rev. j}1ed. F,·um., JII, pg. i27.

EXIJ.: Acad. Imp. do Modicina.

334. - Relataria dos trabalhos d'Academia Imperial de Medicina do Rio de Ja
neiro, lido na se são publicll <Jnnual em 30 de Julho de 18'1,4. (Por Luiz VicenLe De
- Simoni, secret. geral.) V. Arch. ~fed. Braz., T, pg. UlJ,. (8. da F.)

3311. - Academia Imperial de Medicina. Discurso do sr. dr. Domingo Marinho
de Azevedo Americano, recitado ua css50 solemne de 6 de Novembro de 1848.
Rio de Janei/'o, Typ. do Brazil de J. J. da Rocha, 18í-8, io-8.O de 28 pp.

Sobre os systemas em medicina.
léxp.: Bibl. Nacional.

336. - Quaes têm sido lIS causa' da decadencia da Academia Imperial de Mediciua?
Poderá continuar a exisLir esta corporação em ~offrer uma refonlla radical em seus
estatutos? V. Ann. Bras. de ;]fed., V (HllJ,9-1I0), pp. 49.

Exp.: Bibl. Nacional.

337. - Estatutos da Acaden.ia Imperial de Medicina do Rio de Janeiro. Rio de
Janeiro, Empreza Typog. Dous de Dezembro, 18116, io-8.o gr. de H pp. num.

Exp.: Acad. Imp. do Medicma.

338. - A moral é a base da verdadeira civilisação; aILerações pathologicas prove
nientes da falta de desenvolvil1lento do eleluento moral. Discurso que na se são
solemne da Acndemia Tmperial de Medicina em 5 de Julho de 186'1, foi pronunciado
peraute S. M. o Imperador., pelo dr. Nico/;'Io Joaquim Moreira, &. Rio de Janeiro,
Typ. Popttlal' de Azevedo Leite, i86i, in-lJ,.o de 211'. -31 pp.

Exp.: Bibl. Nacional.

339. - Discurso recitado na sessão annivers'Hia da Academia Imperial de Medi
cina, por seu pre idente o sr. conselheiro dr. Autonio Felix Martins. V. Gaz.
ilIed. do Rio de Janeí1'o, 1863, pg. ~!l,3. (B. da F.)

340. - Esboço hi"torico da dis ussão da Academia Imperial de Medicina ácerca do
regulamento do medicas verificadores de obitos, pelo dr. Pedro Aulran da Matta e
Albuquerque Junior. Rio de Janeiro, 1866, in-q,.o de 31 pp.

Exp.: Bibl. Nacional.

341.. - Discurso pronunciado pelo dr. Nicoláo Joaquim Moreira em nome da Aca
demia Imperial de Medicina na sessão anniversaria do Instituto do' Bachareis em
Lettras, em 2 de Julho de 1868. Rio de Janeiro, Typ. Pro.ql-esso, 1868, in-lJ,.o de
iO pp.

Exp.: Bibl. Nacional.

342.' Relataria dos trabalhos academicos, no anno decol'I'ido de i873 a Junho de
i874, pelo secretarioadjuncto dr. José Pereira Rego Filho. V. Ann. Bras. de 1I1ed.
XXVI (i87lJ,-75), pg. 265.

Exp. : Dr. Josá Poroira Rogo Filho.

343. - Relataria dos trabal hos academicos de 30 de Junho de i875 a 30 de Junho
de 1876 apresentado á Acadr,mia Imperial dl~ Medicina do Rio de J:meiro em sessão
magna de 30 de Junho de 1876, pelo secretario geral dr. Jo é Pereira Bego Filho, &.
Rio (le Janeiro, E. & H. Laemmert, 1879, in-8. o de 2.1I'., 34,.0 pp.

Exp.: Bibl. Nacional.

3M. - Relatarias dos trabalhos acndemicos de 30 de Junho de 1876 a 30 de Junhú
de 1879, apresentados á Academia Imperial de Medicina do Rio de Janeiro pelo secre
tario geral UI'. José Pereira Bego Filho, &. Rio de Janeiro, Typ. Unive1'sal de E.
& H. Lrlemmert, 1880, in-S.° gr. de 2 lf., 67 pp. num. e mais ~ inn.

Exp. Bibl. Nacional.

345. - Discurso proferido na. essão magna nnniversarin da AC<ldemia Imperial de
Mediei lia, pelo presidente dr. Agostinho José de Souza Lima. V. Ann. Bms. de
Med., XXXV (Hl83-'q,), pg. 2lJ,1. (3. da F.)

346. - Helatorio dos trabalho academicos de 30 de Junho de i88i n 30 de Junho
de 1883, lido na ses"1[o magna da Academia Imperial de Medicina do Hio de Janeiro
em !1 de Jul 110 de 1883 pelo ecretario geral dr. José Maria Teixeira. V. Ann. Bras.
de Med., XXXV (1833-8 '1,), IJg. 309. (8. da F.) \ '&

4
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3(j,7. - Estatutos da Sociedade de Instt'Ucção Medica do Rio de Janeiro. Rio de Ja·
neiro, na Typ. do Diario, 1.832, in-q..o de 8 pp. num.

Exp.: Acad. Imp. do Modicina.

3lJ,8.- Projecto para uma nssociação medico-pbarmaceutica-brasileira (pelo
dr. Saules). 1.8/19. V. Gaz. dos Hosp., I (1.850-51.), pg. t05.

Exp. : Dr. Martins CosLa.

349.- Apontamentos oll'el'ecidos á Acad. Jmp. de Med. pnra ol'gapização dos Es
tatutos de uma Socied. eon l.ituida por todos os medicos, cirurgiões e pharmaceuLicos
residentes no muuicipio da côrte (pelo dr. Pereira de Carvalho). 1.8!J,9. V. Gaz. dos
Hosp., I (18 0-5-1), pg. 1.2lJ,.

Exp.: Dr. MarLins Costa.

350. - Estatutos da Sociedade Vellosiann do Rio de Janeiro. Rio de Janei1'o, Typ.
de L. A. F. de Menezes, 1850, in-8.0 ele 1.2 pp.

Sahiram lambem na Gaz dos Rosp., 1.81)0-of, pg. 16L
São datados a 6 de Setembro de 1.850, e assign. pelos drs. F. Freire Allemão,

R.S.Capanemae EmílioJ. daS. Maia.
A Sociedade tinha por fim especial indagar, colligir e estudar todos os objectos

pertencentes á !li toria natural do Brazil.
Exp.: BibJ. Nacional

351. - Discurso pronunciado no acto de installação da Sociedade Pharmaceutica
Brasileira, no dia 30 de Março, pelo presideute da me ma, o pharmaceuLico o sr. Eze
quiel Corrêa dos Salltos. V. Revista Pha1'maceutiCCt, tom. I (1.851.·52), pg. 8.
t H. da F. )

352. - Di curso lido na sessào solemne da inauguração da Soe. Pharm. Brns., no
Rio de Janeiro, no din 30 de Março de 1.851, pelo pharm. José Caetano da Silva Costa.
V. Rev. Phann., tom. I (1851- 52), pg. 1.9. (B. da F.)

353. - Relataria dos trabalhos pl'eparalorios da Sociedade Pllarmaceutica Brasileira
desde o dia 18 de Fevereiro de 1.851 até 2lJ, de Murça do mesmo anno, lido na ~essão

solemne de sua inauguração por J. C. S. Costa, Lo secretario. V. Rev. Phm''I1l., tom. I,
(1.8Õ'l- 52), pg. 1.5. (B. da F.)

3M. - Estatutos da Sociedade Pharmaceutica Brasileira. V. Rev. Pha1'?1~., tom. I
( 1.851. • 52 ), pg. 68 e 86. (B. da F. ) .

Sabiu egualmente na Gaz. dos Hosp., II (1.851.-02), pg. 1.02.

355. - Discurso pronunciado na sessõo do dia 28 de Março de 1.852, 1.." anniversario
da Sociedade Pharm. Bras., pelo presidente da mesma o S1'. Ezequiel Corrêa dos
Santos. V.• Rev. P!lCl1'In., tom, I (1851-52), pg. 1.37. (B. da F.)

3b6 . • Relataria do, trabalhos da Soc. Pharm. Bras. lido na sessão solemne do
dia 28 de Março de 1.852, para celebrar na rórma dos e tatu tos o seu L° anniversario
do din 30 de Março de 1.851, por J. C. S. Costa. V. Rev. Plul1'1n., tom. I (1.851 - 52),
pg.1.lJ,3.(B. da F.)

357. - Discl1l'sO Tecitado na sessão publica lllluiversaria (da Soc. Pharm. Bras.),
pelo r. Manoel Hilario Pi res Fenão. V. Rev. Pltarm., 1(1.851. -52), pg. 1.55. (B. da F .)

358. - Extractos do I ivro elas actas do ln Li tuto Phal'maceutico do Rio de Janeiro,
comprellendenelo as actas das duas se->ões preparatorias e da ~essão solemne de
inauguração do mesmo lu tituto, afim de ügurarem na Exposição de Historia do
Braz i l. 1858.

C6 P i a de leUra do secretario Fortunato Raymundo de Oliveira, com o • visto»
do presidente Abel GuillJal'àes. ln-foI. de 3 II. iun.

Exp. : Bibl. Nacional.

359. ·Estututas do InstiLu to Pila rmaceutico do Rio de Janeiro, inaugurado no dia
29 de Jul Ilo de 1858, promovido por Eduardo Julio Janvrot. Rio de Janeiro, N. L.
Viam~a & Fil/lOS, 1858, in-8.0 de 1.6 pp.

Exp. : Bibl. Nacional.

360. -Hela torio da Escola de Humanidades e Sciencias Pharmaceuticas apresentado
ao InslitnLo Pharmacf.'ntico do Rio de Jnneiro pe"lo pharrnaceutico Janvrot ell1 1.874.
Rio de Jani,ii'ro, 7'yp. Academica, 1.875, in-8.0 gr. de 31 pp. num., i fi. desdobrave!.
(B. da F.) .

361. -Relataria da Escola de Humanidades e Scieneias Phal'macputicas apresentado
ao Instituto Pllarl11aceutico do Rio de Janeiro polo pharmaceutico Janvrot em 1.875.
Rio de Jalleiro, Typ. Cinco de Março, 1.876, in-8.0 gr. de lJ,4 pp. num.,3 ff. inn.
(B.daF.)
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362.· Relataria da Escola de fIumanidalle e (le Sciencias Pharmaceuticas apre
sentado ao Instituto Pharmaceutico do Rio de Janeiro [.leJo phal'maceutico Janvrot
em 1876. Rio de Janeit'o, Typ. e livro de Lombaerts & Comp., 1877, in·4.0 de 53 pp.
num., 1 fi. (n. da F.)

363.-Hazões fnndamentaes da petição dirigida á augusta camara dos senhores re
presentantes da nação pejo Instituto Pharmaceutico do Rio de Janeiro, instando pela
reforma do ensi no da pharmacia e da lei de 1850 que regula o exercicio desta pro
fissão. Rio de Janeiro, Typ. de A. Polary, 1877, in-fol. de 2 ff., 10 pp. num. (B. da F.)

3M.. -Estatutos do Instituto Medico-Brasileiro. Rio de Janeil'o, Typ. de N. L,
Vianlla e Filhos, 1858, in-8.0 de 8 pp.

Exp. : Bibl. Nacional.

365. -Estatutos do ln tituto Hahnemanniano do Brasil. V. Gazeta do Inst. Halm.,
vaI. V (1859), pg. 7. (13. da F.)

366. -Discurso recitado pejo dr. Saturnino Soares de Meirelles na sessão geral do
Instituto (fIahnemanniano do Brasil) a 2 de Ju! bo do corrente anno. V. Gazeta do
Inst, Balm.> vaI. 1,0 (i859), pp. 17 e 25. (B. da F.)

367.-Discur o recitaria pelo dr. Joaquim José da Silva Pinto, na sessão geral do
Instituto, a 2 de Julho do corrente anno. V. Gazeta do Inst. Haltn., vaI. Lo (1859),
pg. 35. (B. da F.)

368. -Discurso recitado pelo dr. José fIenriqnes de PI'oença, na se são geral do
Instituto, a 2 de Julbo do corrente anno. V. Gazeta do Inst. Hahn., vaI. Lo (1859),
pag. 53. (B. da F.)

3G9. - Di curso pronunciado pelo dr. Jacintho Rodl'igues Pereira Reis, na sess' o
geral do [nstiluto, a 2 de Julho do eorrente anno. V. Gazeta do inst. BaILn., vaI. 1.0
(1859), pg. 63. (B. da F.)

370. - Allocução dirigida pelo dr. Castro Lop~s ao Instituto fIabnemanniano no
dia da inauguração deste, 2 de Julho de 1859. V. Gazeta do Inst. Hahn., voI. LO
(18fí9), pg. 67. (B. da F.)

371. - Estatutos do Instituto Medico de Campos. Campos, typ. Campista, 1861,
in-8.o de 7 pp.

Elp.: Bibl. Nacional.

372. - Synopse historica da fundação do Imperial Instituto Medico Fluminense
(pelo 111'. F. L. de Figueiredo). V. Boletim doImp.inst.lI!ed. Fl'um., n.O 1,1867,
pg. 34.

Elp.: Aoad. Imp. de Medicina.

373. - Estatutos da Sociedade Instituto Medico Fluminense. (Rio de Janeiro),
Typ. de Quirino & Irmão, s. d., in-8.0 de 8 pp.

Sem fi. de rosto.
Exp.: Bibl. Nacional.

374.- - Estatutos do Alhenêo Academico Pharrnaceutico. Rio de Janeiro, Typ.
Thevenet & C., S. d. (1868 ~), in-8. 0 peq. de 18 pp.

Exp.: Dibl. Nacional.

375.- Associação de Saneamento da capital do Imperio. Sessão da assembléa geral
em ifí de Outubro de 1876. Presidencia interina de s. ex. o sr. con 'alheiro Henrique
Beaurepaire Bohan. Rio de Janeiro, TUp. do Globo, 1876, in-4. 0 de 21 pp. num.

Anda junctamente o projecto de e tatutos da Associação.
Exp. : Billl. Nacional.

376. - Estatutos da Sociedade Instituto Medico do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro,
TUp. Central de Brown & Evaristo, 1877, in-~.o de 8 pp.

Exp.: Dib!. Nacional.

377. - Estatutos da Sociedade Medica do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, Typ. de
Molarinho & JI.{ont' Alverne, i879, in-8.o de 10 pp. num. (B. da F.)

378. - Estatutos do ln 'tituto fIahnemanniano FI uminense, &. Rio de Janeiro, Typ.
Nac., i879, in-8.o

Elp.: Billl. Nacional.

379. - E tatnlos do ln tituto ~rrahnemanniano do Brazil, &. Rio de Janeiro, Typ.
Centrat de Evaristo R. da Costa, 1880, in·~.o 14\

Elp.: Dill!. Nacional.
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380. - Relataria apresentado á assembléa gera I da Sociedade Beneficencia Academica
da Escola de Medicina na sess30 de 3 de Agosto de 1881 ( por ProLa,io Antonio Alves,
1.0 secretario). Rio de Ja'lleiro, Typ. e litlt. de J. D. de Oliveira, 1881, in-8.0 gr. de
10 pp. num., /1 ff. desdvbr<lveis. (I.L da F.)

381.- BeJaLorio apresentado á Snciedilde scientifica e litteraria Gymna ia Aca·
demicú pelo LO secretario Homero Moretzsobn Campista em 28 de Setembro dl-J il:l81.
Faculdade de Medicina do Hio de Janeiro. Bio de Janei1'o, Typ. e litlt. de Moreira,
Maximino &C ..., 1882, in-4,.o de 24, pp. num. (B. d) F.)

382.- Acta da creavão d<l Policlinica Geral do l\io de Janeiro. V. Uni 1 ltfed.,
1882, pg. 7. (D. da F.)

383.- Estatutos da Policlínica Geral do Rio de Janeiro, approvados pelo decreto
n. 8587, de 17 de Junho de 188:2. Rio de Jane~1'O, Imprensa Industrial, 1882, in-4,.o
de 8 pp. num.

Sabiram antes na Uniüo j}[~dica, i882, pg. 3M>'
Exp.: A. do Valia Cabral.

38q,. - .!<:staLutos da Policlinica Geral do Bio de Janeiro, approvados em ses ão do
conselho a ~!:J de Dezembro de 1882. nio de Janeiro, Imprensa Industrial de João
Paulo Ferreim Dias, s. (I. (1883), in-4..o de 12 pp. num.

Exp.: A. do Valia Cabral.

385. - Policlinica Geral do Hio de Janeiro. Discurso proferido no dia 28 de Junho
de 1882 pelo dr. Silva Aranjo, onearregado do serviço de molestias syphiliticas e da
pelle na mesma iustitui.;ão, &. Rio de Janei1'o, Imprense, Industrial, 1882, in·q,.o de
4,7 pp. num.

E' o discurso inaugural. Sabi u tambem na União Medica, i882, pg. 2ã!.
Exp.: A. do Valia Cabral.

38G.- Idem. Segunda edição. Ibi, ibi, 1882, in-4..o de 4.7 pp. num. (B. da F.)
387.· Policlinica. Geral do Rio de Janeiro. V. União Jrfedica, 1882, pg. 3.

(B. da F.)
388.- Policlinica Geral do Rio de Janeiro. V. União Med., 1882, pg. 4.3.

(B. da F.)
389. - Policlinica Geral do Rio de Janeiro. V. União l1fcd., 1882, pg. 24,1.

(B. da F.)
390. - Breve noticia sobre a Policlinica Geral do Rio de Janeiro, fundada em 10 de

Dezembro de 1881. Rio de Janeiro, ImJJ1'cnsa Industrial, 1882, in-4,.o de 38 pp. num.
Pelo dr. Silva Araujo.

Exp.: A. do Valia Cabral.



CLASSE II

DICCIONARIOS

391.. - Diccionario medico-pratico para o uso dos que tratão da saude publica,
onde não ha professores de medicina, por João Lopes Cardozo Machado, &:. Rio de
Janei?'o, na Typ. de Silva Por'to, e C01np.', 18.23,2 tom. in-4.o

Exp.: BibI. da Gamara Municipal.

392. - Dicciouario medico- bomceopathico. (Pelo dr. Mello Moraes.) V. O Medico
do Povo, da Bahia, n." 34, de 19 de Outubro de 1850 e sego

Exp.: Bibl. 'acional.

393. - Diccionario de medicina popular ... Segunda edição correcta e considera
velmente ougruentada por Pedro Luiz Nllpolciio Cbel'lloviz, &:. Rio de Janeiro,
EduO?'do &:Heurique Laeml1uwt, 1851,3 vaIs. ia-8.o, de XII - 480 pp.; 496 pp.;
632 pp., com es\. (B. da F.)

394. - Idem. Quarta edição reformada e consideravelmente augmentada. Pariz,
em casa do autor (Typ. de Julio Claye), 1870, 2 vais. in-8.o gr. com fig. interc.
no texto.

Exp.: Bibl. Nacional.

395. - Idem. Quinta edição consideravelmente augmentada, posta a par da
sciencia, &:. Pariz, em casa do autor, 1878,2 vaIs. in-S.o gr. com fig. interc.
no texto.

Exp. : Bibl. Nacional.

396. - Diccionario dos termos scientHJcos das molestias contendo os symptomas
principaes com que elIas se apresentão, com as diJIerenças e otlenções que as distin
guem humas das outras; a discripção (sic) dos principaes orgãos que entrão na com·
posiçiio do corpo humano; buma exposição sobro a homceopathia, huma discrip~ão

abreviada da circuloçuo, e bum resumo do magnetismo animal. Obro necessaria a
Iodas as pessoas que se dedic50 00 estudo e pratica da medicina, extrabida de diversos
autores e resumida por Francisco J (oaql1im). de O (liveira). Baduem. Pet'nambuco,
Typ. Comme?'cial de GemIdo Henrique de Mim &: C., 1860, in-4.o de 193 pp. num.,
e mais 1 inn.

Exp.: Dr. A. V. A. Sacramento Blako.

397. - Dicciom-rio de medici aa domestica e popular... por Tbeodoro J. H.
Langgaard, &:. Rio de Jameiro, Eduardo &: Henrique Laemmert, 1865, 3 tom. ia-8. o,
de X-707 pp.; 724 pp.; 732 pp., com fig. inlercal. no texl,o. (B. da F.)

398. - Idem. Segunda edição melborada e con ider:lVelmente augmentada com
perto de 400 figuras intercaladas no texto. Rio de Janeiro, Eduardo &: Henrique
Laemmert, 1873, 310m. iu·8.o gr., com o retr. do auctor gravado cm melaI. (B. da F.)

-------1.0

•





CLASSE III

BIOGRAPHIA

Biographias e documentos collectivos

----.....----

399. - Relação dos med icos e cirurg-ilies elIectivos e honorarios da real camara e
familia. (1.808-1.81.9.) V. O lIfedico do Povo, n. ° 9 de 6 de Março de 1.864..

Exo.: Bibl. Nacional.

4.00.-Diccionario aristocratico que contem todos os alvarás de foros de fidalgos
da Casa Real, medicas, reposteiros e porteiros da real camara, titulas e cartas do Con
selho; fiel extracto dos livros do regi 11'0 das mercês existentes no Archivo Publico
do Rio de Janeiro; desde 1.808 até setembro de 1822 ... pai' A. R. S. B. F. (Augu to
Romano Sanches de Baena Farinha). Lisboa, Typ. do Panorama, 1.867, in-4..o de 3 tr.,
1.34 pp. num.

Exp.: Bibl. Nacional.

401.. - Nobiliarchia Medica. Noticia do medicas e cirurgiões da Real camara, dos
physicos-mores, e cirurgiões mores do Reino, armada, exercito, e ultramarino, etc.
des e os tempos mai remotos da monarchia... Por Francisco Antonio Martins
Basto', &. Lisboa, bnp"ensa União Typograpltica, 1.858, in-8.0 de XI pp., i fi., 78 pp.
·num., 2 tr. (B. da F.)

Tracta de muitos medicos brazileiros e portuguezes que serviram no Bmzil.
4.02.-Brevenoticia biogl'aphica dos treze membros da Acad. Imp. de Med., que

falleceram no periodo de 1.850 a 1.857... pelo dr. Autonio Felix Martins. V. Ann.
B as. de lIfed., XII ('1858-59), pg. 20í.

Os biograpllados são: Honorio José da Cunha Gurgel do Amaral, Luiz Joaquim
de Almeida Arnisaut, Fl'ancisco Julio Xavier, Manuel Francisco Peixoto, Domingos
Marinho de Azevedo Americano, João Alves de Moura, José Manuel do Rosario, José
da Silva (iuimal'ães, João Jo é Duarte Fon eca, José Mariano da Silva, Antonio José
Ramos, José Francisco Sigaud, Francisco de Paula Menezes.

Exp.: Bibl. Nacional.

403.· Biographia dos falJecidos drs. Luiz Francisco Ferreira e João Mauricio
Faivre, escripta, e recitada na presen a de S. l\I. 1., na sessão publica anniverssaria
da Academia Imperial de Medicina, a 3D de Junho de 1.8~9, pelo exm. sr. conselheiro
dO. A. F. Martins, &. Rio de Janeiro, T!lp. de Pinheil'o &: Comp., 1.860, in·4..O de
21' pp. num.

Sahiu tambem na Gazeta dos Hospitaes, i860, n. os i-4,.
Exp.: Acad. Imp. de Medicina.

fJ,04.. - Discurso biograpbico pronunciado 113 sessão solemne da Acad. de Med., pelo
dr. Garnier. V. Ann. Bms. de l1fed' J XIV (1.8GO-6t), pp. 72,87.

Os biographados são os drs. Emilio Joaquim da Silva Maia e Carlos José Frederir.o
Carron du VilIaJ'ds. 7.1

Exp. : Bibl. Nacional.
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405. - Elogios hi toricos dos academic03,con~el hei 1'0 Jo aquim Vieira da Silva e Souza
Ezequiel Corrêa dos Santos, Fran<.:isco José Teixeira da Costa e José Maria Chaves,
pronunciados perante Sua Magcslade o Imperador na sessiio solemne da Academia
Imperial de Medici na, celebrnda em 30 de j I1nho de 1865 por Njcoláo JOllquim Moreira,
&' Rio de Jalteil'o, Typ. do Con'eio i\1ercantil, :1865, in-4. u de :18 pp. num. (B. da F.)

406" - Discurso biologico ácerca dos membms faUccidos da Imp. Acad. ele Med. do
Rio de Jnneiro pelo dr. Luiz Correu de Azev-edo. V. A-nn. Brus. de lI{ed., XXI
(1.860-70), pg. :179. (B. daF.)

Os biographadossâo ; dr. Joaquim Candido Soares de .Meirelles, dr. Cbristovão José
dos anctos, dr. Lourenço de Sousa Codinllo, dr. Manuel Alves de Tojal, dr. lIlarianno
Vieit'a do ascimento, .Iotio Luiz Alexandre Blllnc e dI'. Claudio Luiz da Costa.
407.-Medicos e cirurgiões (do lIfaranhüo). V. JIa?'ques, Dicc. hist. geogr. da provo

dI") Maranhão, 1870, pg. 389.
Exp" : AucLOI".

408. - Discur"o pronunciado pelo orador da Acnd. Jmp. de lI1ed. (dr. COI'rêa de
Azevedo) Ila sessfio anl1iversaria da mesma ... no dia 28 de Junho de :1872. V. Ann.
Bras. àe lIfed., XX[V (l872-"'3), pg. :17. (B. da F.)

Contém as biograllhias dos drs. Ja~intho I10drigues Pereira Reis e Francisco Felix
Pereira da Costa.
409.- Discurso biographico dos ncademiCl1s fallecirlos dr. José Olympio Soares

Ribeiro e di'. Jo-é Mal-ia de Noronha Feita!, lido ... em 29 ue Junho de :1816" pelo .•.
dr. J050 Pinto do Rego Cesar. V. Ann. Brus. de llfl!d., XXVI (:1874-75), pg. 301.

Exp.: Dr. Josó Poreira Rogo Filho.

41.0.- Necrologios dos membros :Jcademicos durante o anno de i874 a :1875, pelo
dr. Eduardo Aug-usto Pereira de Abreu. V. Al1n. Bras. de Med., XXVII (1875-76),
pp. 4-03, 4!l3 e (j,65; XXVII[ (1876-77), pp. :18,82, :121 e 1.44,. (B. da F.)

Os biographados são: visconde da Pon te Ferreira, dr. rrancisco Freire Allemão,
dr. Antonio Freire Allemão, dr. Tbomaz Gomes dos Santos, dr. José de Góes Siqueira,
dr. Luiz Ferreira de Lemos, dr. José Agostiuho Vieira de Mattos, dr. Abel Jordão e
George Quetelet.

4:11. - Elogio historico dos membros fallecidos da Academia Imperial de Medicina
recitado na se 'são magna de 30 de Juuho de 'l876 em llresença de ss. aa. ii. pelo
dr. José de Goes e Siqueira. Rio de Janeit'o, Typ. do. Reforma, :1877, in-8.o gr. de
29 pp. num. (B. da F. )

ão os biographados Lu iz Agassiz, João Nicolan Demarquay, dr. Gregorio Pereira
de Miranda Pinto e dr. Joaquim Antonio Alves Ribeiro.

4:12. - Discurso pronuncilldo peremte a Acad. lmp. de Med. em sua sessão anni
versaria no dia 28 de Julho de 1877 pelo orador nomeado dr. Luiz Correia de Azevedo.
V. Ann. Bras. de Med., XXIX (:1877 - 78), pg.57. (B. da F.)

Os biograpbados são os drs. Luiz Bompaui e Anton io l\Iartins Pinbeiro.
413. - Elogio biograpllico d03 membros da Ac.ad. Imp. de Med., falIecidos no

anno de :1877 a :1878. (Pelo dr. Luiz Corrêa de Azevedo). V. Ann. Bras. de lIfed.,
XXX (:1878 - 79), pg. 2:1_ (D. da F. )

Os biographados são; d.1'. Manuel do I1ego l\Iaceno, dr. Julio Parigot e João Maria
Soulié.
4:14. - Elo!!ios historicos do~ drs. cons. Jo,é ~fartins da Cmz Jobim e Luiz Cor

rea de Azeve~do ... Pelo dr. JO'é EdLHrdo Teixeira de Souza. V. Ann. Bras. de
}fed., XXXII (:1880·81 ), pg. 6. (B. da F.)

4[5. - Noticia necrologica dos acarlemicos drs. Aristide Garnier e José Bento da
Roza (pelo dr. Teixeirn e Souza). V. Ann. Bms. de Med., XXXII (:1880 - 8:1),
pg. 36l. (B. da F.)

4:16. - Elog-io biolog-ico do" membros titulares e honof<Jrios dr. 1uiz da Cunha
Feijó, visconde de Santa Izabel, dr..lo'lquim l\Iarcos de Almeida Rego, dr. Carlos
Luiz de ~:\UIl)s c dr. Luiz Pientzenauer, pronunciado pelo orador anuual da Acade
mia Impel'j,d ele Medicina o membro titular dr. Edmlrdo Augosto Pereira de Abreu
na sess,ío publica anniversaria que teVE: lugar no Paço Imperial da cidade no dia 30
de Juuho de i881, bonl\tdo com a f1U'4U t:l pre ença de S. M. o Impe'rador. Rio de
Janeirn, Typ. de Domingos Lniz dos Sant JS, 18:H, in-8.o gr. de :16 pp. num.
(B. da F. )
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41.7. - Os dois VeIlosos botanicos brasileiros (pelo visco de Porto Seguro). V. Gaz.
Med. da Balda, 1880-81, pg. 72. (B. da F .)

Tracl:a de fI'. José Mariano da Conceição Velloso e de João Velloso de .Miranda.
E' reimpressão de um opusculo publicado em Europa.

~18. - Tl'es botanicos brazileiros. Francisco Freire AIlemão, fI'. Jo é Mariano da
Conceição Velloso e Alexandre Rodrigues Ferreira (por Felix Ferreira). V. Gaz. Med.
dct Bahia, 1881-82, pp. 3~5 0373. (B. da F.)

ExtralJido do OrttZeil'o.
V. lambem A E.t1Josiçào ele Historia elo Bl'azil. Notas biographicas de Felix Fer

reira, 1882, pg. 77.

Biographias especiaes e documentos biographicos

M9.. Abbott [cons. dr. Jonatbas]. Tributo de sincera amisade e profunda
gratidão dos estudantes do 3. 0 anno medico ao ill. mo sr. dr. Jonathas Abbolt, &'
Bahia, Typ. Lióeral do Seculo, 1851, in-~.o de 3~ pp., com retr.

Exp.: Dr. Fernando Mendes de Almeiua.

420. - Morte do sr. conselheiro Jonatbas Abbott. V. Gaz. Med. da Bahia, li (1867-68)
pg. 203.

Exp.: J. Z. de Menezes Brum.

lj,2L - O conselb'eiro dr. Jonathas Abbott (pelo dr. Antonio Franco da Costa
MeirelIes). V. Bmsil Histol'ico, t. III, 2. a ser., :1868, pg. 1.41-

Exp.: Bibl. Nacional.

~2~. - COIl .elbeiro Abbott (por Alex. Herculano Ladislau). V. AZJont. biogl'. de
varo tU., Babw, 1881, pg. ~i.

Exp.: Bibl. Nacional.

lj,23. - Apontamentos para a biographia do cons. dr. Jonatbas AlJbott pelo sr. dr.
Remedios .Monteiro. V. Unic70 Mecl., 1.882, pg. 3~3. (B. da F.)

lj,24. -Abreu [dr. Antonio Navarro de]. Urna saudade á memoria do floutor
Antonio Navarro de Abreu, que faIleceu]]11 Santa Casa da Misericordia no dia 3 de
Outubro de 1845. Rio de Janeiro, Typ. do Düwio de N. L. Vianna., :18lj,5, in-4. o

Ass.: S. S. O. Junior (Saturuino de Sousa e Oliveira Juniol'l.
Em verso.

Exp.: Bibt. Nacional.

1],25.- Agassiz [Luiz João Rodolpbo J. Esboço biograpbico do professor Luiz
J. R. Agassiz pOl' um fluminense seu admirador. Rio de Jltnetl'o, Typ. Economica,
de J. José Fontes, :1866, in-8. o gr. de:16 pp. num., 1 ff. de en'ata.

Exp.: A. do Valle Cubral.

4,26.- Professor Agassiz. V. Gaz. Med. da Bahia, VII (1.873-74), pg. :170.
Exp.: DI'. J. Z. de Menezes Bruro.

4,27. -_~guial~ [dl'. Joaquim Macedo de]. O dI'. Joaquim Macedo de Aguial'.
V. Unicio Med., 1882, pg. 350. (B. da F.)

~28.-0 dr. Joaquim Macedo de Aguial'. V. Gaz. Med.daBaltia,1882-83,
pg. 47. (B. da F.)

4,29. - ABbuqueJ.~que [dr. Henrique de Hollanda Cavalcanti de]. Esboço
biographico do finado dr. Henrique de Hollanda CavalcanLi de Albuquerque, por
seu amigo e collega o dr. José Victorino da Costa. V. Gaz. Med. do Rta de Janeil'o,
:1862, pg. 87.

E,p.: Di bl. Nacional.

'4,30. - Albuquerque [di'. Josué TOlTes de]. O dr. Josué Torres de Al
buqu:rque. V. Gaz. Med. da Bahia, :1879, pg. 28~, (H. da F.) LL
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431. . Almeida [dr. Manuel Antonio de]. (Biographia, por [i'elix Fel'reira.)
V. Ieleia, 1.86!J.

Exp.: Bibl. Naoional.

432. - Manuel Ant. de Almeida. (Traços biogr. e cril. por A. E. Zaluar.)
V. O Guarany, I 71, n. OS 18-20, retr.

Exp.: Bibl. Nacional.

433. - Manoel Antonio de Almeida (por Manoel Antonio Major). V. O Gaarany,
n. ° 1 de 8 de Janeiro de '1871.

Elp.: Bibl. Nacional.

434.. Manocl Ao tania de Almeida. V. l11aceelo, Anno biogr" U, pg. 413.
Elp.: Bibl. 'acional.

435. - AJmeidaRego [dr. Joaquim MarcGs de]. Discurso lido pelo ...
dr. Jo é Pereira Rego Filho, per occasi50 de dar-se á sepultura o... dr. Joaquim
Mal'co de Almeida Rego, em 25 de Julho de i880. V. Ann. Bms. de Med., X.XXII
(i880·81), pg. 372. (B. da F.)

436. - O dr. Joaquim de Almeida Rego. V. Gaz. RIed. da Baliia, i880-81.,
pg. i96. (B. da F.)

437. - Ahlleida Sanetos [dr. Pedro Ribeiro ne]. O dr. Pedro Ribeiro
d'Almeida Santos. V. Gaz.1I1ecl. elet Balda, 1.&83 -8!1, pg. 55. (8. da F.)

438. -Alves [dr. Antonio José]. Esboço biograpbiC\o do dr. Antonio José
Alves ... Por A. Pacifico Pereira. V. Gaz. lIfl'd. da Bahia, I (i866 - 67), pg. i63,

Elp.: D,'. J, Z. de Menezes Brum.

439. - A.n1aral [dr. Firmino Coelho do]. Necrologia. O dr. FirOlino Coelho
do Amaral (pelo dr. Luiz Vicenle De - Simoni). V. Gaz. dos Hos]J., II (1851 - 52),
pg. 253.

Exp.: Dr. D, A. Marlins Cosia.

lt40.- Andrada e Silva [José Bonifacio de]. ;Elogio historico do illustre
José Bonif:tcio de Andrada e Silva, lido na ses,ão publica da Academia Imperial de
Medicina á ~O de Junho do corrente anno, por Emilio Joaquim da Silva Mnia, &. Rio
de Janeiro, Typ. Impa1·c. de F. de P. Brito, 1838, in-8.o de 37 pp. (8. da F.)

Tambem sabiu na Rev . .ilfed. Flum., IV (1.838), pg. l66.
441. - Artigo necrologico do conselheiro Jo é Boni racio de Andr-ada e Sil va pelo

dr. E. J. da S. Maia. V. Rev. lI1ed. Flum. IV, (1838), pg. 38. (13. da F.)
442.- Biographia de José Bonifacio de Andrada e Silva, pelo dr. E. J. da Silva

Maia. V. Rev. do Inst. Hist. II sei'., I (1846), pg. H6.
443. - Eshoço biogr. e necrol. do cons. José Bonifacio de And I'ada e Silva por seu'

irmão o cons. Antonio Carlos lIe Andrada Machado e Silva. V. Gaanabam, III (1.855),
pg.299-307.

4044. - O testamento de José Bonifacio de Andrada e Silva, por Brasiliaco. V. Rev.
Pop., XII (1861), pg. 279.

4'1,5.- l3iogl'. de. José Bonifacio de Andrada. V. Gal. BI'. m., 8isson, I, i9.
446.- Discurso recitado no funeral maç.·. que se fez no GI'and.·. 01'.'. do

Rit.·. E .'. Ant.·. e Ac.·. ao Sub.·. Grand.·. Com.'. Interiuo José Boni·
faeio de Andrada e Silva em Abril ele 1.838 pelo Grand.·. 01'.'. da Grand.·. Loj.·.
Central o Ir.'. dr. Joaquim Candido Soares de MeireJles. Rio de Janeiro, Typ.
Imp(~l'c. de J. 111. N. Garcia, 1862, in·4.O peq.

447. - Bioljr. de 1. Bonifacio de Andrada e Silva. V. A Luz, I (1.872), pp. 309, 316
324, retr.

448.- Di curso feito pelo dr. F. 1. M. Homem de Mello membro da Commis
incumbida de erigir a esta tua de José Bonifacio de Andrada e Silva no :let) da inau
guração dI! mesmn estatua, nesta côrte, em o dia 7 de Setembro de ,72. RIO de
Janeiro, Typ. Cinco de MCt1'ço, i873, ia-8.o peq., de 7 pp. (B. da

4049. - Elogio historico de Jo é Bonifacio de Andrada e Silva lid mi ~essão lubliea
da Academia R·al das Sciencias de Lisboa em 1.5 de Maio de i877, por Jo é Maria
Latino Coeloo. Lisboa, Typ. da Acad., i877, in-4,.· (8. da F.)
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450. - Petições (2) de José BOD;ifacio de Andrada e Sil va.' ~cerca do eu r~gres o P?ra
o Brazil dil'iO'idas a João Antonio SalteI' de Mendonça, mllllstro dos uegoclOs do Remo
e da Fa~endu °em Portugal, ullla d'ella , e outra ao rei.

Datadnni,"de Lisboa n f2d'1JullJode18f9,ea 2." sem data. Cópias extrabi·
das e alltbenticadas por Vicente Pinto de Miranda. ln-foI. 4 IT.

AcompanlJnm-n'as, por cópia autbentica, varias documentos.
Mli.- Defesa do ill. lllo e ex. mo sr. con . dez. José Bonifacio de Andrada e ilva, pae

da patria patriarcha da Indepenclencia do Bra ii. Pelo deselllbal'gador Candido Ladis
lau Japi-Assú. Rio de Janeiro, Typ. Fluminense de B1'ilo e C., '1835, in-'J,." de 6 If.,
1.08 pp.

452.-Idem. Sego edição. Bahia, Typ. de Llliz Ole,qal'io Alves, i856, in-4.· pelj. de
56 pp.

453. - Andrade Silva [dr. Silverio de]. O dr. Silverio de Andrade Silva.
V. Gaz. ilfrcl. da Bahia, i882 - 8:J, fJg. i92. (B. da F.)

45!J,. - Andl~ade Vellosino [Jacob de]. Jacob Andrade Vellosino. V. ilfa·
cedo, Anno biogr., I, pg. i25.

Exp.: Bibl. Nacional.

!.I,55. -Jacob de Andrade Vellosino. V. Pereira da Cosl[~, Dicc. biogr. de pem.
celebres, Recife, 1882, pg. Ik24.

Exp.: Riul. Nacional.

4.56. -Anjos [dr. João Baptista dos]. Biographia do cons. dr. João Baptista
dos Anjos ... pelo dr. D. B.odrigues Seixas. V. Gaz. illcd. da Buhla, V (1871 -72)
pp. 50 e 68. '

Exp .. Dr. J. Z. do Menezos Brum.

457. - Con elheiro Baptista do Anjos (por Alex. Herculano Ladislau). V. Ap?nl.
bi0.fJ1'. de vaI'. itl., Babia, i881, pg. 43.

Exp.: Dib'. Nacional.

!.I,58. - Apontamentos para a biograpbiá do cons. dr. João Baptista do Aujo pelo
sr. dr. J. B.emedios Monteiro. V. União Med., i882, pg. 435. (B. da F.)

459. - Aquino Fonseca [dr. Joaquim de]. Breve noticia sobre o r. dr.
Joaquim de Aquino Fonseca e alguma de Slla obras pelo sr. Alfredo de Aquino
Fonseca. V. União llfed., 1882, pg. 3!.1,l. (B. da F.)

4,60.- Dr. Joaquim de Aquiuo Fon eca (pelo dr. J. Remedios Monleiro). V. Gaz.
ilIed. da Bahia., i882-83, pg. 324. (B. da F.) .

461.. - O dr. Joaquim de Aquino Fonseca. V. União Med., '1883, pg. 9~.

(B. da F.)
462. - Aragão Filho [dr. Pedro Mnniz Barreto d']. O dr. Pedro lIIuniz

Barreto d'AraO'ão Filho. V. Gaz. Med. da BaMa, i882-83, pg. 47. (B. da F.)
463. - Araguaya [visc. de]. Domin~os J. Gonçalves de Magall1ães. (E bo~o

biographjco), por Inuocencio F. da Silva. V. Rev. Contemp. de ParI. e B1'azil, V
(i865), pg. 285, com retr.

Exp .. Bib1. N"r.ionaI.

464.- Domingos José Gonçalves ue Magalhães, vise. de Araguaya. V. Lel'Y Santos,
Panth. Flum., i880, pg. 255.

Exp.: Bi b1. Naciônal.

465.- Notas biograpbic<ls. Visconde de Araguai(l. (Por B. M.) V. Rev. Jo Inst.
Bist., XLV, (1882), L" p., pg. i97.

Extr. do Bl'ésit de Paris.
Exp.: Bibl. Nacional.

4,66.- Domingos Jo é Gonç:!lves de Magalhães. Trabalho lido em sessão do ln •
tituto pelo .ocio eIJectivo dr. Moreira de Azevedo. V. Rev. do Inst. Bist., XLVI (1883),
p. L", pg. '247.

Exp.: BilJI. Nacional.

467 .. Aranba Dan-tas [dr. Manurl Ladislau de]. Discuro proferido (por
M. Viclorino Pereira) por occasião da manifestação feit:! ao con . Aran ha Danta .
V. Gaz. Med. da Bahia, VII (i873-74), pg. 308. 't'3

Exp.: DI'. J. Z. do ~1olJozes Bruúl.
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468. - O conselheiro Manuel Ladislau de Aranha Dantas. V. Gaz. Aled. da Bahia,
:I.876,pg. 4lJ,. (B. da F.)

469. - Conselheiro Aranha Dantas (por Alex. Herculano Ladislau). V. Apont.
bio,ql'. (le val'. tll., Bahia, 188l, pg. 6il.

EXIJ.: Bibl. Nacional.

470. - Aponctamentos para a biographia do cons. dr. Manuel Ladislau Aranha
Dantas pelo sr. dr. Remedios Monteiro. V. União Med., 1881, pg. IH9. (B. da F.)

lJ,7L - Araujo e A.hneida [dr. Franci co de Paula d']. Discurso, que
na occasiiio de se dar á eplll tura o corpo do dr. Francisco de Paula d'Araujo e
Almeida, recitou o dr. João Josl\ Barboza d'Oliveira, na igreja da Piedade, no dia
2 de Março de 18MI,. Bahict, Typ. de L • .tl. Portelta e Companhia, 18lJ,lJ" in-4.u de
7 pp. num.

Foi reprod. na lIfinerva Brasiliense, voI. II (i8M), pg. tiM.
Exp.: A. do Vallo Cabral.

472. - O dr. Francisco de Paula Araujo e Almeida; pelo clr. M. A. dos Santos.
V, Arch. Med. Bras. IV (18lJ,7-48), pg. 44-lJ,7. (B. da F.)

473. - Francisco de Paula Araujo. V. Macedo, Suppl. do Anuo biogr., I, pg. 4,13.
Exp.: Bibl. Nacional.

474. - Dr. Paula Araujo (pOT Alex. Herculano Ladislau), V. Apont. bio,ql'. de
vaI'. m., Bahia, 1881, pg. lJ,9.

Exp.: Bibl. Nacional.

4715.- Araujo Leitão [dr. Antonio Gonçalves de]. Dr. Antonio Gonçalves
de Araujo Leitão. V. Lel'Y Santos, Panth. Flum., 1880, pg. 183.

Exp. : Bibl. Nacional.

* Araujo §ilva [dr. Joaquim Antonio de]. V. Catêle (barão do).
476. - Arcet [barão Felix d']. O sr. barão Felix d'Areet (por J. Sigaud). V.

Arch. llIed. Bras., III (1846 - 47), pg. 93. (B. da F. )

477.;- Discurso l'ecitado pIo dr. L. V. De-Simoni ... no acto de dar-se á sepul·
tura os restos mortaes do infeliz barão d'ArceL. V. Ann. de Med. Bms., II (18lJ,6 ·47),
pg. 14,4. ( B. da F. )

478 . • AtaUba [dr. José Vieira de Faria Aragão]. Dr. Ataliba (por Alex.
Herculano Ladislau). V. A]jont. biogl'. de val'ões itt., Bahia, 1881, pg. õ7.

Exp. : Bibl. Nacional.

479. - Traços biographicos do dr. Ataliba. V. Gaz Med. da Bahia, 1882 - 83,
pg. 163. (B. daF.)

Extr. da necrolo::ia que o dr. Alexand re José de Queiroz leu na sessão a que pro-
cedeu a Fac. de Med. da Babia a :l de l\laio de :1.856,. •

480. - Medicina anecdotica. O dr. Ataliba. V. Gaz. .ilIed. da Balda, 1882 - 83,
pg. 18lJ,. (B. d-a F.)

lj,8l. - AzaUlbuja MeirelIes [dr. Francisco Gomes de]. O dr. Fran·
cisco Gomcs de Azambuja Mei relles. V. Gaz. ilied. da Bahia, 1883 - 84, pg. õõ. (B.
da F.)

482. - Azeredo [dr. JO'é Pinto de]. Elogio historico do dr. JO'é Pinto de
Azeredo, pelo dr. EmilioJoaquimdaSilva Maia. V. Rev. Aled. Flwn., VI (1840),
pg. lJ,33. (B. da L~. )

Tambem sabiu na Rev. do Inst. Historico, II (i840), pg. 59 do Suppl.

483.-Jos~ Pinto de Azeredo. V. lIfacedo, Ann. biogr., III, pg. 467.
EXIJ.: Bibl. Nacinnal.

1.1,84. - Azevedo [Antonio Joaquim Teixeira de]. Antonio Joaquim Teixeira de
Azevedo. V. Ann. Bras. de Med., XXIX (1877-78), pg. 480. (B. da F )

48õ. - Azevedo Americano [dr. Domingos Marinbo de]. Morte do
dr. Domingo Marinho de Azevedo Americano. V. Ann. Bras. de Med., VI (18ÕO-51),
pg. 216.

EXIJ.: Bibl. Nacional.
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4:86. - Barhosa de Oliveira [dr. Antonio Augusto]. O sr. dr. Antonio
Augusto Barbosa de Oliveira. V. GClz.1I1ell. da BClhia, 1.881-82, pg. 1.4:2. (B. da F.)

1l87.-Bardy [Luiz Jo é]. Discurso pronunciado por Ezequiel Corrêa dos
Santos, pre idente da Soco Pharm. Bras., no acto de dar-se a epultura ao cadaver
de Luiz Jo é Bardy, membro contribuinte da mesma Sociedade. V. Rev. Pha1'1n. IV
(1.8511,-55), pg. 94:. (B. da F.)

488.-Barreto [di'. Luiz Pereira]. O dI'. Luiz Pereira Barreto (pelo dr. J.
Remedios Monteiro). V. Gaz. Med. da Bahia, 1881-82, pg. 539. (B. da F.)

489. - Barros [José Caetano de]. Discurso recitado no dia 21 do corrente,
pelo sr. dr. L. V. De-Simoni, na Igl'eja de S. Bento, no acto de se dar á sepultura o
corpo do finado pharmaceutico José Caetano de Barros. V. Rev. DIed. Flwn., VI
(i811,0), pg. 403. (B. da F.)

4:90. - Barros [dr. Polycarpo Ce ario de]. Noticia sobre a vida publica do
Cirul'gião de divisão do exel'cito dr. Polycarpo Cesario de Barros, por C. A. S.
( Carlos Augusto de Sá). Rio de J a:teil'o, Typ. Perseverança, :l869, in·8. °

Exp.: Bibl. Nacional.

4:91.-nastos [dr. Candido Quirillo]. O dr. Candido Qllirino Ba tos. V.
Gaz. Mecl. da Bahia, 1.882-83, pg. 33'. ( B. da F. ) .

4:92.- BOllltempo [dr. Jo é Maria]. Elogio historico do dr. Bomtempo,
composto e ofl'ereeido á sua illus'tre f;lll1ilia pelo di'. José Maria de Noronha Feital, &.
Rio ele Janeiro, Typ. do -B1'Clsil-de J. J. da Rocha, 1.811,9, in-8.o pec]o de :l5 pp.
num. (E. da F.)

Sahiu antes no A1·ch. Med. Bras., IV, pg. U6.

493. - Expo.ição ao respeitavel publico (que faz José Maria Boml'3l11po das falsi
dades, e eontrildiccões contra elle publicadas no artigo correspondencia do n. ° 3 do
Spectador Brasileiro deste anno (1827), assignado pelo sr. Sigaud). Rio de Janeiro.
Typ. lmp. d Nac., i8:27, in-fol. de 2 fI.

Exp.: llibl. Nacional.

4911,.- Dett.amio [di'. Cypriano Barbosa]. O dr. Cypriauo Barboza Bettamio.
V. União 1J!~d., :l88J, pg. 1.U. (B. da F.)

495.- Dittencourt Sá [dr. João Ferreira de]. O dr. João Fel'l'eira de
Bitlencourt Sá. V. Gaz. Med. da Ba!tw., 1.877, pg, 572. (B. da F.)

4:96.- BOIDfiOl [dr. Antonio Mariano do]. O dr.·AntonioMariano do Domfim.
y. Gaz. Med. da Bahia, 1.876, pg. !14:. (B. da F.)

" Borges [dr. Abilio Cesar]. V. Macahubas (barão de).
"' Borges Monteiro [dr. Candido]. V. Itaúna (vise. de).
497.- Bulhões Ribeiro [dr. O cal' Adolpbo de]. O dI'. Oscar Bulhões.

(Traços hiogr. pelo dr. Pires de Almeida). V. Arch. de DIed., Cir. e Phm·1Il. do Bmzil,
n.o 3, 1.880, pg. 1, com relI'. grav. em madeira por Pinheiro.

Exp.: Bibl. Nacional.

4,98. - Durlamaqui [Frederico Leopoldo Cesar]. Elogio historico pro
nunciado ... IJor occasião do ar,to solemne da in~uguração do busto do eonselheil'o
Frederico Leopolllo Ces1\1' Blll'lamaqui ... pelo dr. _ icol,ío Joaquim Moreira. Rio de
Janei1'o, TYll. da Indus/da Nac. de Cot"im & Campos, 1.866, in-l,.o de h pp.

Exp. : Bibl. Nacional.

499.- Cabral [dr. Antonio Polyearpo]. O dr. Antúnio Polyearpo Cabral, por
S. A. (Silva Araujo), V. Unicio Jvled., 1.881., pg. 1.38. (B. da F.)

500. - Conselheiro Cabral (por Alex. Herculano Ladislau). V. Apont. biog1·. devar.
ill., Bahia, :l88!, pg. 45.

Exp. : Bibl. acional.

501.- Cabral [dr. Julião Alexandre Baptisla]. Odr. Julião Cabral (pelo dr. Tei
xeira de Mello). V. Lux I, 187li" pg. 121.

Exp. : Bibl. 'acional. .

502.- O dr. Julião Alexandre Bapti ta Cabral (por F, Gil), Campos, TV!)· clobach.
Domingos d'·;llvaren.qa Pinto, 1.874:, in-foJ. 1 fi. 'Z. ~

Exp. : Bibl. Nacional.
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ü03.- Caldas [dr. Claudemiro Auguslo de Moraes]. O dr. Claudemiro Caldas.
V. Gaz. Mec/. da Bahia, 1882:83, pg. 4.69. (B. da F.)

50iJ,.-CaUlara [Manuel Arl'Uda da]. O dr ..Manoeld'Arl'UdaCamara. V.Monte
Carmello Luna, Mem. l1isL. e biogr. do clero peru., 1857, pg. 228.

Exp. : llibl. Nacional.

505.- Manoel Arruda d<l Camar!!. V. •Uacedo, Anno lJiogr., III, pg. 4.51.
Exp. : Bibl. Nacional.

50(: .. CalDara Bittancourt e Sá [Manuel Ferreira da]. Necrologia
(de Manuel Ferreira da Camara llittancourt e Sá, pelo dr. J. F. Sigaud). V. Diat'io
de Saude, 183ü, pg. 317. ( 8. da F. )

507. - BiogT. elo dr. Manuel Ferreira da Camara BitLancourl e Sá, pelo dr. J. F.
Sigaud. V. Rev. do Inst. Nist., IV (184.3), pg. 515.

Exp. : Bilil. Nacional.

508. - Carneiro [dr. João Alves]. Fallecimenlo e enlerro de João Alvares
Carneiro em 18 do corrente por L. V. De-Simoni. V. Rev. Med. Flum., III (1837),
pg. 261.. (B. da F.)

509. - Di cur os recitados no Mo teiro de S. Bento, na occa ião de ser dado á
sepulLura o cadaver de JODO AI vares Carneiro. V. ReI'. Med. Flum., UI (1.837),
pg. 296. (B. da F.)

510 .. Honras á memoria de João Alvares Carneiro e inauguração do seu busto
pela Academia Imperial de Medicina. V. Rev. llIed. Fltcm., IV ( 1.838), pg. 303.
(B. da F. )

511. - Discurso necrologico sobre :J morte de João Alvares Carneiro, recitado em
buma sessão publica, e e pecial, da Academi:J, no dia 19 de Dezembro de 1838, pelo
sr. dr. Luiz Francisco Ferreira. V. Rev. Med. FltWI., IV ( 1839), pp. 35lJ, e 37lJ,.
(B. da F.) .

51.2. - Dr. João Alvares C:Jrneiro. (Traços biogr. por Moreira de Azevedo.) V.
Moreira de Azevedo, Ensaios biogr., Rio de Janeiro, 1861, pg. 4.9.

Exp. : A. do Valio Cabral.

513.-João Alves Carneiro. V. Lery Santos, Panth. Flum., 1880, pg. 535.
Exp. : Bibl. Nacional.

51lJ,. - O dr. João Alves Carneiro. V. Unicto Med., 1881, pg. 88. (8. da F.)
Exlr. de Sigauel - Dt' climat et des maladies du B1·ésil.

515. -João Alves C:Jrneiro. V. !tfacedo, Ann. biogr., III, pg. 278.
Exp. : Bibl. Naoional.

516. - Carroll du ViUards [ dr. Carlos José Francisco]. Discurso no dia
3 de Fevereiro de 1860 no cemiterio de S. João Baptisla na occasião de se darem á
sepultura o restos mortaes do dr. Carron du VilIards (pelo dr. L. V. De-Simoni).
V. Ann. Bras. de!t'Jed., XIV (1860-61), pg. 131.

Exp.: Bibl. Nacional.

517.- Carvalhal [dr. Rodrigo Aprigio ele]. O dr. Rodrigo Aprigio de Car
valhal. V. Gaz.1I1ed. da Bahia, VIl (i873-7lJ,), pg. 139.

Exp.: Dr. J. Z. do Monozos Brum.

518. - Carvalho [conselheiro dr. Manuel Feliciano Pereir'a de]. Discurso
biologico sobre o con elheiro dr. Manoel Feliciano Pereirn de Carvalho lente jubi
lado da Escola de Medicina ... lido na sessão annfversaria da Academia Imperial de
Meuicina em 30 de Junho do anno de 1868, pelo dr. Luiz Corrêa de Azevedo. Rio de
Janeiro, Typ. ele Lourenço Winler, 1.868, in-'~.O de 1lJ, pp.

Exp.: Bibl. Nacional.

519. - Biogr. do conselh.o Mnnoe] Feliciano Pereira de Carvalho pelo dr. Luiz
Corrêa de Azevedo. V. A Lu z, I (1.872), pp. 4.3, 5i.

Exp.: Bibl. Nacional.

520. - O conselheiro Mano el Feliciano. V. (Jaz. Med. dlt Bahia, II (1867. -68),
pg. 1.1.9.

Exp.: Dr. J. Z. do Monezos Brum.
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521..· Discurso biologico sobre q cons. dr. Manoel Feliciano Pereira de Carvalho
... pelo dr. Luiz Corrêa de Azevedo. V. .t1nn. Bras. de Med., XX (1868·69), pg. 6i.
(B. da F.)

522.· Vida e morte do con elheiro dr. Manoel Feliciano Pereira de Carvalho.
Signal de lembrança, respeito e gratidão da parte de seu discípulos, umigos e cal·
legae . Rio de Janei?'o, Typ. Universal de E. & H. Laemmert, 1878, in-8.0 gr. de
20 pp. num. (B. da F.)

Con ta do Discuno biologico lido na sessão anni versaria da Acad. 1m p. Med. em
30 de Juano de {868 pelo dr. Luiz Corrêa de Azevedo, do Discurso recitado na igreja
de S. l?rancisco de Paula pelo snr. dr. Nicolau Joaquim Moreira, e da lista da pessoas
que concorreram com dona ti vos para erigir-se um tumulo perpetuo de5tiaado are·
ceber os restos mortaes do notavel medico.

523. - Carvalho [dr. Manuel José de]. O dr. Manuel José de Carvalho. V. Gaz.
Med.. da Bahia, 1881-82, pp. 291 e 390. (B. da F.)

52q,.· Castro Andrade [dr. João Baptista de]. O dr. João Baptista de
Ca tro Andrade. V. Gaz. Med. da BaMa, 1882·83. pg. 336. (D. da F.)

525.- Castl.·o e Silva [dr. José Lourenço de]. O dr. Jo é Lourenço de
Castro e Silva. V. Goz. Med. da Bahia, 1881-82, pg. 291. (B. da F.)

526.- Catête [barão do]. Dr. ,Joaquim Antonio de Maujo Silva, barilo do Ca
tête, visconde de Silva. V. Lery Santos,Panth. Flum., 1880, pg. 537.

Exp. : Bibl. Nacional.

527.- Chernoviz [dr. Pedro Luiz Napoleão]. O dr. Chemoviz. V. Gaz.lffed.
da BaMa, 1881·82, pg. 136. (B. da F.)

528.· Corrêa de Azevedo [dr. Luiz]. O dr. Ll1iz Correa de Azevedo
(pelo dr. Peçanha da Silva). V. Ann. Bms. de Med., XXX, 1878·79, pg. 281.
(8. da F.)

529.- O dr. L. Correa de Azevedo. V. O ho.qr. lffcd., III (f878), pg. 1.39.
(B. da F.)

530. - Discur o lido pelo. ',' dr. José Pereira Rego Filho, por Gcasiiio de dar-se á
sepultura o ... dr. Luiz C.onêa de Azevedo, em 3 de Janeiro de 1879. V. Ann.
Bras. de lffed., XXX (1.878-79), pg. 28q,. (B. da F .)

531.· O dr. Luiz Correa de Azevedo. F. Gaz. Med. da Ballia, 1879, pg.9q,.
(B. da F.) -

532.- Corrêa Dutra [João]. !echrologia. Discurso recitado pelo sr. J. C.
S. Costa, no acto de dar-se á sepultura o cndaver de João Correa Dutra no dia q, de
Março de 181>2. V. Rcv. Pltal'1n., I (1.851-52), pg. i72. (8. da F.)

533. - Di curso nechrologico de João Correa Dutra, lido na sessilo nnniversaria
(da Soe. Pbal'lTI. Bras.) de 28 de Março do corrente anno (1852), por Ernesto Fre
derico dos Santos. V. Rev. Pltal'1n., 1 (1851.-52), pg. 1.63. (13. da F.)

53q,. - Oração funebre do sr. presid nte (dr. F. L. de Oliveira Araujo) ao dar-se
á sepnl tura o cadaver do nos~o 2.° secretario João Corrêa Dutra. V. Rev. Plta?'m., II
(i85:l·53), pg. 6. (8. da F.)

5il5.- Costa [cons. dr'. Adolpho Manuel Victoria da]. Homenagem á memoria
do cons. dr. AtlolpllO Mauoel Vittorio da Co la. Rio de Janeiro, Typ. da Gazeta,
1879, in·8.o de 1.36 pp. num.

Exp.: A. do' Valio Cabral.

536.- Costa [dr. Antonio da]. Inauguração do retrato do finado dr. Antonio da
Co ta, na sala das se ~ões (da Acad. Imp. de Med.). V. Ann. Bras. de Med., 1862·63,
pg.85.

Exp.: Bibl. Nacional.

537.- Discurso do dr. De·Simoni na sessão extraordinaria para a inauguração do
retrato do dr. Antonio da Costa, na sala das ses ões (da Imp. Acad. de 1\Ied.). V.
Ann. Bras. de Med., V:l62-63, pg. 26q,.

E·xp.: Bibl. Nacional.

538.- Elogio hi torico do fallecido dr. Antonio da Costa; lido pelo sr. cons. dr.
Antonio FeJix Martins. V. Ann. Bms. de Med., XV (1.863-6q,), pg. 267 . .2.S

Esp.: Bibl. Nacional.
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539. - Dr. Antonio da Costa. V. Lel'Y Santos, panth. Fluminense, 1880, pg. iI7.
EXII' : Dib!. Nacional.

510. - Dr. Antonio da Costa. V. União jl1ed., 1881, pg. 41. (B. da F.)
Extr. do AnnoBiogl'. do dr. 1. 11'!. de Macedo, vol. I, pg. 33l.

ülJ,1.-Costa [dr. Antonio Ramos da]. O dr. Antonio Ramos da Costa. V. Gaz.
J1Ied, da Bahia, 1882-83, pg. 380. (B. da F.)

51J,2.- Costa [Claudio Lniz da]. O conselheil'O dr. Clandio Lniz da Costa.
Esboço biogr. lido no Instituto Hi t. e Geo~r. Bra ileiro em 5 de Maio. de 187-1 pelo
conego dr. Joaquim Caetano Fernandes Pinheiro. Rio de la/wiro, Ptnheiro & C.,
1871, in-!J..O de 21 pp.

E' tiragem em separado do que sabiu na «Rev. do Inst. Hist.., XXXIV, La p.
(i87i), pg. ii7.

Exp.: Dibl. Nacional.

M3.- Costa [dr. Manuel Nunes da]. O dr. Manuel unes da Costa. V. O
Pro,q1'. Med., m (1878), pg. 518. (R. da F.)

544.- O dr. Manoel Nunes da Costa pelo sr. dr. J. Remedias Monteiro. V.
União !tIed., 1881" pg. 225. (B. d~ F .)

5Mí.- Costa Alvarenga [dr. Pedro Francisco da]. Le docteur Pedro
FrancLco da Co la All'arenga né à Piauby (Brésil), ses travaux, fonctions qui lui ont
été confiées ; di tinclions dont ii a élé bonoró notice ha ée SUl' les docuiJlE'nts ot.Iiciels
et SUl' les analyses bibliographiques de la presoe médicale nationale et etrangare.
Traduit en fl'finçais par le doctem Henri Almas (L. P.), &. Lisbonne, 1mp1·. Rue de
la Vinha, 1872, in-8.o de 75 pp. num., 1 fi. (B. da F.)

51J,6.- Le docteur Pedro Franci co da Co ta Alvarenga né à Piauhy (Brésil), ses
travanx, fonctions qui lui ont été eonllées ; distinctions dont iI a été bonoré notice I asée
ur les documents officiels et SUl' les allalyses lJibliographiques de la prcsse médicale

nationale et étrangare, traduit en français par le dr. Henri Almas (L. P.), &. 2cmc

partie (1872 à 1876). Lisbonne,1mpl'. N'ationale, 1877, iu-8.0 gr. de 67 pp. num.
(B. da F.)

547.- Notice SUl' le voyngc au Bré ii du docteur Pedro Francisco dn Costn AI
varenga ... Traduit en français par le docteur Henri Almas (L. P.), &. Lisbonne,
1ml)I·. Rue du Crllcifixo, 1873, in-8.o gr. de 28 pp. num., 2 if. (B. da F.)

M8.- O dr. Pedro Fraucisco da Co ta Alvarenga. V. União Afed., 1883, pg. 382.
(B. da F.)

549.- O dr. Alvarenga. V. Gaz. Med. da Ba!tict, 1883-84, pg. 95. (B. da F.)
550.- Costa Azevedo [l"r. José dn]. Naturalista brazileiros. FI'. Jo é da

Costa Azevedo. Por J. C. Fernandes Pinheiro. V. Rev. Pop., ViI (1860), pg. 136.

551.- Biogr. de fI'. José da Costa Azevedo, pelo conego dr. J. C. Fel'l1andes
Pinheiro. V. Rev. do Inst. Hist., XXXIV, L" p. (187!), pg. 293.

Reimpr. na 2.a p. do mesmo vúI., pg. i23.

5õ2. - Frei José da Costa Azevedo. V. Macedo, Anno biogr., m, pg: 77.
EXII. : Dibl. . acional.

5õ3. - Costa França [dr. José Manuel da]. O· dr. José l\Innuel da Costa
França. V. Gaz.Jl'Ied.daBaltia, 1882-83, pg. 192. (B. da F.)

MIJ,. - Costa Mattos [Luiz Antonio da]. Artigo nechrologico á morte do
1'. Lniz Antonio da Costa Mattos. V. Rev. J"lfed. Flll1n., VI (18iO), pg. 317. (B. daF.)

5õ5.- Coutinbo [cons. Jo é Lino]. Con elheiro Lino Coutinho (por Alex. lIer
culnno Ladisla n). V. Apontamentos biogr. de varões illustres, Bahia, 18:l1, PI;. 39.

Exp. : Bibl. :'Iacional.

556. - Jo é Lino Coutinho. V. Macedo, Anno biogr., I, pag. 415.
Exp. : Dib!. Nacional.

557.- Couto [José Vieira do]. José Vieira do Conto. V. nIacedo, Anno biogr.,
m, pg. 371.

Exp. : Dibl. Nacional.

558. - Cruz Jobim [cons. dr. José Martins da]. O cons. dr. José Martins da
Cruz Jobim (pelo dr. Peçanha da Silva). V. Ann. Bras. de Med., XXX (1878-79),
pg. 81. (B. da F.)
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559. - Discurso por occasião de se darem á sepultura os restos mortaes do cons. e
senador José Martins da Cruz Jobim, no dia 24, de Agu. to de i878, no cemiterio
de S. João Baptista (pelo dr. L. V. De-Simoni). V. Ann. Bras. de Med., XXX (i878·79),
pg. 84,. (B. da F.)

560.- O conselheiro José Martins da Cruz Jobim. V. Rev . .ilIed., i878, n.O de 3i
de Janeiro, pg. i9. (B. da F.)

56i.-OconselbeiroJobim. V. Gaz. ~Ied. da Bahia, i878, pg. 4,29. (B.daF.)
562.· Cruz Loureiro Sampaio [dr. Antunio da]. O dr. Antonio da

Cruz Loureiro Sampaio. V. Gaz. Med. da Bahia, 188i-82, pg. 54.7. (B. da F.)
563·- Cunha [dr. Ignacio José da]. O dr. Ignacio Jo é da Cunha. V. Gaz.

lIIcd. da Baltia, i876, pg. 93. (B. da F.)
564,. - Cunha Valle [dr. João Pedro da]. O dr. João Pedro da Cunha Valle. V.

Gaz .lIIed. da Bahia, III (1.868-69), pg. 263.
Exp.: DI'. J. Z. de Menezes Bl'um.

565. - Damasio [dr. João Jose]. O dr. João José Damasio. V. Gaz. lIIed. da
Bahia, i882-83, pg. 473. (E. da F.)

566.- Depaul [Dr.] O dr. DepauJ. V. Uni(To lIIed., i883, pg. 52i. (E. da F.)
567.- O dr. Depaul. V. Gaz. Med. da Baltia, 1.883 - 84, pg. 254,. (B. da F.)
568.- De-Simoni [dr. Luiz Vicente]. Documentos (para a biographia do

dr. Luiz Vicente De-Simoni). V. Ann. Bms. de Med., VII (i851·52), pp. 26 e 4,9.
Exp. : Bill!. 'aciona!.

569.- O dr Luiz Vicente De-Simoni. V. Gaz. Med. da Bahia, i88i -82, pg.1M..
(B. da F.)

570. - Dias da Cruz [dr. Francisco de Menezes]. O dr. Dias da Cruz (pelo
dr. Peçanha daSilva). V. Ann. Bms. de lIIed., XXIX (1.877-78), pg. 4,4,i.
(B. da F. )

57i.-0 dr. Dias da Cruz. V. O Progr. Med., II (1.877), pg. 4,21. (B. daF.)
572.-0 dr. Dias da Cl'Uz. V. Gaz. Med. da Bahia, 1.878, pg. 285. (E. da F.)
573. - O dr. Dias da Cruz. V. Rev. Med., 1.878, pg. 281.. (B. da F.)
574,. - Dr. Dias da Cruz. Discurso biographico (por Franklin de Lima). V. Re

vista Acadernica, orgão do Inst. dos Acad., n.o 3, -l.878, pg. 35. (B. da F.)
575.- Francisco de Meuezes Dias da Cruz. V. lIIacedo, Suppl. do Anno biogr.,

I, pg. 385.
Exp. : Bill!. Nacional.

576.-Faria [cons. dr. Antonio Januario de]. O cons. Antonio Januario de
Faria. V. União Med., 1.883, pg. 522. (B. da F .)

577.- Algumas palavras proferidas juuto á sepultura do cons. Antonio Januario
de Faria pelo dr. Manuel Victorino Pereira. V. Gaz. lIIed. da Ba1tia, 1.883 - 84,
pg. 1.55. (B. da F.)

578.-0 conselheiro Faria. V. Gaz. lIIed. da Baltia, 1.883-84, pg. 1.53. (B. da F.)
'" Feijó [Luiz da Cunba]. V. Sancta Isabel (vise. de).

579.-Ferreira [Dr. Alexandre Rodrigues]. Elogio do doutor Alexandre
Rodrigues Ferreira, por Manoel José Maria da Costa e Sá. (Extr. do tom. V. parto II.
das Memorias da Academia Real das Sciencias de Lisboa). Lisboa, Typ. da mesma
Academia.. 1.818, in·fol. peq.

Exp.: Bill!. Nacional.

580.- Biogr. do dr. Alex. Rodrigues Ferreira. V. Rev. do Inst. Hist., li (1.840),
pg. 499.

581.-Dr. Alexandre Rodrigues Ferreira. Por J. C. Fernandes Pinheiro. V. Rev.
Pop., XV (1.862), pg. 1.2.

582.- Memorial do dr. Alexandre Rodrigues Ferreira dirigido ao principe re
gente d. João, pedindo o oficio de Secretario da Alfandega de Pernambuco, que
estava a vagar.

Não traz data, mas vê-se pelo começo do documento que foi escripto em Lisboa
entre os annos de i799 a iBOO. '2.ó

E' o rascunho. Cad. CXXI (i6-22), sob n.o~. i fi. HXiB.
Exp.: Bill!. Nacional.

G
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5S3.- Alexandre Rodrigues Ferreirn. V. }'facedo, Ann. biogr., III, pg. 99.
Exp.: Bibl. Nacional.

5S4.- Ferreira [d,.. Luiz FraÍlci eo]. Mort do dr. Luiz Frélnci~co Ferreira.
V. Ann. Bras. de},led., VI (1S50 - 51), pg. 16L

Exp.: Di b!. Naciooal.

* Ferreira ArlDon(]e [Camillo Maria]. V. Prados (conde de).
5S5.-I.,'erreira França [dr. Antonio]. O dr. Antonio Ferreira França.

V. Arch.lIfed. Bras., IV (1.847 -48), pg. 2i5. (B. da F.)
5S6. - Biographia do dr. Antonio Ferreira França. Por C. F. F. (Cornelio Fer

reira França). Rio de Janeiro, Typ. do C01nmercio, de Pereú"a Braga, i870, in ·S.o gr.
de:lO pp. num. (H. da F.)

5S7.- Antonio Ferreira França. V. Macedo, Anno biogr., I, pg. 307.
Exp.: Bibl. Nacional.

5SS.- Frnnco [dr. Pedro Alfonso]. Odr. Pedro Alfonso Franco. (Traço biogr.
pelo dr. Pires de Almeida.) V. A1"clt. de Alad., Ci'/'. e Pltarm. do Bmzzl, n. o 7, iS81,
pg. i, com retr. lith. por Augusto Olf.

Exp. : Blbl. Nar.ional.

589. - F"eire Allernão [dr. Antonio]. Dr. Aotoo io Freire Allemão (pelo
dr. Ed. Aug. Per. de Abren). V. Ann. Bms. de Macl., XXVIII (i!:l76-77), pg. 1.74.
(B. da F.)

590.- Freh'e AUelDão de Ci!!meiros [cons. dr. Franci co]. A
vida e a morte do exm. SI'. conselheiro Franci~co Freirll Allemão Cysneiro,
escripta, em vista das notas por elle proprio fornecidas, pelo spu dedicado amigo
dr. Mello Moraes (A. J. de). Rio de Janeiro, Quil'ino F. do Espirito Santo, 1.874,
in~4.o de 36 pp. (B. da F.)

591- O dr. Freire Allemão (pelo dr. Teixeira de Mello). V. Lux I , i874, pg. i87.
Exp.: Bib!. Nacional.

592.· O cons. dr. Francisco Freire Allemão (pelo dr. Peçanha da Silva). V. Ann.
Bms. de ll/ed., XXVI (1.874-75), pg. 249.

EXIl' : Dr. José PoreiraRogo Filbo.

593. - O conselheiro Francisco Freire Allemão. V. Rev. Med., 1.874 -75, pg. 1.45.
(B. da F.)

594:.- Biograpbia e apreciaç50 dos trabalhos do botanico bra<ileiro Francisco
Freire Allemão por José de Saldanha da Gama. V. Rev. do Inst. Bist., Xt'L'{VIII
(1.875),2.' p., pg. 5i.

Exp.: Bibl. Nacional.

595. - Dr. Francisco Freire Allemão (pelo dr. Er1. Aug-. Per. de Abren). V. Ann.
Bms. dellfed., XXVII (i875-76),·pg. 4:67 eXXVUI (1.876-77), pg. 18. (B. daF.)

596.- Francisco Freire Allemão. V. },facedo, Anno biogr., II, pg. 363.
EXIl. : Bibl. Nacional.

597.- Dr. Francisco Frei"re AUemão. V. Lery Santos, Panth. Flum., i880, pg. 32L
Exp. : Bili!. Nacional.

598.- Freire AUelDão de Cisneiros [dr. Manuel]. Dr. Manuel
Freire AlIeOlão de Cysneiros. Noticia biogr. pelo dr. Cyrillo Silvestre. V. Gaz.llfed.
do Rio de Janei1'O, i863, (Jg. i23. (B. da F.)

599.-l:lreve noticia sobre o dr. ManoeI Freire AJlemão de Ci neiros (pelo dr. Pi
nheiro Guimarães). V. Gaz. Med. do Rio de Janeiro, i863, pg. 153. (B. di! F.)

600.- Gallla Lobo [dr. Manuel da]. O dr. Manuel da Gama Lobo. V. União
Med., i883, pg. 335. (B. da F.)

601..- O dr. Manuel da Gama Lobo. V. Gaz. Med. da Balda, 1.883 - 8~, pg. 5~.
(B.daF.)

602.-GalDa Malcher [dr. José da]. O dr. José da Gama Malcher. V.
Gaz. llfed. da BaMa, 1.881-82, pg. M6. (B. da F.)

603. - Garnier. [dr. Aristides Francisco]. O dr. Aristides Francisco Garnier.
V. O Pro,q1'. ,l1ed., II1 (1.878), pg. 386. (B. da F.)
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60q,.-a dr. Aristides Garniel'. V. Gaz. Meel. da Balda, 1879, pg. 336. (B. da F.)
60õ.-Geoeroso Es-treIla [do Maria Augu ta]. Biographia da Ex.ma

Sr." D. Maria Au"u ta Generoso Estrella ... futura doulora em medieil1la pela Aca
demia de Nova york. Bahia, Typ. do CO/Teio det Ballia, 1878, in·q,.o de 116 pp.

Exp. : Bibl. Nacional.

606. - Ges1;eira [dr. Francisco Marcell ino]. O dr. Francisco Marcellino Ges o

teira. V. Gaz. Med. d(;f, Baltia, 187(i, pg. 4,q,. (B. da F.)
607.-Godoy Botelho [dr. João Antonio Kelly]. ÜlIr. João Anlonio

Kelly Godoy Botellio. V. Gelz. ilfcd. da Baltia, 1881- 82, pg. 3UO. (B. <ln F.)
60S. - Goes Siqueira [dr. Jo é de]. a dr. José de Goes Sequeira

V. Gaz. llfl1d. dctBallÍa, 1876, pg. 4,3. (B da F.)
609. - Dr. José ue Goes Siqueira (pelo dr. Ed. Aug. Per. de Abreu). V. Ann

·Bras. de Med., XXVIU (1876-77), pg. 20q,. (B. da F.)
6fO. - GOOles [dr. José Ellstaquio]. olicin biographica do dr. Jo é

Euslaquio Gomc escl'ipta pelo dr. J. J. de MQraes Sarmenlo. Recife, Typ. de ilf.
F. de Faria, i85q" in·!l.o de 30 pp. num., com retl'.

Exp.: Â. do Valia Cabral. •

611. - Goules de Sousa [dr. Constantino José]. Con lantino José Gomes
de Souza. V. Macedo, Suppl. do Anno biogr., vol. I, pg. :li03.

Exp.: Bibl. Nacional.

612 .. Goyana [ btlrão de]. Jo e Correu Picanco, DArão de Goyana. V. Pereim
da Costa, Dlcc. biogr. de peru. celebres, Recife, i88:2, pg. õq,:\"

Exp.: Bibl. Nacional.

613. - Gu.edes Cabral [dr. Domingos]. adI'. Domingos Guedes Cabral.
V. Gaz. Meet. dtl Bahia, 1882-8iJ, pg. 336. (B. da L<'.)

* Gni!TIarães Peixoto [dr. Domingos' Ribeiro dos]. V. Iguarassú
(barão de).

614,. - Gouveia [UI'. Luiz Bandeira de]. a dr. Luiz Bandeira de Gouveia.
V. Gaz. Med. da Balúa, i882-83, pg. 286. (B. da F.)

6i5. - Haddoek Lobo [dI'. Roberlo Jorge). Discurso biologieo feito na
sessào anniversaria ua Acad: IlIlp. de Med., no dia 30 de Junho de 1870, pelo
dr. Luiz Corrêa de Azevedo. V. Ann. Bms. de Med., XXLI (1870-71), pg. 15.
(B. da F.)

Biogr. do dr. Haddock Lobo.
6i6.- Ha...U. [Carlos Frederico]. Biographia do professor americano CarIo Fre·

derico Hartt, ch fe da commissão genlogica do Brnzil, fallecido no !tio de Janeil'o a
i8 de Março de i878. Publ. em homenagem :í sua memoria pelos estuda ntes da
Escola Polytecl1nica e escripta pelo estudante Carlos Alberlo de Menezes. Rio de Ja
neiro, Typ. du Apostolo, i878, in'!bo de Vill-78 pp. num.

Exp. : A. do Valia Cabral.

617.· Carlos Frederico Hartt. V. Arch. do ilfus. Nac., N (1879), fi. 4, v. (B. da F.)
618 .. '1guarassú [bar~o de]. VOlo de saudade ao sAbio professor o

sr. doutor Domingos Ribeiro dos GuimaJ'1íc Peixoto (pelo dr. L. da R. F. Lapa).
V. Arch. Med. Bras., II (·18MS·lj,6), pg. i9i. (D. da F.)

6L9.. Necrologia. Tributo de respeiLo e g-ralidão á memoria do ... dr. Domingo
Ribeiro dos Guimarães Peixoto (pelo dr. n. J. H. Lobo). V. Ann. de Med. Bras., I
(184,5-4.6), pg. q,B8.

Exp.: Bib\. 'acional.

620. - Noticia neüroIogica (do cons. dr. Domingos !tibeiro dos Guimarães Pei
xoto, bnrão de Iguara~sú);pelodr. J. M. de Noronha FeiLaJ. V. Ann. de Med.
Bms., I (184,5-!16), pg. 4,9q,.

Exp.: niol. Nacional.

621. . Discurso pl'Onunciado pelo dr. J. Sig-aud ao d:lr-se á sepultura o cadavel'
do cons. dr. Doming-o Ribeiro do;; Guimarães Peixoto, barao de Iguarn ·ú. V. Ann.
de f,fed. 81'a•. , H (18q,6-4,7), pg. 2L. 1.-t-

Exp.: Bibl. Nacional.
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62-2. - Di curso pronunciado pelo dr. 1. M. de Noronha Feital ao dar- e á se
pultura o cadaver do cons. dr. Domingos Ribeiro dos Guimarães Peixoto. V. Ann.
de illed. B?·as., 11 (1.8~6-47), pg. 22.

Exp.: Bibl. Nacional.

623. - Biogr. do barão de Iguarassú. V. Gal. BI' as. m., Sisson, I, 25.
EXIJ.: Bibl. Nacional.

62~. - Domingo' Ribeiro do& Guimarães Peixoto, barão de Iguarassú. V. Macedo,
Anno biogr., r, pg. 527.

Exp.: Dibl. Nacional.

625.. Domingos Ribeiro dos Guimarães Peixoto, Barão de Iguarassú. V. Pel'eit'a
da Costa, Dicc:. biogr. de peru. celebres, Recife, 1.882, pg. 256.

Exp.: Bibl. Nacional.

626.· InholDirilll [visco de]. Typos poliLicos, V. O conselheiro SaBes Torres
Homem. Rio de Janeiro (Typ. Prese'Veranpa), 1.872, in-8.o de 46 pp. num.

Pelo dr. Albino dos Santos Pereira.
Exp. : Bi bl. Nacional.

627. - Francisco de Salles Torres Homem, visconde de Inhomerim. V. Macedo
Suppl. do Anno biogr., I, pg. ~1.9.

Exp.: Bibl. Nacional.

628.- Francisco de Salles Torres Homem, visco de Inhomerim. V. Lel'Y Santos
Pantu. Flum., 1.880, pg. 387.

Exp. : Bibl. Nacional.

629.- Itaún3 [visconde de]. Candido Borge Monteiro, visco de Itauna (pelo
dr. Costa Ferraz). V. Ann. Bra,s. de Med., XXIV (1.872 - 73), pg. 8i. (B. da F.)

630.- Discurso pronunciado no dia 25 de Agosto de 1.872 no cemiterio da Ven.
Ord. 3.' lIa Pen. por occasião de se darem á sepultura os despojos morlaes do finado
visco de Itaúna ... pelo ... dr. Luiz Vicente De-Simoni. V. Ann. Bras. de Med.
XXIV (1.872 - 73), pg. 1.03. (B. da F.)

631. - O dr. Candido Borges Monteiro, visc. de Itaúna. Pelo dr. Benjamin F.
Ramiz Gaivão. V. Gaz. ilIed. da Bahia, VI (1.872-73), pg. 1.69.

Extr. da Rev. trim. do Illst. ilist. e Geogr'. do B?'azil.
Exp.: Dr. J. Z. do Menezes Brnm.

632. - Estudo biographico sobre o dr. Candido Borges Monteiro, visconde de Ilaúna.
Discurso pronunciado perante s. m. o imperador na Academia Imperial de Me
dicina, no dia 30 de Junho de 1873 ... pelo membro titular da mesma dr. Luiz
Corrêa de Azevedo. Rio de Janeiro, L. Winte?', :1.873, in-~.o, de 1.6 pp.

Sabiu antes nos Ann. BI'as. de ilIed., XXV, pg. 285.
Exp.: Bibl. Nacional.

633. - Candido Borges Monteiro, visc. de Ita úna. V. ilfacedo, Ann. biogr., II,
pg. 507.

EXIJ. : Bibl. Nacional.

634.- Candido Borges Monteiro, visco de Ilauna. V. Lery Santos, Panth. Flum.,
1.880, pg. 229.

Exp. : Bibl. Nacional.

635. - Jacotinga [barão de]. Necrologia (do dr. Manuel Bernardes Pereira
da Veiga, barão de Jacotinga, pelo dr. J. F. Sigaud). V. Diario de SaMde, 1835,
pg. 295. (B. da F.)

636.- O dr. Manuel Bernardes Pereira da Veiga. Pelo dr. J. C. da Costa e Oli·
veira. V. Arch. ilied. Bras .. II (1.8~5), pp. 95 - 96. (B. da F.)

637. - Jauft"ret [dr. José Ricardo]. O dr. José Ricardo Jauffret. V. Gaz.
Med. da Bahia, 1878, pg. 480. (B. da F.)

638. - Jequitinhonha [visconde de]. Francisco Gé Acaiaba de Montesuma
visconde de Jequitinl1onha. V. Macedo, Anno biogr., III, pg. :1.63. '

Exp.: Bibl. Nacional.

639. - La~~gaard [.dl'. Theodol'o Jobannis Henrique]. O dr. Tbeodoro Lang
gaard, V. Umao ilied.; 1.883, pg. 52:1.. (B. da F.)
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MO.-O dr. Theodoro Langgaard. V. Gaz. i1fed. da Bahia, i883-8~, pg. 25q,.
(B. da F.)

6q,{. - O dr. Theodoro Johannis Henrique Langgaard. V. Gazeta Litterada, I
(i883-8q,), pg'. 67. (B. da F.)

6q,2.-LehIDao.n [dr. J. Agathon]. Odr. J. AgathonLehmann. V.OP1'O.q1'.
Med., III (i878), pg. i39. (B. da F.)

6q,3.-LeIDos [dr. Luiz Ferreil'a de]. O dr. Luiz Ferreira de Lemos. V.
Gaz. Med. da Bahia, i876, pg. q,q,. (B. da F.)

64q,.- Dr. Luiz Ferreira de Lemos (pelo dr. Ed. Aug. Per. de Abreu). V. Ann.
Bms. de ilfed., xxvrn (i876 - 77), pg. i8L (B. da F.)

6ML-Lessa [Manuel Francisco]. Manoel Francisco Lessa, phllrmaceutico.
Noticia da sua morte. V; Rev. Pltarm., IV (i85q,-55), pg. 80. (E. da F.)

6q,6.- Lilna [dr. José Thomaz de]. O dr. José Tbomaz de Lima. V. Ann.
Bms. de Aled., XXVII (i875-76), pg. 37. (B. da F.)

6q,7. - Lund r. Pedro Guilherme]. Lund e uas obras no Brazii (segundo o pro
fessor Reinhardt), memoria lida por H. Gorceix, director da Escola de Minas de
Ouro Preto ao ser inaugul'ado na mesma Esco!a o retrato de Lnnd. Rio de Janei1'o,
Typ. Imp. e Consto de J. Villeneuve & C.', i88q" in-L', i fi., lJ.5 pp. (B. da F.)

Sahiu tambem nos Annaes ela Esc, de Minas de Ouro Preto, n. o 3 (i886,), pg. 7.

6lJ.8. - Macahubas [barão de]. A biographical sketch of dr. Abilio Ce ar
Borges ... Extracted from the editoriaIs of Lhe • South American Mail.. Rio de Ja
neiro, Typ. of the South .!Imerican Mail, i875, in-S." de 34 pp. num.

Exp.: ~ibl. Nacional.

849.- COlltemporaneos do Brasil. Traços biograpbicos de nossos homens iIIustres por
P. de Lery Santos. (Abilio Cezar Borges.) Rio ele J ane'h'o, Lornbael·t & C.', in-4.o de S pp.
com retr. (B. da F.)

650. - Educacionistas notaveis. O barão de Macahubas por Lery Santos. Rio de Ja
neiro. Typ. Universal de Laemm8l·t & C.", 18Sq" in-S.' de 50 pp. (B. da F.)

6oL· Macedo [dr. Joaquim Manuel de]. DI'. Joaquim Manoel de Macedo.
V. Lery Santos, Panth. Flum., iSSO, pg. lJ.97.

Exp.: Bibl. Nacional.

652. - O dr. Joaquim Manuel de Macedo. V" Gaz. Med. da Bahia, iS81-S2, pg. 49'1:.
(B. da F.)

* Magalhães [dr. D. J. Gonçalves de]. V. Araguaya (vise. de).
653.· Magalhães [Estevão Alves de]. Elogio biographico do pllarm. Estevão

Alves de Magalhães; pelo sr. Ezequiel Correa dos Santos. V. Ann. de Med. Bms.,
IV (i8q,8-q,9), pp. i e 25.

EXj].: Bibl. Nacional.

654.· Estevão Alves de Magalhães. V. lIIacedo, Suppl. do Anno biogr., I, pg. 273.
Exp. Bibl. Nacional.

655. - Magalliães [cons. dr. Vicente Ferreira de] . O conselheiro Vicente
Ferreira de Magalhães. V. Gaz. Med. da Bahia, 1876, pp. 93. (B. da F.)

6~6. - Con.selheiro Magalhães (por Alex. Herculano Ladislau). V. A1JOnt. ÚiO.Ql'. de
Va1·. tU., Bahla, iS81, pg. 47.

Exp.: Bibl. Nacional.

857.' Marnoré [ dr. João Baptista Bueno]. O dr. Mamoré. V. Gaz. ilIed. da.
Bah~a., iSS3-Sq" pg. 39S. (B. da F.)

658. - Marques [Joaquim José]. Discurso recitado pelo dr. L. V. De-Simo·
ni. .. no dia 29 de Julho cl'este anno (i8M), no claustro do Convento de Santo Anto
nio, no acto da inhumação dos restos de Joaquim José Marques. V. Rev. Med. Bras.,
I (i8M·42), pg. 23:1..

Exp.: Bibl. Nacional.

>Ii Martins [ dr. Antonio Felix]. V. S. Felix (barão de).
659. - Mattos [Dr. José Agostinho Vieira de]. Dr. Jo é Agostinho Vieira de

Mattas (pelo dr. Ed. Aug. Pereira de Abreu). V. Ann. Bras. ele Med., XXVII
(i875-76), pp. (j,43 e 465. (B. da F.) 'u
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660.- Medeiros [dr. Antonio Manuel de]. O di'. Antonio Manuel de Me·
deiros. V. Gaz. },tecl. da Bahia, 1879, pg. 395. (B. da F.)

66i.· Meirelies [con . dr. Joaljuim Candido Soares dE:]. Discurso pro
nunciado pelo dr. Lniz Vicente De-Simoni ... no dia 20 de Julho de 1868, na igreja
da Ord. 'rerc. do Carmo, na occasião da missa do eLimo dia elll suITragio da alma do
finaria COUSo dr. Joaquim Candido Soares de Meirelles. V. Ann. Bras. de Med., XX
(i868-69), pg. 289. (B. da F. )

662.- Joaquim Candido Soares deMeirelles. V.1IIacedo, Anno biogr., III, pg. 363.
Exp.: Bibl. Nacional.

663. - ~t:ello [Joaquim Conêa de]. Botanico brasileiro. Biographia pelo dr.
F. Quirino do Santo·.. V. A Luz, II (1873), pp. 377-379, e 385.

Exp.: Bibl. Nacional.

664,.- Joaquim COl'l'êa de Mello, botanico brasileiro. (E.boço biographico pelo
dr. F. Quirino dos Santos). V. Atmanak de Campinas para -1873, pg. 8'1.

Exp.: Bibl. Nacional.

6615.- O pharm. Joaquim Corrêa de Mello. V. Tribuna Phann., de Dezembro
de 1877, pg. U7. (n. da F.)

666. - Joaquim Corrêa de Mello ( pelo dr. J. Remedios Monteiro). V. Gaz. Med. da
Baltia, -1879, pg. 276. (B. da F.)

667.· l\t:ello Franco [dr. Franci co de]. Elogio historico de Mello Franco
... pelo dr. Jo,é Mflftins da Cruz JobiUJ, &. Rio de Janeiro, Typ. Imp. de E. Seignot
-Pl'l?lche?', 1.831, in-8.o de 'l f1., Hi pp.

Sal1iu antes no Sem. de Saltde Publica, r, pg. 107.
Exp.: Bibl. Nacional.

668.- Elogio histor. de Francisco de Mello Franco .•. peio dr. J. M. da C.
Jobim. V. Archivo Jfedico Bras. I (18~5), pg. 221.-226. (B. da F.)

669. - Blogr. do dr. Francisco de Mello Franco. V. Rev. do I'I~t. Hist., V (1.84,3),
pg. 3M>'

Exp.: Bibl. Nacional.

670. - Resumo Ri torico da vida de Francisco de Mello Franco, Bacharel em me·
dicina pela Universidade de Coimbra, &., &. (Por F. F. P. C.) Escripto no Rio
de Janeiro em 1.851.

Original. ln-foI. 32-~ pp. num.
Exp.: Inst. Historico.

671.- Biographia de Francisco da Mano Franco.
Or i g i Il a 1 'i ln-foI. tO II. ~em nome de auetor, nem data.

Exp.: Inst. Historico.

672. - Francisco de MalIo Franco. V. Macedo, Anno biogr., III, pg. 37.
Exp.: Bibl. Nacional.

673.- MeUo Franco [dr. Manuel de]. ManoeI da Mello Franco. V.
Macedo, Anno biogr., lU, pg. 357.

Exp.: Bibl. Nacional.

67l~. - Helio Moraes [dr. José Alexandre de]. O dr. Mello Moraes (por L.)
V. Gaz. Med. da Bahia, i882-83, pg. 138. (B. da F.)

675.· O dr. Mello Moraes (por Silva Pinto). V. Ann. de JlJed. Homooop., vaI. I,
pg. 4,9. eB. da F.)

676.· Mendes [dr. Francisco Martins]. Odr. Fran.::isco Martins Mandes. V. Gaz.
Med. da Baltia, 1881.-82, pg. 238. (3. da F.)

677 .. Menezes [dr. Adol pho Bezerra de]. Dr. Adolpho Bezerra de Meuezes.
V. Lel'Y Santos, Panth. Flum., 1.880, pg. 14,7.

Exp.: Bibl. Nacional.

678.· Menezes [Antunio José Vieira de]. O cirurgião mór Antonio José Vieira
de Menezes, V. Arch. Med. Bras., IV (-l8!~7-4:8), pg. 119. (B. da F.)

679. - Menezes [dr. Mannel JO:lquim de]. Biographia do tenente-coronel e
cirurg-iiio mór reformado do exercito dr. Manoel Joaquim de Menezes escripta pelo
dI'. Mello Muraes (A. J. de). Rio de Jallelro, Typ. Brasill'ira, editor J. J. do Patrocínio,
i861, iu·4,." peq., de 35 pp. (B. da L?)
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680. - Moncorvo de Figueiredo [dr. Carlos Augusto]. Demonstração
de apreço, dada ao prof. Moncorvo, da Policlínica Geral do Rio de Janeiro, pelos eu
discipulos e amigos. V. União Med., 1.883, pg. (J,8L (8. da F.)

"l\t:ont.ezuDla [Francisco Gê Acaiaba de]. V. Jequüinhonha (vi c. dl3).
681.. - Moraes Garcez [dr. Henrique de]. O dr. Henrique de Moraes Garcez.

V. Gaz. Med. dtt Bahia, 1.882-83, pg. 286. (B. da F.)
682.-l\t:oreiraSaDlpaio [dr. Matilias]. O conselheiro Mathias 'foreira

Sampaio. V. Gaz. Med. da Bahia, 1.876, pg. 44. (8. da F.)
683. - Moura [dr. Caetano Lopes de]. Auto-biographia do dr. Caetano Lopes

de Monra, natural da Bailia.
A u t ó g r a p b o 'i fn-fol. 29 ff.

Exp. : Inst. Historico.

68(J,. - Caetano Lopes de Moura. V. Mai:edo, Suppl. do Anno lJiogr., vaI. I, pg. 1.76.
Exp. : Bibl. Nacinnal.

685.- Muzzi [Hercules Octaviano]. Elogio de Hercules Octaviano Muzzi, pelo
sr. dr. Francisco de Paula Menezes. V. Rev. ir/ed. Bras., [(1.841.-~2), pg. 1.60.

Elp. : Bibl. Nacinnal.

686.-Nobre (dr. Carla José Feneira). O dr. Carlos José Ferreira Nobre.
V. Gaz. 1I1ed. da Bahia, 1882-83, pg. 336. (B. da F.)

687.- Noronha Feital [dr. José Maria de]. O sr. dr. José Maria de No
ronha Feital (peta dr. Peçanha da Silva). V. Ann. Bras. de 1I1ed., XXV (1.873-74),
pg. I.d. (B. da F.)

688. - Olivei.'a [dr. Manuel José de]. O dr. Manuel José de Oliveira. V. Gaz.
lIfed. da Bahia, 1.883·84, pg. 254. (B. da F.)

689.- O dr. Manuel José de Oliveira. V. Unic'lo Med., 1<83, pg. 572. (B. da F.)
690.- Oliveira Azedo [dr. Amancio Alves de]. O dr. Amancio Alves de

Oliveira Azedo. V. Gaz. ~led. da Bahia, 1882 -83, pg. 381. (B. da F.)
691.. - Oliveira Botelbo [dr. Antonio Joaquim de]. O dr. Antonio Joaquim

de Oliveira Botelho. V. Gaz. lIfed. da Baltia, III (1868-69), pg. 263.
Elp.: Dr. J. Z. do lIfonozos Brom.

692.- Biographia do dr. Joaquim Antonio de Oliveira Botelho, que foi lenle cathe
dratico da Fac. de Med. da Bahia ... pel(l dI'. Anlonio Mariano do Bomllm. Bahia,
Typ. de Epiphanio Pedrosa, 1.862, in-4. 0 de 18 pp. num.

Elp.: A. do Vallo Cabral.

693.-0sorio [dr. Antonio José]. Morte do professor Osorio. V. Gaz. Med.
da Bahia, II (1.867-ti8), pg. 227.

Elp.:Dr. J. Z. doll10nozosBrum.

694.- Pat.erson [dr. John Ligertwood]. O dr. John Ligertwood Patel'son.
V. União Med., i882, pg. 589. (B. da P.)

695.- Monumento ao dr. Paterson. V. União Med., 1.883, pg. 478. (E. da F.)
696.- O dr. Paterson. V. Gaz. jJfed. da Bahia, 1.882-83, pg. 2H. (H. da F. )
697.-l\fonumento ao dr. Paterson. V. Gaz. Med. da Bahia, i883-8(J" pg. 117.

(B. da F.)
698. - Paula Candido [cons. dr. Fl'lmcisco de]. Elogio historico do con

selheiro dr. Frllllci co de Paula Candido pronunciado perante Sua Mage tade o
Imperador na sessão solemne da Ac~demia Imperial de Medicina e celebrada em
30 de Junho de i864 por icoláo Joaquim Moreira, &. Rio de Janeit'o, Typ. do COlTeio
lIfercantil, 1864, in-4. 0 de 24 pp. num. (B. da F.)

699. - O conselheiro dr. Francisco de Paula Candido. (Por T. H. [Torres
Homem]). V. Gaz. Med. do Rio de Jane·iro, 1.864, pg. 1.09. (B. da F.)

700. - Paula Fonseca [dr. Antonio ililbriel de]. O dr. Antonio Gahriel
de Paula Fonseca. V. l1nn. Bras. de Med., XXVII (1.875-76), pg. H5. (H. da F.)

701.. - Paula Menezes [dr. Franci co de]. O dr. Francisco de Paula
Menezes, pelo dr. L. V. De-S. V. Ann. Bras. de Med., XI (1857-58), pg. 1.95.
(B. da F.) 1.1
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702. - O dr. Francisco de Paula Menezes. V. Gaz. l1Ied. da RaMa, 1.879, pg. 9~.
(B. da F.)

703 .. Francisco de Paula Me neze . V. Macedo, Anno biogr., III, pg. 5~9.

Exp.: Bibl. Nacional.

70~.• Paula Pessoa FUho [dr. Francisco de]. O dr. Francisco de
Paula Pessoa Filho. V. Gaz. Med. da Bahia, 1.879, pg. 395. (n. da F.)

705 .. Peixoto [Manuel Francisco]. Discurso necrologico de Manuel Fran
cisco Peixoto, lido na ses ão anniversaria da Soe. Pharm. Bras., aos 28 de Março
de 1852, pelo socio contribuinte o dr. Antonio Pereira Leitão. V. Rev. Pltarm., I
(1.851.-52), pg.193. (8. daF.)

706. - Pereira da Cunha [ dr. Lourenço de Assis]. Necrologia do cons.
dr. Lourenço de Assis Pereira da Cunha pronunciado... na sessão solemne da
Acad. Imp. de Med. celebrada em 30 de Junho de 1.867 pelo dr . .Eduardo Augusto
Pereira de Abreu. V. Ann. Bms. de Mecl., XIX ('1867-68), pg. 80. (B. da F.)

707. - Pereira Guimarães [O dr. José]. (Esb. biogr.) V. O Vul,qa
,.isadIJI', 1, pg. 1.71-

Exp.: Bibl. Nacional.

708. - Petroflolis [barão de]. O barão ele Petropolis. V. Gaz. ijfed. da
Bahia, 1.882-83, pg. 282. (B. da F.)

ii< Picanço [José Corrêa]. V. Goyana (barão de).
709. - Pierrelevée [dr. Paulo Saulnier de]. O dr. Paulo Saulnier de Pier

relevée (por J. Remedios Monteiro). V. Ann. Bms. de Med., XVII (18615-66),
pg. 266. (13. da F.)

710.- Pimenta [dr. Luiz Antonio]. O di'. Luiz Anlonio Pimenta. V. Gaz.
Med. da Bahia, 1881 - 82. pg. 4,95. (B. da F.)

7H.- I--inheiro Guimarães [dr. Francisco José]. O dr. pjnheiru Gui
marães. V. OPro,qr. ll-fed., I (1876), pg. 6(j,5. (B. da F.)

71.2.- O dr. Pinheiro Guimarães. V. Gaz . .lJ{ed. da Bahia, 1877, pg. ~75. (B.
da F.)

71.3. - O dr. Francisco Pinhe iro Guimarães (pelo dr. Joaquim dos Remedios Mon
teiro). V. Gaz. Med. da BalHa, 1.877, pg. 51.7. (B. da F.)

71~.- O dr. Francisco Pinheiro Guimarães. V. Ann. Bras. de ll-Ied., XXIX (1.877
-78), pg. 1.69. (B. da F.)

71.5. - Dr. Francisco Pinhe iro Guimarães. V. Macedo, Suppl. do Anno biogr.,
I, pg. (j,05.

Exp. : Bib!. Nacional.

71.6. - Poggi [João José Innocencio]. Biographia do dr. João José Innocencio
Poggi, pelo dr. Cosme de Sá Pereira. Pe1"'llambttco, Typ. de Santos & C. 3

, 1861., in-~.o

com retr.
Exp. : Bibl. Nacional.

71.7 .-Prados [conde de]. O conde de Prado. V. Gaz. Med. da Bahia, 1.882-83,
pg. 9-1. (B. da F.)

718.- RalDiz GaIvão [ dr. Benjamin Franklin]. Noticia sobre o sr. dr. Ben
jamin Franklin Ramiz GaIvão. V. Rev. do Inst. Hist., t. XXXV (1872), 2" p.,
pg. 552. '

EXIJ.: Bib!. Nacional.

71.9. - Rau [ dr. João Adão]. Necrologia (do dr. João Adão Rau, pelo dr. J. F.
Sigaud). V. Diario de Saude, 1835, pg. 1.1.1.. (B. da F.)

720. - Rebouças [dr. ~'lanuel Mauricio]. Manuel Mauricio Rebouças. V.
Macedo, Anno biogr., II, pg. 239.

Exp.: Bib!. Nacional.

721. - Rego Macedo [dr. Manuel do]. O dr. Manuel do Rego Macedo. V.
Ann. B1'i.ls. de lIfed., XXIX (1877 -78), pg. ~39. (B. da F.)

722. - Rocha Freire [dr. Francisco Gabriel da]. Necrologia. Odr. F. G.
da Rocha Freire. (Por Antonio Limoeiro). V. Reviste! Academica, 1.867, pg. f23.

Exp. : Acad. Imp. de Medicina.
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723.· 'ologio (d0 dr. Francisco Gabriel da Rocha Freire). V. Ret'. Acad.,
:1867, pg.

Exp. : Dibl. Nacional.

724,.-0 dr. F. G. da ROcha Freire. V. Aurora ACademica, anno TI, n. O (j, de:15 de
Maio de :l867.

Exp. : Acad. Imperial do Modicina.

72iJ.· Rocha Vieira [dr. Francisco Sabino Alvares da]. O di'. Francisco
Sabino Alvares da Rocha Vieira. V. A?·ch. Med. BI'as., UI (11)4,6- 47), pg. :192.
(8. da F.)

726 .. Rodrigues Pereira [dr. Jacintho J. Discurso pronunciado pelo
dr. L. V. De-Simoni. .. na occasiào de ~e darem á sepultura os despojo mortaes do
dr. Jacintho Rodrigues Pereira ... no dia :14 de Março de :l872. V. Ann. B/'as. de
Afed., XXIV (:l872-73), pg. 45. (B. da F.)

727.-Rosa [dr. José Bento da]. O dr. José Benlo da Rosa. V. Gaz. Med.
da Bahia, :1879, pg. 582. (B. da F.) .

728.-R.osa [dr. Octaviano Maria da). O dr. Octaviano Maria da Rosa. V.
Rev. Afecl. Bras., I ('18U - 42), pg. 527 e 634; e II (:1812 - 4), pg. 90.

EXI!. : Bibl. Nacional.

729. - Sã [dr. Miguel Antonio Heredia de]. O dr. Miguel Anlonio Heredia de
Sá (pelo dr. J. Hemedios Monteiro). V. Gaz. j)Jled. da BaMa, :1879, pg. 58i.
(B. da F.) .

730. - Sã lBitancourt Accioli: [José de]. Biogr. de Jo.é de Sá Bi.
lanconrt Accioli, por I. A. de Cerqueira e Silva. V. Rev. do Inst. Hist., VI (:l84.4),
pg. :107.

Exp.: Bilil. Nacional.

73-1. • José de Sá 13ilancourt Accioli. V. Macedo, Anno biogr., I, pg. 261.
Exp.: Bibl. Nacional.

732. - SacraUlento [Leandro do ]. Biogr. do botanico brasileiro fI'. Lean·
dro do Sacramento, por Jo é de Saldanha da Gama. V. Rev. do Inst. Bist., XXXII,
2." p. (:1869), pg. :18L

Ha edição em separado.
Exp.: Bibl. Nacional.

733.· O Iicenceado fI'. Leandro do S~cramenlo. V. Monte CarmellJ Luw/', Mem.
his. e biogr. do clero pem., :1857, pg. 222.

Exp.: Bibl. Nacional.

734.. Frei Leandro do Sacramento. V. Macedo, Anno biogr., Ir, pg. :19.
Exp.: Blbl. Nacinnal.

* Salles Torres HOlIlelIl [Francisco de]. V. Inhomirim (vise. de).
735.· S. Felix [barão de]. Dr. Antonio Felix Martins, barão de S. Felix.

V. Lg/,y Santos, Pan Lh. FI um., :1880, pg. :163.
Exp.: BiLl. Nacional.

736.• Sancta Izabel [ vise. de]. O visconde de Santa IzabeI. V. União
Med., i88:1, pg. :14,2. (B. da F.)

737. - O visconde de Santa Tzabel (pelo dr, Pires de Almeida), V. Arc!t. de ilfed.,
Cil'. e Pllal'm. do Brazil, n. o 6, :1881, pg. :l. (B. da F.)

738 .• Sanctos [Ezequiel Corrêa dos]. Ezequiel Corrêa dos Santos, V. lira
cedo, SuppI. do Anuo biogl'., I, pg. 3H.

EXIJ.: Bib!. Nacional.

739. -Sanctos [dr. Malaquias Alvares dos]. A'S. M. o Imperador e aos
representanLes da Nacão pela viuva e sete filhos menores do dr. Malaquias Alvares
dos Sanctos. Balda, Typ. de Antonio Olavo da França G11e?'/'a, :l858, in·4. 0 de 56 pp.
num.

Contém: Discursos proferidos pelos doutores Antonio Janual'io de Faria e José de
Góes Siqueira por oecasião de dar-se.á sepultur~ o eada,ver do dr. M. A. dos Sa!le~us;
Resumo necrologieo pelo dr. Domingos RodnguesSelxils; 01 curso á seflLldlsslma
morte & pelo dr. Firmino José Dorea; Um adeu no tumulo pelo dr. Henrique
Sanetos j poesias do dr. Luiz Alvares dos Sanetos, H. V. S., Manuel Pes oa da Silva,
dr. Agrario de Sousa Menezes e conego Joaquim Cajueiro de Campos; e Reprodueção
do improviso feito no acto de enterramento & por Daltro Barreto. 3O

Exp.: A. do Valln Cabral.

7
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74,0. '- Dr. Malaquias (por Alex. Herculano Ladislau)'. V. Apont. bz 'J?'. de va,'.
ill., Bahia, :1.881, pg. 63.

Exp.: Dibl. Nacional.

74,1. - Sanctos [dr. Possidonio Vieira dos]. O dr. Possidonio Vieira dos Santos.
V. Gaz. i1Ied. da BaMa, :1.879, pg. 395. (I:L da F .) .

74,2.- Sanctos (cons. dr. Thomaz Gomes dos). O conselheiro dr. Thomaz.
Gomes dos Santos. V. Rev. Med., :l.87g,·75, pg. 33. (B. daF.)
. 7g,3.· O cons. dr. Thomaz Gomes dos Santos (peio dr. Peçanha da Silva). V. Ann.
Bras. de Med., XXVI (1874,-75), pg. :I..

Exp.: Dr. Josó Poreil'a Rogo Filbo.

7g,g,. - O dr. Thomaz Gomes dos Santos (pelo dr. Teixeira de MelIo). V. Lux I ,
:l.87g" pg. n

Exp. Bibl. Nacional.

74,5.- Necrologia do cons. dr. Thomaz Gomes dos Slintos (pelo dr. E. A. P. de
Abreu). V. Ann. Bras. de Med., XXVII (1875-76), pg. 4,08. (B. da F.)

7g,6.- Thomaz Gomes dos Santos. V. Macedo, Anno biogr., I, pg. 4,75.
Exp. Bibl. Nacional.

7117.-Thomaz Gomes dos Santos. V. Lery Santos, Panth. Flum., :1.880, pg. 66g,.
Exp. : Bibl. Nacional.

74,8.- SarIDento HelIo (dr. Antonio Jos6). O dr. Antonio José Sarmento
MelIo. V. Gaz. Med. da Bahia, :1.882-83, pg. :1.9:1.. (B. da F.)

7g,9. - Saules Junior (Carlos Luiz). Carlos Luiz Saules Junior. V. Arclt. do
Mus. Nac., IV (1879), fI. g,. v. (B. da F.)

750.- Seabra (Vicente Coelho de). Biogr. de Vicen te Coelho de Seabra, por
F. A. de Varnhagen. V. Rev. do Inst. Hist., :l.8g,7, pg. 261.

Exp.: Bibl. Nacional.

'75t.- Vicente Coelho de Seabra. V. Macedo, Anno biogr., I) pg. 6:1..
Exp.: Bibl. Nacional.

752. - Seixas Filho (dr. ROl1lualdo Antonio de). Dr. Romualdo A. de Seixas
Filho. V. O Progr. Med., III (:1.878), pg. 583. (B. da F.)

753.- Serpa [Joaquim Jeronymo]. Noticia necrologica do senhor Joaquim
Jeronymo Serpa ... pelo ... doutor J. J. de Moraes Sarmento. V. Ann. da ;!:fed. Pet·/Í.,
pg. :1.89.

Reproduzida no Al'ch. Med. Bt'as. IV, pg. 92.
Exp. : Bibl. Nacional. •

75g,.· Serrão [fI'. Custodio Alves]. Frei Custodio Alves Serrão. V. Macedo,
Anno biogr., II, pg. 265.

Exp. : Bibl. Nacional.

7fJ5.- Silva [dr. Adalardo Ribeiro da]. O dr. AdalardoRibeiro da Silva. V. Gaz.
lIIed. da Baltia, 1878, pg. 4,80. (B. da F .)

756· Silva [dr. Antonio Alvares da]. O dr. Antonio Alvares da Silva (pelo
dr. Joaquim dos RemediosMorrteiro). V. Ann. Bras. de Med., XVI (:l.8M-65), pg. :1.73.

Exp. : Bibl. Nacional.

'" Silva [ dr. Joaquim Antonio de Araujo]. V. Catête (barão do).
757.· Silva [dr. Joaquim José da]. Galeria medica brazileira. Dr. Joaquim

José da Silva. (Pelo dr. Texeira de Mello.) V. M onitO/' Campista, de :1.6 de Junho
de :l.88g,.

Exp.: o Auclor.

'" Silva [visconde de ]. V. Catête (barão do).
758. - Silva Bittencourt [Agostinho da J. O sr. pharmaceutico Agostinho

da Silva Bittencourt. V. Rev. Pharm., I (188g,), pg. :1.5. (B. da F.)
759.- Silva Botelho [dr. Joaquim da]. O dr. Joaquim da Silva Botelho.

V. Gaz. Med. da Baltia, :1.879, pg. 28g,. (B. da F.) .
760.- Silva Brandão [dr. Luiz da]. O dr. Luiz da Silva Brandão. V. Gaz.

Med. da Bahia, 1883·8g" pg. 55. (B. da F.) .
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761.- Silva Flores [dr. Luiz da]. O dr. Luiz da Silva Flores. V. Gaz. hIed.
daBahia, i880-8i, pg. i96. (B. daF.)

762.- 8i1va GOOles [cons. dr. Justiniano da]. O conselheiro Justiniano da
Silva Gomes. V. Gaz. !lled. da Ballia, 1882-83, pg. 46. (B. da F.)

763. - Silva Maia [dr. Emilio Joaquim da]. Discurso recitado em 21 de No
vembro de 1859 no cemiterio de S. Francisco de Paula na occasião de se darem á
sepultura os restos mortaes do dr. Emilio Joaquim da Silva Maia ... pelo dr. Luiz
Vicente De·8imoni. V. Atln. Bras. de Med., XIII (1859-60), pg. 208.

Exp. : Bibl. Nacional. •

76~.- Dr. Emilio Joaquim da Silva Maia. (Traços biographicos por Evaristo Nunes
Pires.) V. Nunes Pil'es, Esboços hist. e biogr., Rio de Janeiro, 187~, pg. 25.

Exp. : A. do Vallo Cabral.

765. - Emilio Joaquim da Silva Maia. V. Macedo, Anno biogr., III, pg. ~39.

Exp. : Bibl. Nacional.

766.- Silva Murici [dr. José Candido da]. O dI'. José Candido da Silva
Murici (pejo dr. ROOledion Monteiro). V. Gaz. lIfed. da Bahia, i881-8J!, pg. 165.

767. - Silva Penha Lilna [dr. Marcos da]. Discurso que o sr. dr. De-Simoni
recitou por occasião em que se davam á sepultura os restos mortaes do sr. Marcos da
Silva Penha Lima. V. Ann. dellfed. Bras., III(18~7·4B), pg. 199.

Exp. : Di bl. Nacional.

768. - Silva Rebello [dr. Laurinda José da]. Laurindo J. da S. Rebello (pelo
dr. J. A. Teixeirn de Mello). V. Annaes da Bibl. Nac., III (1877-78), pg. 385. (B. da F.)

769.- O dr. Laurinda José da Silva Rabello (por J. Norberto de S. S.). V. Rev. do
Inst. Hist., XLII (1879), 2.' p., pg. 75.

Exp. : Dibl. Nacional.

770.- Laurinda RabelIo. V. Lel'V Santos, Panth. Flum., 1880, pg. 578.
Exp.: Bibl. Nacional.

771. -- Silveira [dr. Manuel Rodrigues da]. O dr. Manoel Rodrigues da
Silveira. V. ATch . .lIled. Bras., III (t8~6·~7), pg. 2~0. (B. da F.)

772. - Silveira Bastos Varella (dr. Cyro da). O dr. Cyro da Sil
veira Bastos Varella. V. Gaz. Med. da Bahia, 1881-82, pg. 1~2. (D. da F.)

." 8ilDoni. V. De-Simoní.
773 .. Sousa (dr. Symphronio Seguerido de). O dr. Symphronio Segue

rido de Souza. V. Gaz. Med. da Baltia, 1878, pg. 480. (B. da F.)
774, . - Sousa Costa (cons. dr. Antonio Corrêa de). O cons. dr. An

tonio Corrêa de Souza Costa. V. Gaz. lIIed. da Bahia, 1883-8~, pag. ~~7. (B. da F.)
775. - O cons. dr. A. C. de Souza Costa. V. União }'fed., i88~, pg. 1M!.

(B. da F.)
776.-Sousa FernaJ:ldes [dr. José Maria de]. O dr. José Maria de Souza

Fernandes. V. Gaz. Med. da Baltia (1882-83), pg. 287. (B. da F.)
777. - Sousa Godinho [dr. Lourenço de]. Discurso pronunciado pelo

dr. Luiz Vicente De-Simoni. " no dia l." de Março de 1869 na Igreja dos Religiosos
Monges Benedictinos, na occasião da missa do setimo dia, em sutl'ragio da alma ào
dr. Lourenço de Souza Godinho. V. AnIl. Bras. de },fed., XX ('1868 - 69), pg. 599.
(B. da F.)

778.-80Ilsa Marques [dr. Americo de]. O dr. Americo de Souza Mar
ques. V. Gaz. Med. da Bahia, 1883-8q, pg. ~93. (B. da F.)

779.- Sousa Pitanga [dr. José Augusto de]. Dr. José Augusto de Souza
Pitanga. (Traços hiogr. por Evaristo Nunes Pires.) V. Nunes Pires, Esb. hist. e
biogr., Rio de Janeiro, 187~, pg. ~O.

Exp.: A. do Vallo Cabral.

780.- Sousa Velho [cons. dr. Joaquim de]. O cons. Joaquim de Souza
Velho. V. Gaz. Med. da Baltia, VI ('1872-73), pg. 14.

Exp.: Dr. J. Z. do Monozos Brum.

78i.- Discurso que pronunciou o dr. José de Góes Sequeira no cemiterio da
Quinta dos Lazaro por occasião de dar-se á sepultura o corpo do cons. dr. Joaquim
de Souza Velho. Y. Gaz.llfed. da Baltia, VI (1872-73), pg. 29. ~ \

Exp.: Dr. J. Z. do Monezos Brum.
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782. - Tavares [dr. João Fernandes]. Cons. dr. João Femondes Tavares,
vi c. da Ponte Fl'rreira (pelo dr. Ed. Aug-. Per. de Abrcu). V. Ann. Bms. de
Mecl., XXVIII (1876-77), P;J. 23,82,121 e 1lj,~. (8. da F.)

783.- Torres HomelD [di'. João Vicente]. Torres Homem (pelo dr. Pires
de Almeida). V. AreI!. de Med., Cil·. e Pharm. do Bl'azil, n.O U, 1880, Pg'. 1, com
relI'. grnv. em mad. (B. dn F.)

78~.-Urzedo [dr. Antonio Americo de]. Discurso rec:itndo no din 27 ne Fe
verciro rlc 186J junto á Igreja de S. Fl'nllcisco de P1ll1la, depois dn missa do 7.° dia
pnra sufl'ragio da :1Im3 do elr. Antonio Amcrico de Ul'zedo, pclo dr. L. V. De
Simoni. V. Ann.. Bras. de lIIed., 1862·63, pg. 239.

Exp.: Bibl. l'iacional.

785.-Elugio l1istOl'ico d Antonio Americo de Urzedo pronunciado perante S. M.
o Imperador nn se são olemne da Academia Imperinl de Medicina, celebrnda em 30
de JLlnho de 1863. Por Nicoláo Joaquim Moreirn, &. Rio de JaneiJ'o, TVp. elo Cor
?-eioMcl'canlil, 1863, in-4.0 do 19 pp. num.

Exp.: Acad. fmt>. do Modicina.

'" VaUadão Pimentel [dr. Manuel de]. V. Pctropo]is (barão de).
'* Veiga [dr. Manuel Bernardes Pcreira da]. V. Jacotinga (barão de).

786.- "Velasco [Aristides Franr.o]. Elogio historico de Ari'liLles Franco Ve
]asco ... morto em 27 de Junbo do corrente nono, e 'epLlllado na ig-rejo de N. S. da
Piedade ... Por Guilherm!l Pereira Rebello, &. Bahia, T?JZJ. de G. J. Bizcl'l'a e
Comp., s. d. (l8H), in·4.0 de 32 pp.

Exp.: Bibl. Na~ional.

787.- IIonra' e snudatles tributadas á memorio do Ari lides Franco Velasco,
cirurgião do corpo rl'arlclharin dn guarda nacioual desta cidad , e tndante do 6.°
anno dn E cola de Medicina ... lJibliothecnrio e membro cio conselho de direcção da
BilJlioLhecn Classicn Portugueza. Pelo Ulesmo conselho. Baltio, Typ. ele G. J. Bi·
zerra e Comp., 18~1, in-~.o, de 30 lJj).

Exp.: Bibl. NjcionaJ.

788.- 'Telho da §i!va [José Maria]. Esboço Liogrnpbico elo conselheiro
José Mnrin Velho dn Silva por A: D. de Pascual, &. Rio de Janeil'o, TV]). de Domingos
Luiz elos Santos, 1861, in·8.o de 4.5 pp. .

Exp.: Bibl. Nacional.

789.- 'Telloso [José Mnrinnno da Conceição]. E1o!!io hist. de fI'. José Mnrian no
dn Conceição Velloso, por l\1allLlel Ferreira Lagos. V. Eev. do I'lst. ilist., II (184.0),
pg. 4.0 do Suppl.

Exp.: Bill!. Nacional.

790.- Biogl'apbin e apreciDr,ão dos trabrilhos do botnoico bro~ileiro frei José Ma
rianno cln Conceição Vello,o, por José de Saldanha dn Gn!lla, &. Rio ele Janeiro, Typ.
de Pinheiro &. C.', 1869, in-4..O de 175 pp. .

Tiragem em separado da que sabiu na < fiev. do Inst. Hist.., XXXI, 2." p. (1868),
pg. !37.

Exp.: Bibl. Nacional.

791.- Frei José Marinnno da Conceição Velloso. V. Macedo, Anno biogr., I,
pg. 4,57.

Exp.: llibl. Nacional. . •

792.-Vieira [dr. Chrislovão José]. O di'. Chri'toviío José Vieira. V. Gaz.
Mecl. da Bahia, 1879, pg. 396. (8. da F.)

7!l3.-Vieira [dr. Demetrio Duarte]. O dr. Demetrio Duarle Vieira. V. Gaz.
Med. da Ballia, 1881-82, pg. 5~6. (8. da F.)

79~.- "'&Vucherer [dr. Olto]. O dr. Wucherer. V. ·Gaz. Med. ela Bahia,
V (1871-7:2), pg. 87. .

Exp.: DI'. J. Z. do Meoezes BI·um.

791>'-0 dr. Olto Wucherer. V. Gaz. 1I1ed. da Ba!tia, VI (1872-73), pg. 300.
Exp.: DI'. J. Z. do Monozo~ Bl'um.

79{L- E'boço biographico do dr.Olto Wucherer
V. Gaz. lJfed. da Baltia, V[ (1872-73), pg. 301>'

Exp.: DI'. J. Z. cio ~lonozo3 B:um.

pelo dr. A. Pacifico Pereira.
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797.- O dr. OUo Wucherer (pelu dr. Julio de Moura). V. ·Rcv. Med., i873-74,
pg. 33. (B. da F.)

798.-0 dr. Otto Wucherer (por 1. de M. [Julio de MouraJ). V. União Aled., i88i,
pp. 178 e 226. (B. da F.)

799. - Xavier [dr. Francisco Julio J. Discurso do [sr. dr. José Mauricio
Nunes Garcia, sobre o tumulo do cirurgião mór da ArmadalFrancisco Julio Xavier.
V. Rev. Med. Bras., I (184:1.-a), pg. 6J6.

EXJl.: Bibl. Nacional.

800.- Di curso recHado no dia i2 de Março no claustro sepulchral de S. Fran
cisco de Paula, pelo sr. dr. L. V. De-Simoni... no acLo de se dar á sepultura o
corpo do finado cirurgião mór da Armada Imperial e membro bon. da mesmo Acad.
(Imp. de Med.), Francisco .Julio Xavier. V. Rev. 1I1ed. Bras., I (:1.841.-42), pg. 638.

Repr. nos Ann. Bras. de Med., VI (l800-til) pg. 7L
EXJl.: Bibl. Nacional. •

801.-Mortedodr. Francisco Julio Xavier. V. Ann.Bras. deMei. VI (18DO-5i),
pg .. 70.

Exp _: Bibl. 'acioaal.

- 802.-0dr. Francisco Julio Xavier. V. GazeUt dos Hospitaes (1850-51), pg. 200.
(B. da F.)

803. - Dr. Francisco Julio Xavier. (T raços biogr. ror Morei ra ~de AzeYedo.)
V. MOTeira de Azevedo, Ensaios biogr., Rio de Janeiro, i86i, pg. 52.

Exp.: A. do Valia Clbral.

804.-Dr. Francisco Julio Xavier. V. Macedo, Suppl. do Anuo biogr., J,
pg. 3 3.

E,p.: Dibl. Nacional.





CLASSE IV

BIBLIOGRAPHIA

805.- P." se accrescentar ao Catálogo dos Escriptôres Medicas do Brazi!.
E' descripção bibliQgraphica de algumas obras impressas e manuscriptas que tra-

ctam de enfermidades do Brazil.
Sem nome de auctor; mas é do dr. Alexandre Rodrigues Ferreira.
Au to g r a p h o. Cad. CXXI (Hi-22), sob n. 03. ! tI. 27x!5.
Segundo se deduz do titulo, parece que o anctor escreveu o Catalogo dos escript01'es

medicas do Brazi!.
Exp.: 13ibl. Naciooal.·

806. - Ensaio de bibliographia medica do Rio de Janeiro, ante rior á fundação da
Escola de Medicina. V. Canto e Melto Castro Mascarenhas, Thes e inaugural, 1852,
pg. 23. (B. da F.

807.· Obras de medicina publicadas no Rio de Janeiro no decurso de 183(&,. V.
Diario de Saude, 1835, pg. 24. (B. da F. )

808. - Relataria do sr. dr. Freire [Allemão] sobre varias obr as enviadas pelo
sr. Joaquim Jeronymo Serpa, socio correspondente em Pernambuco. Lido e appro
vado na sessão de 4 de Abril de 1835. V. Rev. M ed. Flum., I ( 1835 ), no (&" pg. 23.
(B. da F. )

809.- Noticia ácerca dos escriplos do dr. VicenLe Saboia. V. Gaz. Med. da Bahia,
II (1867 -68), pg. 256.

Exp. : Dr. J. Z. do Mooozos Brom.

8iü.- Breve estudo sobre ~lgumas obras do dr. Lucien Papillaud. Pelo dr. A.
Pacifico Pereira. V. Gaz. Med. da Bahia, III (1868-69), pp. 103 e Ul".

Exp. : Dr. J. Z. do Meoozos Brom.

8it. - Catalogo das obras da Bibliotheca da Faculdade de Medicina da Bahia.
Bahia, Typ. do Diario, 1876, in·fol. (B. da F. )

812.· C:ltnlogo das obras existentes na Bibliotheca da Faculdade de Medicina do
Rio de Janeiro no anno de 1877 (Setembro), organisado de conformidade com o
art. 190 do regulamento complementar dos estatutos da mesma Faculd. Rio de Ja
neiro, Typ. Nac., 1877, in-fol. de fi(&, pp. num. (B. da F. )

Organizado pelo dr. José Pinlo de Sá.
813.· Bibliographia med ica nacional organisada pelo dr. Si! va Araujo. V. Gaz.

Med. da Baltia, 1879, pp. 96, 151, 199, 217, 293, 31{, (&'39, 485 e 53(&,; 1880 -81, pp.
47 e 99. (B. da F. )

814. - Bibliographia do beriberi no Brazil por Domingos Pedro dos Santos. V.
Gaz. Med. da Rahia, 1882-83, pp. 497 e 543. (B. da F. )

815.- Coup-d'ooil SUl' la litteralure médicale brésilienne par le dr. E. Mauriac.
V. União Med" 1883, pg. 182. (B. da F. )

Extr. do Journal de Méd. de Bordeaux de 26 de Fevereiro de :1.882. ?~





CLASSE V

GAZETAS E REVISTAS

816. - A Abelha, periodico da Sociedade Pharmaceutic3 Brj1 ileira. Redig-ido pelo
ociu contribuinte da mesma Ignacio José Malta, &-. Riu de Janeiro, Typ. Paula Brito,
1862-M, in-8.0

N.oS 6, 10 a l,2, ii a 21).
Exp.: Acad. Imporial do Medicina.

817.- O Academico. Periodico dedicado á medicina e á litteratur~. Publicação
quinzenal. Sob a direcção dos estudantes Ascendino Reis, Ribeiro da Cunha, Moura
Junior e Arêa Leão. ( Anno I, n.03 3, 4, e 6.) Ba/lia, Typ. do Horisonle, 1872, in·fol.

Exp.: A. do Valle Cabral.

.. 818. - O Academico. Periodico cicotifico, IitteJ'ario e especialmente medico da So
ciedade Medico-Academica do Rio de J:llleiro. (Anno 1, n.O' i-7 eH n.O S 5 e 6.)
Rio de Janei1'o, Typ. de Nicolau Lobo Vianna & Filhos, 1855-i856, in- foI. peq.
(B.daF.)

Redigido pelos snr . Arlolpho Bezerl'a de Menezes, Francisco Porte-lIa, V.C. I~igueil'(l

de Saboia, Ernesto lndio do Brasil, Eduardo Augusto Monlandon, JO'é Alexandre
Teixeira de Mello e Franci co EJeuterio de Sousa.

Os n.os do anno I são exposlos pelo snr. dr. 1. A. Teixeira de .Mello.
819. - Aguas Virtuosas. Periodico de rlestribuição gratuila, publicado sob a direcção

de dois medicas. Anno I, n. ° 1. A.Quas Virtuosas elo Lamba'l'y (Su,l de Minas), (Typ.
do l1fonitor Sul Mineiro); 1881" io-fol. de 4, pp. (B. da F.)

De 23 de Agosto do l,884,.
820.- Annae Brasilienses de Medicina. Jornal da Academia Imperinl de Medicina

do Rio de Janeiro. Rio de Janl'Íro, 18Mi-84" 37 vols. io-8.0 e io·4,.o (B. da F.)
Começou com o titulo de Annaes de lIfedicina Brasiliense até o tomo IV (l,8"8-1~9).

Tem sido redig. successivamente pelos dr. Francisco de Paula Candido,Roberlo 10rge
Haddocl( Lobo, José Pereira Rego, actual barão de Lavradio, losé Maria de NOI'onba
Feita!. Antonio Ferreira FI'ança, Luiz Vicente De-Simoni, Adolpbo Bezel'l'a de Menezes,
Aristides Francisco Garnier, Pedro Autran da !lIalta Albuquerque Junior, João
Bapl r ta dos Sanetos, Manuel da Gama Lobo, Alexand re 10sé Soeiro de Faria Guarany,
Fernaudo Francisco da Co ta Fel'l'az, João Damasceno Peçanlla da Silva, José Eduardo
Teixeira de Sousa e Alfredo Pereira Pinbeiro.

EIIll,855 nada se pllhlicou e do anno de 4856 (redacção do dr. FelTeira Fmnça)
apenas sahiram os n.os i a 6.

A primeira gazeta da Academia Imperial de Medicina, que teve a principio o titulo
de Socieda.de (IA Medidna do Hio rle Janeiro, foi o Semanal'io de Saude Publica (1831.-33),
a. segunda a Revista Medica Fluminense (1835-H). que depois pa'sou.a neIlOlJiÍnal'-se
Revista Jlfedicn Bmsileim (l,8H-43l, e a terceira Annaes de lIfedicina Bmsiliense que
começou em l,845 e passou no tomo V (i849-50) a intitular-se Annaes Bmsitienses de
lIf8dicina.

A Dibliolhcca Nacional, a Acadomia Imporial de Medicina c o Dr. José Pereira Rego Filho
oxpõem algnn. annos.

821.- Annaes da E cola de Minas de Ouro Prelo. Collecções de memorias e de no
ticias sohre a mi neraloll'ia e geologia e as exploraçõe da minas no Brazi\. N.O i
Ria de Janeiro, T!/p. Nac .. 188i, io·8.0 gr. de IX-i69 pp. i fl. com 5 plantas.
-N.O 2. Ouro Preto, Typ. da • Provincia de Minas., i883, in-~.o de Il·171l pp., i 11.
-N.o 3. Rio de Janeiro. TUp. de G. Lellzin.qer &. Filhos, 188~, in-8." gr. de 250 pp.,
t fi. com 6 pI. e est. (B. da F.) 3~

llcdigido pelo snr'. Henrique Gorceix.
8
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822.- Annnes da M:edicina Perrwmbllcana. (Annos I-III, n.OS I-VI.) (Recife ),Typ.
de Santos & Companhüt, i8'le2-lj,iJ" iu-8.0 gr. de 3lj,5 pp. num.

Redigido pelo dr. lIIavigoier, era o orgão da Sociedade (Je ~ledicina de Pernam
buco.

Muito raro.
Exp.: Bibl. Nacional.

823.- Anoaes de Medicina Brasiliense. Jornal da Academia Imperi,i1 de Medicina
do Rio de Janei 1'0. 1.8U.í-lj,9. V. Annaes Brasilienses de Medicina.

Exp. : Bibl. Nacional.

82lj,. - Annaes de Medicina Ho!Umopalhicn. Publicação memal do Instituto Hah!le
manniano do Brazil. Iledaclor Joaquim Mllrtioho. (Vol. r. N.ns 1.-12.) Rio de Janetro,
Imprensa Industrial e Typ. Montenegro, 1882-83, iu-lj,.o de U't, pp. (B. da F.)

825. - Archivo Medico Brasileiro, gazeta mensal de medicina, cirurgia e sciencias
ac~essorjas, redigido e publicado pelo doutor Ludgero àa Rocha Ferreir~ Lapa. R~o

de Janeiro, Typ. Franceza, BrasiUense de F. M. Frrreim e do AI-eh. Med. Bras.,
18lj,í.-118, 4, tom. in-fol. (B. da F.)

Collecção completa, rara e preciosa.

826. - Archivos da Palestra Scientifica do Rio de'Janeiro. Rio de Janeiro, 1858,
in-lj,.o de 293 pp. num. e mais 1. inn., com est. lith.

Exp.: Bibl. Nacional.

827.- Archivos de Historie) Natural Medica do Brazil redigido por Francisco Oliva,
estudante de medo na Faculd. do Rio de J:meiro, Tomo L Primeira parte. Botanica.
Medicamentos de origem vegetal. Publ icação somestra I. Primeiro seme tre -.J unho
-1880. Rio de Janeiro, Impr, Indusl/'ial de João Paulo Fen'eim Dias, 1880, iu-fs,.o de
34, pp., com fig'. inte. no texto. (B. da F.)

828. - Archivos de Medicina. Revista mensal. Redactores Lycurgo Santos e Sil'(jes
Corrêa. (Anno L n.oS 1. e 2.) Rio de Janeil'o, Typ. Commel'cial, 1874, in-lj,.o de 224, pp,
(B. da F.)

829.- Archivos de Medicina, cirurgia O pharmacia no Brazil, publicados sob a
gerencia do dr. Pires de Almeida. (Anno I. n.OS i a 7.) Rio de Janeiro, Typ. e Lith.
de Pinheiro & C..., i880-81, in-4.0 gr., com est. (B. da F.)

830.- Archivos do Museu Nacional do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, Imprensa
Industrial, Typ. do Imp. Inst. A'I't. e Typ. Economica de Machado & C.a, 1.876·81,
in-4,.o gr. com est. (B. da F.)

831.. - O Athenêo. Periodico scientifico e litterario dos estudantes da Eschola de
Medicina da Bahia, debaixo da direcção de Augusto Victorino Alves Sacramento
(Blake), &. Tomo r. Bahia, Typ. Llbeml do Seculo, 1.850, in·fol. peq. de 236 pp.

Baro.
E"p.: Dr. Augusto Victorillo Alves Sacramento Blake.

832.- O Atlheta.lornal medico-hoIDmopathico redigido por uma Associação de ho
ffimopathas. (N°S 1.-22.) Rio de Janeiro, Typ. Brasiliense de F. M. Ferreira, 1.852,
in-rol. peq.

O D.o Lo é U de Janeiro de iSõ2.
O principal redactor era P. E. Albuquerque d·e OJiveÍl'a.

Exp,: Bibl. Nacional.

833. - Aurora Academica. Periodico scientifico e litterario.·Redactores C. Azev-edo,
L. F. Leal, F. Costa, Matta d'Araujo, P. X. Moraes, J. N. Guedes Junior. (Anno II,
n.OS i iJ 6.)Rio de JC/neil'o, Typ. Industria Nacional, 1.867, in-fol.

Exp.: Acad. Imperial de Medicina.

836..-1301etim do Jmperial Instituto Med'ico Fluminense. Redactor dr. L. AlvHo
de Castro. N . .L Agosto de 1867. Rio de Janeiro, Typ. do Apostolo, 1.867, in-4.'"
de il:2 pp.

Na Exposição de Hist. do Brazil figurou o n.o 2 redigido pelo dr. José Severino de
Avellar e Lem<l . .

Exp. _ cad. Imp. de Medicina.
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835. - O Brasil Medico. Jornal da doutrina nevro Lhenica. Propriedade e l'edacç1ío
do dr. José Luiz da CosLa. (Anno I. N.o- i e 2.) Rio de Janeiro, TiJp· e lith. Carioca
e de Fr'ancisco Alves de Souza, i87G, iu-4. o gr. de 32 pp.

Exp.: Acad. fmp. do Modicina.

836.- Centro Academico. N.·:1. Rio de Janciro, Typ. nla Nova elo Ouvidor, 20,
i872, io-fol.

De6de Julbo.
Exp.: Bi"l. Nacional.

8::17. - Dezcuovc de Abl'il. Periodic. dos eSLudante de medieina e pharmacia,
scientifJco, IiLterario e nOli(;ioso. (Anno L N.OH i-l2.) Rio de Janeiro, Typ. Nac. e TUp
Economica, t882, in·fol. (B. da F.J

838. - Diario de Saude ou Ephemeridcs das ~cjf'ncia medicas e naturaes do Brazil,
Rio di' Janeir'o, Typ. Imp. e Consto de Sei.'l/wt Plancher e Comp., i835·36, iu-'I-. ° gr.
de 4::12 pp. num. (B. da F.)

OLO n.oappareceual8de Abril de t835.
Red. pelo drs. J. F. Sigaud, F. de Paula Candido e F. C. Valdetaro.

839.- E~tuuo Medico. Publicnção mensal da Faculdade do Medicioa do Rio de
Janeiro. HedacLor Guill1erllle Ribeiro do~ G,lilll:tl'ães Pei~olo. (N.os 1-3.) Rio de Janeiru,
TUp. Fl!!rninense, i877, in-'v de 1M pp. (B. da F.)

8~0. - Gnzetn Acaelemica ele medicina e cirurgia (Anoo I, o.' 1 e n n.O :1.)
Ri.lde Janeir'(), TI/p, Arnerica,~a e Academica, 1870·71, io-fol. peq. (B. da F.)

Redigida pelos sí'irs. Antonio da Cruz Loureiro Sampaiu, Augusto ft'crreira dos
Saoclos, Jo é Pereira úa Si I va Nello e Guilllernle Augu to Moreira Guimarães.

A Bibliolbeca Nacional expõe o o. o 1 cio anno I.

8H.- Gnela Acadprnica. Pnblic.:açiio C]uinzfJnal. Periodico dedicado á'i sciencias,
arte e leltras. N.° L Ri~ de Janeir',] , Typ. Cosmopolita, L876, io-fol.

Elp.: Bibl. 'acional.

842. - Gazela do InsLiluto Hahnemanniano do Bra iI puhlicada sob a reda 'ão (sic)
do dr. Saturoino Soare~ Meireles. (Vol. i. o N. os i-l4.) Rio de Janeiro, TY1J. di! Teixeira
e Comp.• 1849, io-4.0 (B. da F.)

843. - Gazeta dos HospiLaes. (Anno I. N.u. {-4.) (Rio de Janeiro), Typ. Amel'icana
deJoséSoareselePmho e Typ. dePinheir·o&C.·, 1860, in-fol. pccr. (B. daF.)

O o."LOsahiu a l de Junho de t860.
8~A. - Gazela dos Hospitae do Rio de Janeiro. Redactor o dr. Carlos Luiz de

Saules. (AonosI-lI.) Rio ele laneiro, Typ. Guanabatence, de L. A. F. de Menezes, i85D
-52, in·4.0 gr.

No II anno passou a denominar-se: Gazeta dos Hospitaes. Repe,'lotio Medico Bra
ziteit'o.

Cotlecção completa, rara e preciosa.
Exp.: Dr. D. A.1IIarlins Costa.

8'15.- Gazetn dos Ho piLnes. Publicaçiío men a]. Bedactores: Fe:reira da Silva,
Ataliba Fernandes. A. elo Valle Juniol', Alberto de FigueirNlo e Rego Monteiro, in
ternos efJectivos do Ho-pilal dil Miscl'icordia. (Anoos I e II.) Rio ele Janeir'u,
Impl'ensa [,uluslrial e Typ. Lornbaerts, 188::1-84, il1·8° gr. (B. da F.)

846. - Gazetn Medira Brazileira. Revista quiozenal de Illf'dicina, cirurgia e phar
macologi<1, publicnda sob a direcção dos dr. D Imingo Freire, Torres 1l0n1enl,
Alvaro Alberto. Bedactol' principal clr. Alv~ro Alberto. Tomo 1. Aono I. :1882.
(N .os 1-L2.) Rio de Janeir'o, Typ. de Oliveim & Silva, i8 2, iO-fl,o de f170 pp (B. du F.)

O 0.° LO appareceu a :15 de Março de t882.

S4 . - Gazeta ~redica da Babia. Publicada por uma as o .i3/;50 de facnllalivos.
Bahia, Typ. de TOlll"inho & C.·, e de J. G. TOlI1'inllo, 186.-188'1" in·fl,O gr. e io·8.0 gr.
(B. da F.)

O L- D.o apparcceu a 10 de Julbo de t866.
Desde a sua cre:Jção tem (.ido como redactores principaes o dr. Virgilio Climaço

Dalllasi'J, Demetrio Cyriaco Tourinho e Antonio Pacilh:o Pereira.
O stit·. dr. J. Z. de Menezes Brllll1 expõe os prLm~iro anllos d'e ta PUblicaçã0

3
?
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8Q8.- Gazeta Medica do Rio de Janeiro. Redactores os drs. Matbeus de Andrade,
Pinheiro Guimarâe , ~ouza Costa, 'forres Homem. Rio de Janei/'o, Typ. do CO/Teio
Jfel'canlil, de Af. Barl'eto, Mendes Campos e Comp., f862-6q" in-li.o gr. (B. da F.)

A BibI. i'iacional expõe o anno de i862.
8lJ,9. - Gazeta Rio Grauden::e. Publicação mensal, destinada ás artes, sciencias, in

du trias, ag-riculLura e commercio. Propl'iedade e redacção do ph.1rmaceuLico Ma
nuel de Araujo Castro Ram,ll ho. N. f do I. ° volume. D zembro de f872. P07'tÕ Alegre,
Typ. do Rio Grandense, 1872, in-q,.° de lJ,O pp.

Exp.: Acad. Imp. de Medicina.

SilO.- A Homreopathia. Periodico das doutrinas medicas e sciencia :Iccessorias.
Redactores: os drs. Luciano Lopes Pereira e 1. B. P. de [i'igueil'edo. (Anno lo,
n. OS . f-2.) Rio de Janeiro, Typ. Cal'ioca, de Silva, f8ilO, in,fol.

O n,o i é de 28 de Jull1o.
EXJl.: Bibl. Nacional.

8M.- O Incentivo. Periodico da Faculdade de Medicina da Bahia. Sciencias e
leLLras. Publicação mensa). Redactore e proprietarios Romualdo A. de Seixlls Filho
e Climerio G. de Olivalr,!. (Anno Lo, n. OS {-3.) Bahia, Typ. Pe7'severallça, f87lJ"
in-fol. peq.

Exp.: A. do Vali o Cabral.

81í2.- Instituto Academico. Orgão da Sociedade Instituto Academico dedicado á
medicina eá liLLel'atufll. (Anno I, 11. OS f a 6 e I1 nOS. :I. e 2.) Bahia, Typ. do Dial'io,
f873-7 lJ" ili· fo I.

Redigido pelos snrs. R01l1ualdo A, de SeixasFilho, Climerio C. de Oliveira, J.
C. BalLhazar da Silveira, F. Castro Rebello e Guilherme Pereira l:Iebello.

EXJl.: A. do Vallo Cabral.

8il3:- Jornal da Academia Medica - Homreopathica do Brasil, redigido pelo
dr. Maximiano Ma,'ques de Carvalbo e mandado publicHr pela mesma Academia.
(N.os i e 2.) Rio ele Janeiro, TUp. do Dial'io, de N. L. Vianna. e Typ. Bl'as. de CnJ·
mié7'e, i8li8, in-q,." gr.

Exp.: Billl. Nacional.

8illJ,. - A Lancêta. Jornal de medicina, physiologia, cirUl'gia, cbimica, litteratura,
pharmat'ia e noticioso. Proprielario e redatlOr o dr. Joaquim Antonio Alves Ribeiro.
(N.o 8. 0 ) (Cea1'á), Impresso paI' João Evangelista, (:1.802), in-~.o

Exp.: Acad. Imp. <le Medicina.

855. - Lux I Revi ta sclentifico-Iitteraria quinzenal. Publicada sob os auspicios da
Socieuade Brazileira de Beneficencia e redig-ida por F. G. Ca tello Branco, J. B. de
Lacerda Filho, J. A. 'feixeira do Mello. Campos, Typ. do Monito/' Caml/ista, i87lJ"
in-foJ. peq. de i88 pp., f n. de indice.

OLO n.oappareceu a I. de Julho de :1874.
Exp. : Bibl. Nacional.

855.· A Mãi de Familia. Educação da infancia. Rygiene da familia. Jornal sciell
tifico, litterario e illustrado. RI daeto/' Dr. Carlos Co ta. Editores Lombaerts & C.a,
(Anno I-VI). Rio de Junei7'o, T.1IP, Lombaerts & C.a, f879·8~, in-q,.o gl'. com est. e fig.
intercalada no texto. (B. da F.)

8il7.- O Medico do Povo. Herlactor dr. A. J. Mello Monles. (Anno I-IV.) Ba.hia,
Typ. di' José Ca tilho de Aguiar Dnlt7'o, de Manuel Feliciano Sepulvedct, do 1I1edlco do
Povo e da Justiça, f8ilD-il::l, in-fol. peq.

Collecção completa, contendo ao todo 285 n. os

OLO n.oappareceu fi 26 de Junho de i850e o ultimo a 1.6 de Junl10 de i853. Muito
raro.

Exp, : Bi bl. Nacional.

858.- O Medico do Povo na t.erra da Santa Cruz. JOl'llal de propaganda bomreo
patulcil; IiLLerario, scientirieo, noticioso, a ás vezes politico, Redactor dr. Mello Moraes.
(Anno I, n. OS i-20.) Rio de Janeiro, Typ, Bmsileim, i86li, in-fol. peq.

01.. 0 11. 0 sahiu aiO (Ie Janeiro de 1.864.
Do 11. 0 21 em deante foi sub Lituido pelo Brasil HistOI'ico, escripto pelo me mo

dr. ~leJlo Moraes.
Exp. : Bibl. Nacional.
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859. - Movimento Medico. Publicação mensal sob a ·'·irecção do dr. Ribeiro da
Cunha. (Anno L N.os 2 e 3. Maran!tclo, Typ. do Paiz, Impr. 1II. F. V. Pi1'es. 1876,
in-8. 0 gr. de 60 pp. num.

Não continuou.
Exp. : Dr. AnLonio Honriquos Loal.

860.- Norte-Academico, periodico da Faculdade da Bahin. Publicação quinzenal.
Redactores Victorillo Pereira. Ferreira de Campo e Aureliano Garcia. Collaboração
de profissionaes e colle.gas. (N.os 1 a 4.) Bahia, Imprensa Ecollomica, 1875, in-4. 0 dc
68 pp. (B. da F.)

861.· O Observador Medico e Cirurgico. Redactor Pedro Autran da Matta AI·
buquerque Junior. (Vol. 1, n.OS i a 6.) Campos, Typ. de J. P. R. Franco & Coo .• 18GO,
in-fol. peq. ( B. da F.)

O n.O :I. ° appareceu a 29 de Fevereiro de i860.
ABibl. Nacional expõe os n.06 (j, a 6.

862.- Pbarmacia Gouvea. DUribuição gratuita. (Anno I, n.n 9.) (Pindamo
nhan,qaba), Typ. da Pltannacia, 1884, in-4.0 de 4 pp. (B. da F.)

863.- O Prisma. Jornal scienLifico e litterario da E chola de Medicina da Bahia.
(Serie 2.") Ba/tia, Typ. de Antonio Olavo da França G!lerm e C., 185!J" in-fol. Spec.

Exp. : Bibl. aciooal.

864. - O Progrcsso Medico. ReriacLor principal dr. Domingos de Almeida Martins
Costa. Rio de Janeiro, Tup. AClldernica, 1876·78, 3 vaIs. in-4.0 de 668-IV, de 643 pp.
num. e mais 1 inn. e de 620- VII pp. num. (B. da F.)

86fi. - O Propagador da sciencias medicas, ou Annnes de medicina, cil'Urgica, e
pharmacia; para o Imperio do Bl'il si I, e nações e trangeil'as, seguidos de hum boletim
especialmente consagrado ás sciencias naturaes, zoologia, botanica, etc. etc. Por J. F.
Sigaud, doutor em medicina. Rio de Janeiro. na Tupograpltia de P. Plancltel'-Sei,qnot,
18~7-28, 4 tom. in-4.0 com est. (B. da F.)

A Bibliotheca Fluminense expõe os dois ultimos tomos.
E' a primeira gazeta de medicina que se publicou no Rio de Janeiro.

866. - O Radical Academico. Orgão dAmocratico, scientifico e I iLLerario de alguns
estudôiDtes da Faculdade de Medicilla do Hio de Janeiro. (Anno I, n.O i.) Rio de Janeiro,
Typ. da Opinião LibeJ'al, i870, in·fol.

De 9 de Junbo.
EXl!. : llibl. Nacional.

867.· HevLLa Ararlemira. Jornal scientiflro e litterario dos estudante de medicina.
~ Anno I. n. OS 1-4.) Rio de Janeil'o, Typ. Industria Nacional de Cotrim & Campos, i867,
m·4"o de 160 pp. num.

llec1igida peJos siir . Joaquim José de Carvalho Junior, Antonio Mendes Limoeiro:
Antonio Ago Linho da Costa e João Baptista de Castro Andrade.

Exp. : Aco.d. Imporial de Medicina.

868.- Revi tél Academica. Org-Ão do Gymna io Academico. Commi" ão de redacção:
Alfredo Gomes, Alvaro Alberto. Abel3rdo Costa. Publicação quinzenal. Anno I. N. 1.
Rio de Jaaeiro, Typ. do LeMo, 1881, in-8.0 gr. de 32 IJp. (B. da F.)

869.· Revista Academica. Orgão do Instituto dos Academicos. PublicncITo mensal.
(Anno 1. n. US 1 e:2 e anilo II, n. O3. Rio de Janeiro, 1'yp. de Paulo Hildebl'andt,
1877-78, i II-foI. peq. (B. da F.)

Redigida por Franlrlin de Lima, Lima fi Ca tro, BelLario Augusto Luiz Navarro
Fran~lscu de Castro, Julio Diniz, Vicen le de Sousa e Moreira Sellra.

870.- I\evista Academica. PulJlicação Quinzennl da Faculdade de Medicina do
Rio de Jnlleiro. (Anno r. N°s. 1-6.) Rio de Jallel7'O, Typ. de Souza & LaMa e de A. A.
de Souzn, 1880·8J, in-4.U (8. da I'.)

Redigida por Alvaro Alberto da Silva, Pedro Nolasco, Fonseca JOrdào, A. GOJlles,
Alvaro AIIJerto e Abelardo da Costa.

87i.- Revista Clinir-a do Hospital de S. João Baptista de Niclheroy, redigida
pelo dr. Jo(io Fl'anci co de S"uza. AnilO L Novelllbro. N. i. Riu de Janeiro,
Typ. Montenegro, 1879, in-8.0 gr. de 16 pp. (B. da F.) ~
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872.· Revista da Sp iectar Pbysi o·Chimica. Redactor Francisco 1)orte1l3. CoI·
lábora ores dr. A. B. de )leuezes, r;;duardo lul ia Jun vrllt, E. de Mon tandou,
G. P. M. Pinto. (N.o 1.) Ri) de Janciro, Typ. L. Virwna &. Fil/tOs, '1857, in-8.0
de 16 pp.

Exp.: BibI. Nacional.

873 .- Revi ta de Medicina. Mcdicin:I, cirurgia e pharmacia. (Anuas Lo a
5.0) Paris, Typ. V. Goupy e JqUt'clctn,1819-83, in-fol. peq. (8. da F.)

nedigitla pelo siir. L. Simões da Fali eca.
874.· Revista Dentaria. E tudo popular rlcdiC(ldo á bygiene e couservação dos

deutes, e publicado meu,;almente ,\ sob a direcção du 1. W. Cuachman e S.
D. Rambo. (Anu. 1-111.) Ri) dJ Janeit'o, Typ. Hildebrandt, 1877-79, in-8.0 com est.

Exp. : BibI. Na·ciooal.

!J75.- Revista de Plwrmacia, de 'liuada aos iutcresse ela clas,c. Ol'gão do Con
gresso Phal'maceutico de Pemambuco. Publicação meu a!. (Auno I, n.OS i e 3.) Recire,
Typ. Mercantil, 1884, in-fol. peq.

Exp. : DibI. Nacional.

876.· Revista do Atheuêo Medico. (Anuo I, nOs 2 e 4 e anuu II, n" 7.) Rio
de Janeiro, Typ. The'venet e C., 18U5-66, ia-rol. (13. da F.)

Hedigida pelos sfirs. dr. Antonio Corrlla de Sousa Co ta, Sebastião .III é de Salda
nha ria (;arna, Claudio Velbo ria ~Jotta Maia, Car'los àntonio de Paula Costa, Candido
Barata Ribeiro, José Antonio Porto Rocba e José Pereir'a nego.
877. - Revi. la do Athenêo Medico. R.edactores dr. Souza r.osta, J. E. dos

Snntos Andl'1lde, J. Antonio Porto Rocl1a. Jo ti G. KeOlnitz, Malaquia~ A. Gon
ç"lve (N.os i - 3.) Rio de Janeiro, Typ. do Apostolo, 1867, in-4.O do 172 pp. (B. da
F .).

A Bib!. Nacional expõe o 3° n. O

878.·- Revi ta do Atheneu. Orgn 111 do Atheneu Acaelcm ico. (A nno Ir, n.O'
4 e 5.) Rio de Janeiro, Typ. Populw' de C. JI, do Amaral Vasconcellos, '1818, in-4.0 gr.

E!p.: Bibl. Nacional.

879.- Revda elo Gyrnlla iü Academico. Orgão da Associação cientifica e litteraria
d'esse nome na Faculdade de Medicina elo nio de Janeiro. Redactor enua Campos
Junior. Numero especial. Rio de Janeit'o, Typ. de Machado & C.a., 1882, in-4.° gr. de
24. pp. (n. da F.)

880.- Revista InstrucLiva. Periodico dp.dicado ao e tudantes de medicina dn côrte.
Redactor e proprietario P. A. Nabuco de Araujo. (Anno I. N°. 1.) (Rio ele Janeiro, Typ.
Cat'iQca, 1878), ill-8.0 gr. de 2lJ. pp. (B. dn F.)

881. - Revista Medica Brasileira, jornal da Academia Imporial de Medicina do Rio
lie Janeiro. (Annos 1.° e 2. 0) Rio ele Janeiro, Typ. bnpm'cial de F. P. Brito, i84i-~3,

2 vais. iu-4·.o
Redigida. pelo dr. Emilio Joaquim da Silva Maia. V. Annaes Bmsilienses de Medicina.

Exp. : BibJ. .'acional.

882.· Revista Medica do nio de Janeiro. (Anuas l-VI.) Rio de Janeil'o, Typ. Aca
d8!1lica, Typ. de Brown & Eval'isto, Typ. de G. L~lIzinger & Fil/W3, Typ. Central de
Brown & Evaristo e Typ. de Lombaet'ts eX Comp., 1873·79, iu-8.0 gl'. e in-lJ..o gr.
(B. da F.)

Começou sabo tilulo Revista .Medica. Publicação quinzenall'ed'igirla. PO?' estudantes
de lIle(/icina. No II anno denominou-se Rev'isla Medica: jornat de sciencias medicas e
cir'lwgicas. Redactor proprietario-A. C. de Mirandl! AZet1edo. No III anuo: Revista
Médica do Rio de Janeil'o. 101'nal ele sciencias medicas, cirttrgicas e nalU1'aes. Do auno IV
em dp.iln te : Revista Medica. Orgam da Associação l1fecüca do Rio de Janeil'o.

Foi redigida pelos sfirs. rir,,;. A. C. de ~Iil'anda Aze,edo, Antonio Felicio dos San
ctos, João B.1pti ta Lle Lacerrla, José Pereira Guimarães, Julio Rodrigues de ~Ioura, Cal"
lo Co ta., Brnicio rle Abreu, Nuno de Andrade, K. Vinelli, Ribeil'o de Mendonça e
Domingos José Freire.

883.- Revi,:ta Medica Fluminense, publicarl~ peln Sociednde de Medi'iu3 do Rio
de Janeiro. (Annos '1-6.) Ri? de JaJu'iro, llct Typ. Flmnint?lse de Bn'to &. Comp. e na
Typ. Imparcial de P. F. Brito, 18J5·41, Gvais. in-y,." (B. da F.)

Collecçào completa. Rara.
Redigida pelos drs. Joaquim Candido Soares de ~Ieirelles, José Martins da Cruz

Jobim José DentJ da Rosa, :';lfIilio JOarluim da Silva Maia. V Annaes Bmsilienses de
Medicina.
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88~.- Revista Medico-Cil'llrgica. Redactor d.or P. Autrun da M. A. :funior. (Pri
meiro anno. N.o, 1-3.) Rio de Janeiro, Typ. Franceza, (1862), in-fol. pego

Elp.: Acad. Imp. do Medicina.

885. - Revista mensal do Atbeneo Academico. :1.,0 anno. .OS 1-3. Julbo a Setembro
de 1877. Rio de Janeiro, Typ. Popular de Christovão M. do Amaral Vasconcellos, 1877,
in-~.o (B. da F.)

886. - Revista Ob tetrica. Jornal mensal scientitlco, bumanitario, e critico, ex
pressamente destinado ás contruversias medicas e pbarmaceuticas. Rio de Janeiro,
Typ. Imparcial, de J. M. N. Garcia, :1.861, in-8.0 de 265 pp. num., i fi. (B. da F.)

Redigida pelo dr. José lIfamicio Nunes Garcia.
887. - Revi ta Pbarmaceutica. Jornal da Sociedade Pbarmaceutica Bra. ileira.

(Tomos I-V.) Rio de Janeiro, Typ. Bmsiliense dp. Francisco Manoel Fe1'1'eira e Typ.
Guanabarense de L. A. F. de Menezes, 185:1.-57, 5 vais. in-4,.o (B. da F.)

Hedactores: Ezequiel COl'I'êa do San.ctos Junior, dr. F. L. 'de Oliveira Araujo,
!lI. H. Pires Ferl'ão j~zequiel Corrêado Santos, dr. J. M. de Almeida Bego e dr. Er
ne lo Frederir.o do Sanctos.
888.- Revista Pharmaceutica destinada nos interesse da classe pharmaceutica

mantida pela directol'ia do lnstitnto Phllrmaceutico do Rio de Janeiro. (Anno I,
n.08 1-12.) Rio de Janeiro, TUp. Lombaerts & C., 1883·84, in-8.0 gr. (B. da F.)

Redigida pelos sfil's. pl1al'maceuticos Auguslo Cesar Di9go, F. M. de 1IIello '3 Oli-
veira e Eusebio A. 1IJal'tins Costa.

E' continuação da n-ioulla Phal'maceutica.
889.· Revi ta trimensal da sociedade ln titulo Academico. (h.nnos [e n. Nos 1-4.)

Rio de Janeiro, Typ. industria Nacionul de C&trim & Campos, H,67 -69, iu lhO e in-8.°
No 2.° n.o passou a denominal'·se Revista do Instituto Academico.
Foi redigida pelos slÍrs. lIIanuel Rodrigues ~Ionleiro de Azevedo, Joaquim Vieira

de Andrade, Julião Baptista Cabral, Lourenço Ferreira da Silva Leal, Luiz da Costa
Coaves de [faria, José Fel'l'eira Anjo Cou tinllo, Joaquim li:loy dos Santo AndradeJ
Adl'ião Luiz Pereira da ilva, Murillo.Mendes Viallna Henrique Ce idio Sall1ico, Vi
cen te Cypriano da ~IaiaJ Luiz de Sousa Araujo e Jo é Pereira Landim Junior.

Elp. : Atad. rmp. do Medicina.

8110. - A 8ciencia. Revista synthetica dos conhecimen tos bumanos redig-ida pelos
professores da Escola de Homreopatllia do Rio de Janeiro. (VaI. I e II.) Rio de Ja
neiro, l'yp. Franceza, Univ. de Laemmert e de ],!I. A. da Silva Lima, 18q7 -~8, in·fol.
peq. de 272 pp. .

Redigida pelo dr. Mure, E. T. Acl(ermann, L. A. de Castl'o e outros.
Elp.: Bibl. da Camara Municipal.

89i. - Semanario de Saude Publica pela Sociedade de lIIedicina do Rio de Janeiro.
(N.o' 1-155.) Rio de Janeiro, na Typ.Imp. e Consto de Seignot-Plancher cC.", 1831.-33,
in-fol. peq. de 568 pp. num. (B. da F.)

Redigido pelos drs. J. F. Sigaud, José l\Iaria Cambuci do Valle e Luiz Vicente De
Simoni.

Raro.
892.· TrilJU03 Academica. Periodico scientitlco e litterario. (Anno I, n.08 1-6.)

Rio de Janeil'o, Typ. de D. L. dos Santos, 1864" in-fol. peq.
OL° n.o appareceu a i de Julbo.

Exp. : Bibl. Nacional.

893 .. Tribuna Academ ica. Publ icação quinzenal. (Anno I, n. O :1..) Rio de Janeiro,
Typ. de Andrade Silva & a.", 188q, in-fvl. (B. da F.)

De iS de Agosto de i884,.
Redigida pelos sors. Gomes Freire de Andrade, BraulioVilhena, Cbristovão lIIaLta,

1II. Faria Albernaz, Furtado de Mendonça, Raul Cou to, S. JlIascarenhas Barroso e Paula
.Barbosa.
894,.- Tribuna Pharmaceutica. Orgam publico do Instituto Pharmac.eutico do Rio

de Janeiro. Destinado tIOS interesse da corporação pbllrmaceutica e. da saude publica,
Rio de Janeiro, Typ. Cinco de Março 1.87~-80, 4 vais. in-~.o

Redigida pelos pllal'm. A. 1. Teixeira de Azevedo, Lamberto Cezar Anüreini,
Pbelippe B. Cardoso Pire, e drs. Manuel C. Costa Lobo e Antonio Pinheiro Guedes.

Em i883 passou a denominar-se Revista Pliarmaceutica. '3 -...
Elp.: Bibl. Nacional.
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895. - União Academica. Periodico quinzenal. Redactores e proprietarios : Senna
Campos Juoior, Agostioho de Maujo e Alfredo Gomes. (Annos I, n.OS i-i2, e n,
n,os 1-9.) (Rio de Janeiro), Typ. de Afachado Costa & C..., e Typ. Economica, 1879-80,
in-fol. peq. (B. da F.)

A Bibliotheca Nacional expõe o o. os 3 a 9 do II Anoo.
896. - União Dental'ia. Gazeta especial de cirurgia, prothese dentaria e molestias

da bocca. Redactor principal dr. M. Bonifacio da Costa. Redactores auxiliare dr. João
Loureiro, cirurgião denU ta J. H. de Cerqueira Lima e o academico Antonio Gomes.
Anno I, n.O i. Setembro de 1883. Bahia, Imprensa EconOl1ttCa, i883, in-4.0 de 20 pp.
num.

Exp.: A. do Vallc Cabral.

897.- União Medica. Revi ta mensal consagrada it defesa do interesses scientifi
cos, moraes e profissionaes da classe medica. (Annos I-IV.) Rio (le Janeiro, Imprensa
Ind!!st/'ial e Typ.'de G. Leltzin,qcl' & Filhos Typ. ele LombaC1'ts, i88i-84, in-8.0 gr.
(B. da F.)

Fundada e redigida pelos sfi[·s. drs. Silva Araujo, lIIoncorvo de Figueiredo, Moura
BJ'azil e Julio de Moura.
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CLASSE VI

ESTATISTICA

898. -Discurso sobre a estatística medica do Brasil, lido na Sociedade de Medicinli
do Rio de Janeiro, na sessão publica de 30 de Junho de 1832, anniversario da fun
dação da Sociedade; pelo dr. José Francisco Signud, presidente da mesma Sociednde.
Traduzido d? francez. Rio de Janéi?'o, na Typ. Imp. e Consto de Seignot-Plancfte.r
e C.a, 1832, m-4.Ode 21 pp. num.

Raro.
Exp.: Acad. lmp. do Medicina.

899. - A classificação das molestias, e as estatisticas dos hospitaes militares no
Brazil (por L). V. Gaz. Med. da Bahia, 1882-83, pg. 47õ. (B. daF.)

900. - De l'importance de la statistlque en médecine par le docteur P. F. da Costa
Alvarenga, &. Traduit du portugais par le dr. Lucien Papillaud, &. Lisbonne,
Imprim. de l'Académíe Royale des Sciences, 1869, in-4.o de 32 pp. num. (8. da F.)

90'1. - These de sufficiencia apresentadn á Faculdade de Medicina do Rio de
Janeiro e sustentada a 22 de Julho de i8õ3, pelo dr. Reinhold Teuscher, doutor em
medicina pela Universidade de lena, sobre al~umas observações sobre a estatistica
sanHaria dos escravos em Fazendns de Café. Rio de Janeit·o, Typ. Imp. e Consto de
J. Villenewve e Comp., 1853, in-12.O de 8 pp., 3 ff. (B. da F.)

902. - Thesll apre~entada á Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e sustentada
em 12 de Dezembro de i8õõ, pelo dr. Saturnino SoarllS de Meirelles. Rio de Janei?'o,
Ernpreza Typ. DousdeDezemb?'o, de Paula Brito, 1855, in-4.o gr. de68pp., õ ff.,
2 quadros estatisticos, 1 mappa. (B. da F.)

Pontos: LO De que elementos se compõe a estatistica medica de uma cidade'! Que
regras presidem a sua composição'! Façam-se á estatistica medica do Rio de Janeiro
algumas applicações dos principias; 2. o Hydropesia: estado do sanguenos casos dellas ;
3. 0 Quaes são os melhores meios para reconbecer a pedra na bexiga, e reconbecida
elIa qual o melhor e mais seguro methodo de praticar a respectiva operação; 4. o Das
ourinas no estado physiologico e em partIcular das suas alterações no estado
pathulogico.

903. - Ceará. Hospital Regimental (pelo dr. José Lourenço de Castro e Silva).
1.850. V. Gaz. dos Hosp., II (18õ1-õ2), pg. 23.

Exp.: Dr. Martins Costa.

904,. - Mortalidade no Ceará. 1878. V. O Progr. Med., II (1877), pg. 53!.
(B. da F.)

905.· Constituição medicu, ou moles tias reinantes (de Pernambuco, pelo dr. Ma
vignier). V. Ann. da Med. Pern., pp. 51,97,159,217.

Exp.: Bibl. Nacional.

906. - Hospital Portuguez de Beneficencia em Pernambuco. Mappa nosologico e
necrologico do anno de i866 (pelo dr. Praxedes Gomes de Soo-za Pitanga). V. Gaz.
Med. da BaMa, I (i866-67), pg. 262.

Exp.: Dr. J. Z. de Menezes Bram.

907. - Estatistica dos doentes que o Hospital da Santa Casa de blisericordia da
Bahia tem tido a seu cargo n'estes onze annos (1834 a 18[,/,5). V. Arch. lI[ed. Bras.,
1lI(18y,6-y,7), pg. 166. (B. da F.)

Pelo dr. Ascanio Ferraz da Motta. ~'6
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908. - Estatistica da mortalidade do Hospital da Santa Casa da Misericordia da
Bahia, no anno decorrido do Lo de Julho de 1.8iJ.6., ao ultimo de Junho de 1.8iJ.5, com
especificação das molestias II que succumbiram os doentes. (Pelo dr. Ascanio Ferraz
da Mona.) V. Arch. llfed. Bras., JI[ (1.86.6-6.7), pg. 1.67. (B. da F.)

909. ~ Synop. e das molestias que mais reinão na cidade de S. Salvador (por J (osé).
Candido da C.). V. O Athenêo, da Bahia, t. 1(1.850), pg. H.

Exp.: Dr. A. V. A. Sacramento Blake.

910. - Eslati tica do Ho pital da Santa Casa da Miscricordia (da Bahia) desde o dia
1.3 de Julho de 1850 até 1.2 de Julho de 1.851. (por Franc. Pereira S. de Almeida Pae).
V. Gaz. dos lIosp., II (1851.-52), pg. 233.

Exp.: Dr. Martins Costa.

\lU. - Obituario desta cidade (da Bahia) no anno de 1868. V. Gaz. Med. da Bahia,
III (1.868-69), pg. 1.y,6..

Exp.: Dr. J. Z. de Menezes Brnm.

912. - E tatistica do Hospital da Caridade no semestre findo em 30 de Junho
de 1.870. (Pelo dr. Jo é Ignacio de Oliveira.) V. Gaz. Med. da Baltia, IV (1.869-70),
pg. 277.

Ex p.: Dr. J. Z. de Monozos Brum.

913. - Mappa estatistico-nosologico do Hospital da Caridade (da Bahia) ('urante o
anno fiodo a 30 de Junho de 1.871 (pelo dr. J(lsé Ignacio de Oliveira). V. Gaz . .iWecl.
da Baltia, V (1871-72), entre a pp. 6.0 e iJ.L

Exp.: Dr. J. Z. do)Monozes Brnm.

91.iJ.. - A variola no Hospital da CaI'idade (da Bal1ia) no periodo de 19 annos, dasde
1855 a 1.873. Pelo dr. Silva Lima. V. Gaz. Med. da Bahia, VII (1873-7iJ.), pg. 32i.

Exp.: Dr. J. Z. do MODOZOS Brum.

915. - Obituario da cidade da Bahia no anno de 1877 pelo dr. J. Remedias Mon
teiro. V. O Pro,qr. Med., II, pg. GiiJ.. (B. da F.)

916. - Mappa estatistico dos doentes entrados para o Hospital de Montserrat de 2 de
Janeiro a 31 de Dezembro de 1878. V. Gaz. Jlfed. da Bahia, 1879, pg. 285. (B. da F.)

917. - Molestias reinantes (da Bahia). V. Gaz. Med. da Bahia, 1882-83, pg. 189.
(B. da F.)

918. - Nesologia de S. Matheus pelo dr. Hormindo Leite. V. Gaz. 1lIed. da Bahia,
1879, pg. 316. (B. daF.)

919. - Numero, classificação e observações dos militares feridos, que por occasião
da revolta das tropas estrangeiras nos dias 9, fO e fi de Junho de 1828, entrarão para
serem tratados no Hospital Militar da côrte, por Joaqnim José dos Santos, segundo
cirurgião do mesmo Hospi tal. V. Sem. da Saud. Publ., I (1831), pg. iJ.8 _ (B. da F.)

920. - Relataria da commissão de consultas gratuitas dando conta de seus tra
balhos no anno accademico de 183i para 1832. V. Sem. da Sa1Jd. Publ., I (183i),
pg. 3iJ.L (B. da F.)

921. - Resumo histol'ico das moleslias que se tratarão no Ho pital de Marinha
desta côrte,.desde que entrou em exercicio, a 3 de Murça de 1B34" até 3{ de Dezembro
de 1839, pelo dr. Francisco Felix P. dn CosIa, empregado no mesmo Hospital. Rio de
Janeil'o, na Typ. Impa1'cial de F. de P. B1'ito, 18qO, in-8. o gr. de 2i pp. num., i fl.,
(B.daF.)

922. - Movimento do Hospital da Marinha desde o seu estabelecimento em 3 de
Março de 183iJ. até fins de Dezembro de 1850 (pelo dr. Feital). V. Gaz. elos Hosp., I
(18t1U-51), pg. 2iJ.0.

Exp.: Dr. M~rtiDs Costa.

923. - Relataria das moles tias reinantes tratadas no fio pitaI de Marinha desta
côrte, nos tres meze de Julbo, Agosto e Setembro (de 1.835) por Francisco Felix
Pereira da Costa. V. Rev. Med. Flum., I (1835), n.o 7, pg. 17. (B. da F.)

924. - Quadro das molestias observadas (no Rio de Janeiro) nos primeiros quatro
mezes do anno de 1.835 (pelo dr. J. F. Sigaud). V. Dia/ia de Saude, 1.835, pg. 4,9.
(B. da F.)

925. - Quadro das moles tias observadas (no Rio de Janeiro) nó de,mr o dos mezes
de Maio, Junho, Julho e Agosto de i835. V. Diario de Saude, 1835, pg. 20iJ..
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926. - Relatorio das molestias reinantes tratadas no Hospital da Marinha nos tres
meze' do Abril a Junho (de i837) pelo dr. F. F. P. da Co ta. V. Rev. Med. Ftam.,
III (i837), pg. :li7. (H. da F.)

927. - Relatorio das molestias reinantes tratadas no Hospital da Marinha pelo
dr. Francisco Felix Pereira da Costa, trimestl'e de Julho a Setembro de 1837.
V. Rev. Med. Ffum., IV (i838), pg. 87. (8. da F.)

928. - Quadros e tatisticos do resultado do trabalho' do anno lectivo de i837, da
Faculdade de Medicina do Rio de J~neiro com relação ao curso medico, ao curso da
academiil medico-cirurgica pelo dr. Luiz Carlos da Fon eca. V. Rev. Med. Flum.,
m(i838), pg. 4,12. (B. da F.)

92!L - Relatorio das molestias reinantes tratadas no Hospital da Mari nha pelo
dr. FI'ancisco Felix Pereira da Costa. V. Rev. Med. Fturn., IV (i838), pp. 33i, 363.
(B. da F.)

930. - Relatorio das molestias reinantes tratadas no Hospital da Marinha no tri
mestre de Outnbro a Dezembro de i83 ' pelo sr. dr. Francisco Felix Pereira da Costa.
V. Rev. Med. Ftum., V (i839), pp. i96, 34,Oe5H. (8. daF.)

931. - Constitnição medica (do Rio de Janeiro) do i. o qnartel do presente anno.
V. Rev. Med. Bl'as., II (i84,2-4,3), pg. iD.

Exp.: Bibl. Nacional.

932. - Relatorio sobre a enidemia de escarlatina que assolou esta capital (Rio de
Janeiro), nos annos de 184,2 e :1.84,3; pelo dr. Francisco Julio Xavier. V. Ann. Bras.
de Med., vm (:1.852-53), pp. i5i e i73.

Exp.: Bibl. Nacional.

933, - Breve noticia sobre o Ho pital da Marinha do Rio de Janeiro, II molestias
que ahi se trataram em o Lo trimestre de 18q,4" pelo dr. José Maria de oronha Feita!.
V. ArclL Med. Bras. ,I, pg. 4,6. (H. daF.)

934,. -Idem. 2.° trimestre de :1.84,4,; pelo sr. dr. J. M. de Noronba Feita/.
Id, id, pg. H8. (8. da F.)

935. - Quadro estatistico do resultado dos trabalhos do anno lectivo da Faculdade
de Medicina do Rio de Janeiro em i84,q,. (Pelo dr. L. C, da Fonceca.) V. ArelL Med.
Bras., I, pg. 2i9. (B. da F.)

936. - Resumo estatistico da clinica cirurgica da Escola de Medicina, dirigida
pelo sr. dr. Candido Borges Monteiro, no anno lectivo de i84,q,. V. Ann. de Med. Bras.
I (iBl15-4,6), pp. i53, 2iO.

Exp. : Acad. Imp. de Medicina.

937. - Necrolo~io da cidade do Rio de Janeiro no mez de Janeiro de :l.8M>' (Pelo
dr. Roberto Jorge Haddock Lobo.) V. Ãn;h. Med. Bms., I, pg. i67. (B. da F.)

938. -Idem, no mez de Fevereiro de 1.84,5. V. Arc/!. Med. Bms., J, pg. :1.92.
(H. da F.)

939. -Idem no mez de Março de 1.8~5. (Pelo dr. L. da R. F. Lapa.) V. A1'cll.
Med. Bras., r. pg. 237.

94,0. ~ Idem no mez de Abril, pelo meSLllO. Ibi, ibi, pg. 24,0.
9U. - Idem no mez de Maio, pelo me mo. Ibi, ibi, pg. 26q,.
94,2. - Idem no mez de JUIl ho, pelo mesmo. Ibi, ibi, pg. 288.
9,.,3. - Necrologio da cidade do Rio de Janeiro no Lo trimestre do anno ele i8~5

(pelo dr. Roberto Jorge Haddock Lobo). V. Ann. de Med. Bms., I (i8M>-q,6), entre
as pp. 8q, e 85.

9M.' - Idem no 2. o trimestre, pelo mesmo. Ibi, ibi, entre as pp. 160 e i61.
94,1>. - Idem no 3.° trimestre, pelo mesmo. Ibi, ibi, entre as pp. :24,4, (; 2,.,5.
94,6. - Idem no I~o trimestre, pelo me mo. Ibi, ibi, entre as pp. M8 e M9.

Exp.: Acad. lmp. do l\Iedicina.

94,7. - E tatistica mortuaria da cidade do Rio de Janeiro em todo o anno de 18M>
(pelo dr. R. J. H. Lobo). V. Ann. de Med. Bms., I (184,5-46), pg. 4,40. (D. da F.)

9/18.- Hospital Militar da guarni ão da côrte. DisLiucção estati tica das enfer
midndes tratadas nas enfermarias de medicina a clII'go do dr. Bastos no anno de
1.84,5. V. Arch. Med. Bms. III (18q,5-46), pg. i58. (B. da F.)

Pelo di'. Fidelis Martins Bastos. a.
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9~9. - Idem no anno de :l.8q6, Ioi, pg. :l.qO. (B da F .)
950. - Necrologia da cidade do Rio de Janeiro. Freguezias do SS. Sacramento,

S. José, Caudelaria, S. Rita, S. Anna, Engenho Velho, Gloria, e Lagôa (pelo dr. L.
da R. F. Lapa). V. Arell. Med. Bras., II (B. da F.)

De Dezem bro de !8~õ a Ma io de i8~7.

95:t.. - Faculdade de Med. do Rio de Janeiro. Clinica medica. Profesor o sr. dr.
VaUadão. Auno de :l.8q5. Re umo estalistico dos doentes que foram tratados nas
enfermal'ías 3." e 7." de medo durante o anno lectivo (por M. M. de Moraes e Valle).
V. Arelt. lrJed. Bras., II (18q5-q6), pago 2:1.5. (B. da F.)

95~.- IJem. Anno de :l.8q6. Ibi, 1Il(:l.8~6·lJ.7), pg. :1.6:1. (B. da F.)
953.- Necrologio da cidade do Rio de Janeiro no Lo trimestre de l-8lJ.6. (Pelo dr.

Roberto Jorge Haddoek Lobo.) V. Ann. de Med. Bras., II (:l.8q.6-lJ.7), entre as
pp.~8elJ.9.

Exp.: Dibl. Nacional.

95q.· Idcm no 2.0 trimestre. Ibi, entre as pp. 96 e 97.
Exp.: BibL Nacional.

955. - Idem no 3. 0 trimestre. IIJi, entre as pp. iM e U5.
Exp.: BibJ. Nacional.

956.· Idem no y,.o trimestre. Ibi, entre as pp. 216 e 217.
Exp.: Bibl. Nacional.

957. - Estatistica mortuaria da cidade do Rio de Joneiro de todo o anno de i8~6.

(Pelo dr. R. 1. H. Lubo.) V. Ann. de Med. Bras., II (:l.8q6-lJ.7), pg. 235.
Exp.: Dili!. Nacional.

958. - A enfermaria do estrangeiros da Santa Casa da Misericordía no segundo,
semestre de i8lJ.7; pelo dr. Lallemand. V. Ann. de Med. Bras., m (i84,7·lJ.8)
pp. 27lJ., 302 j IV (i8'!8-q,9), pp. qO, 93.

Exp.: Bib!. Nacional.

959. -Discurso recitado em presença de S. M. o Imperador na sessão_solemne anni
versaria da Academia Imperial de Medicina do Rio de Janeiro no dia 30 de Julbo de
i8lJ.7 seiruido de reflexões acerca da mortalidade da cidade do Rio de Janeiro em todo
o aIlno de i8lJ.7 por Roberto Jorge Haddock Lobo, &. Rio de Janei?'o, Typ. Imparcial de
Paula Brito, i8lJ.8, in-q,.o gr. de 22 pp., :I. fi. desdobrave!.

Odiscul'SO tem por titulo BosquejfJ historico ephilosophico acerca da cil'urgia.
Exp.: Acad. Imp. do Modicina.

960.· Necrologia da cidade do Rio de Janeiro em todo anno de i8q,!. (Pelo dr.
R. J. H. Lobo.) V. Ann. de Med. Bras., III (iSq7-lJ.S), pp. 23L 25:1..

Elp. : Bib!. Nacional.

96L Hospital Militar. Estatística annual deste estabelecimento, proporção favo
ravel de sua mortalidade; pelo sr. dr. Marinbo. V. Ann. de Med. Bras., IV
(lSq8-q9), pg. i45.

Elp.: Bibl. Nacional.

962. - Estatistica dos doentes tratados no Hospital da colonia de Petropolís desde
i8 de Abril até 3i de Dezembro de i8~S. V. Ann. de Med. Bms., IV (i8qS-q9),
pg. :1.93. (B. da F.)

963.- Molestias observadas na frag-ata • Paraguassú , pelo ... dr. Joaquim Ma
riano Pereira. iSlJ.9·50. V. Gaz. dos Hasp., I (iS50-5d.), pg. 209.

E!p.: Dr. Martins Costa.

96L- Estatistica d(IS enfermo~ que se tr:ltaram no Hospital da Santa Casa da
Misericordia do Rio de Janeiro, desde o L° de Junho de :l.Sq,9 até 30 de Junho de iS50
(por Antonio Bento de Vassimon). V. Gaz. dos Hosp., I (iS511-5i, pg, 92.

Exp.: Dr. M..rtins Costa.

965.- Enfermaria do Arsenal: de Guerra. Estnti~tica desde sun fundação até 29,
de Maio de :l.S50 (pelo dr. Amaro 'Manoel de Morae.). V. Gaz. dos Hosp., I (i850~5i)
pg. 73.

Exp.: Dr. Martins Costa.

966.- Hospital da Marinha. Serviço do dr. Feital. Febre reinante. V. Gaz.
dos Rosp., 1(:1.850-5'1), pg.~.

Elp.: Dr. Martins Costa.
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967.- A febre reinante (pelo dr. Saules). V. Gaz. d'JS Hasp., I (i850-51),
pg.5.

Exp.: Dr. Martins Costa.

968. - Casa de Saude do Saco do Alferes. Serviço do dr. Sigaud. Febre reinante.
V. Gaz. dos Rasp., 1 (i850-5i), pg. 5.

Exp.: Dr. Martins Costa.

969. Hospital da Misericordia. Serviço do dr. Lallemant. Febre reinante. V
Gaz. dos Rosp., I (i850·5i), pg. 9.

Exp.: Dr. Martins Cost".

970.- A febre reinante (pelo dr. Saules). V. Gaz., dos Rasp.,I (i850-51), pg. H.
Exp.: Dr. Martins Costa.

971. - Mappa das molestias que se trataram nas enfermarias do Hosp. Mil.,
pertencentes'ao l.0 medico, durante o mez de Janeiro de 1850 (pelo dr. Joaquim Cal'
dozo de Menezes e Souza). Gaz. dos Hosp., I (i8tiO-51), pg. i8.

E~p.: Dr. Martins Costa.

972. - Mappa elos doentl\s curados e fallecidos nas enfermarias ele medicina do
Hosp. Mil. á cargo do dr. Marinho, no mez de Janeiro de 1850 (pelo dr. Marinbo).
V. Gaz. dos Hasp., I (f8tiO-51), pg. i9.

E~p.: Dr. Martios Costa.

973.- Mappa das praças afl'ectadas das febres reinantes tratadas na oitava e nonn
enfermarias ti cargo elo segundo cirnrgião (dr. Bento de Carvalho e Sousa) do Hos
pital de Marinha no' mezes abaixo designados ( de 15 de Janeiro a i5 de Abril de
i850). V. Ann. Bras. de Med., V (184,9-50), pg. 1.4,6. (H. da F.)

974,.· Mappa estatistico dos enfermos da febre reinante tractados no Hosp. da Ven.
Ord. 3.- de S. Franc. de Paula na repartição de medo a cargo do dr. De-Simoni
desde o i. o de Janeiro até o fim de Maio de i850 (pelo meslJ1o). V. Gaz.
dos Rosp., 1 (i850-IH), pg. 70.

Exp.: Dr. Martins Costa.

975. - Mappa estatístico dos enfermos da febre epidemica reinante, tratado! no
Hosp. da Ven. Ord;- 3." de S. Franc. da Penitencia, na repartição de medo a
cargo do dr. L. V. De-Simoni, desde o Lo de Janeiro até o fim de l\faio de 1850
pelo mesmo). V. Gaz. dos Rasp., I (1850-51), pg. 7L

Exp.: Dr. Martins Costa.

97tl. - Hospital da Marinha. Estatistica dos mezes de Jaueiro e Fevereiro de 1850
(pelo dr. Feital). V. Gaz. dos Hasp., I (1850·51), pg. iO.

Exp.: DI'. Martins Costa.

977. - EstaListica do Lazareto da Ilha do Bom Jesus, desde a sua fundação, f8 de
Janeiro de i8DO, até 28 de Fevereiro p. p. (pelo dr. Saules). V. Gai_ lias Hasp., I
(1850-51), pg. 8.

Exp.: Dr. Martins Costa.

978.- Movimento das enfermarias estabelecidas pàra tratamentos das individuas
affectados da epidemia reinante, de'sde Hl de Janeiro ate 3i de Maio de 1850 (por
Antonio Bento Vassimon). V. Gaz. dos Hosp., 1(1850-51), p'g. 'i76.

Exp.: Dr. Martins (losta.

979. - Mappa dos casos ele ~ebf'e reinante de que tenho notir.ia !até fi de Fevepeil'o
de f850 (pelo dr. De~SimQnli). V. Gaz. d:os Hosp., I (i8ãO-5i), pg. 20.

Exp.: Dr. Martins Costa._

980. - Estatis1tica numerica dos doentes de febre amarella tr:ltados ,no Hosp. dO'
Ven. Ord. Terc. de N.- S." do MQute do Canno desde Q diá 6 de Fel'. até u de
Maio de i850 (pelo dr. BOlllp1mi). V. Gaz . .dos Rasp., I (i850·5t), pg.5L

Exp.: Dr. MarUlns Costa.

981..- Hospital da Marinha. Estatistica dos doentes de febres '( rpe'JrQ 'dr. Fr'-ancisco
Marciano d'Araujo Lima). V. ,Gaz. dos Hasp .., 1(1850·5:1.,), p,g. 56.

De j8 de Fev. a iõ de Abril de i850.
Exp.: Dr. Martins Costa. '\~
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982. - Estatistica dos doentes da epidemia reinante tratados pelo dr. Nunes Garcia,
de i8 de Fevereiro a 18 de Junho de 1850 (pelo mesmo l. V. Gaz. dos Hosp., I
(1850-51), pg. 64,.

Exp. : Dr. Marti ns Costa.

;' 983. - Estatistica do Lazareto da Ilha do Bom Jesus, desde o Lo até 14, de Março de
1850 (pelo dr. SauIes). V. Gaz. dos Hosp., I ( 1850-51), pg. 10.

Exp.: Dr. Martins Costa.

98"'. - Estatistica do Lazareto do Sacco do Alferes desde a sna fundação Lo de
Março de 1850 até o dia 14, do mesmo mez (pelo dr. SanIes). V- Gaz. dos Hosp., I
( 1850-51 ), pg. 15.

Exp. : Dr. Martins Costa.

985. - E tatistica do Laz. da Praia' Formosa desde sua fundação, 6 de Março de
1850, até 31 do mesmo mez (pelo dr. Saules). V. Gaz. dos Hosp., I (1850-51),
pg.27.

Exp. : Dr. Martins Costa.

986.- Estati tica do Rosp. de Nossa Senhora do Livramento desde'a sua fundação
10 de Março de 1850, até 31 do mesmo mez ( pelo dr. Saules). V. GIIZ. dos Rosp., I)
( 1850-51 ), pg. 28.

Exp. : Dr. ~iartins Costa.

987. - Rosp. Mil. da Guarnição da côrte. Mappa estatistico dos individuos affe·
ctados da epidemia reinante, que foram tratados no dito Hosp. até 16 de Marça de
1850 (pelo dr. Joaquim Vicente Torres Homem ). V. Gaz. dos Hosp., I ( Hl50-1H),
pg.32.

Exp. : Dr. Martins Costa.

988. - Estatistica dos doentes de febre amareIla que se tratárão Das enfermo a
cargo do Lo cirurgião do Hosp. da Marinha, até 31 de Março (de 1850). (Pelo dr.
José Maria de Noronha FeiLa!. ) V. Gaz. dos Hosp., I ( 1850-51 ), pg. 4,7.

Exp. : Dr. Martins Costa.

989.- Estatistica das enfermarias da rua da Misericordia n. O 19, desde 15 até 31
de Março de 1850 (pelo dr. Saules). V. Gaz. dos Hosp.) I ( 1850-51), pg. 26.

Exp. : Dr. Martins Costa.

990. - Estatistica do Laz. da Ilha do Bom Jesus, desde 15 até 31 de Março de 1850.
V. Gaz. dos Rosp., I ( 1850-51), pg. 27.

Exp. : Dr. Martins Costa.

991. - Estatistica dos doentes de febre amarella tratados pelo primeiro cirurgião
do Hospital de Marinha (dr. José Maria de Noronha Feita!), até fins de Março
do corrente anno ( 1850). V. Ann. Bms. de Med., V (184,9-50 l, pg. H6. (B. da F.)

992. - Quadro estalistico dos doentes da freguezia de Inhauma, tratados pelo dr.
Pedro Affon o Diniz. De 16 de Março á 16 de Julho de t850. V. Gaz. dos Hosp., I
( 1850-51 ), pg. 135.

Exp. : Dr. Martins Costa.

993. - E tatisti a das eufermarias do Hospicio de Pedro II desde sua fundação
31 de 1\1arço de 1850, até 1'" de Abril. V. Gaz dos Rosp., (1850-5i), pg. 36. '

Exp.: Dr. Martins Costa.

99~. - Clinica militar. Estatistica da convalescença do primeiro regimento de
cavalIal'ia ligeira, des,le Março até 17 de Maio de 1850 ... a cargo do ... dr. José
Antonio dos Reis Monte-Negro. V. Gaz. dos Hosp., I (1850-51), pg. 57.

Exp. : Dr. Mal'iios Costa

995. - Mappa do ~10v.imento da enfermaria e.stab~leci~a na cidade de Nicthel'oy
para o tratamento dos Indigente affecLados da epIdemia relllante (pelo dr. Antonio
Pereira de Barro). V. Gaz do Hosp., 1(1850-51), pg. qa.

Desde a sua fundação (ii de Março) até 2(" de Abril de i8liO.
EXJl. : Dr. Martins Costa.

996 .. - Hospital de marinha. Estatistica de Março de 1850 a Dezembl'o de 1852 (pelo
dr. Feilal). V. Gaz. dos Hosp·., I e II.

Exp.: Dr. Mal'tins Costa.
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997. - Estati~!ica do Lazareto da Praia Formoza do Lo a 14. de Abril de 1850 (pelo
.1 Saules). 1'. G :;;. dos Hosp., 1(1850-51), pg. 35.

E ". : Dr. ..rtins Costa.

998. - Estat; 'ica do Hospicio de Nossa Senhora do Livramento de 1 até 14. de Abril
de 1850 (pelo dr. Saules). V. Gaz dos Hosp., I (i850-51), pg. 36.

Exp.: Dr. Martios Costa.

999. - EstaListica dos indigentes, que visitei em suas casas, fornecendo-lhes a poli
cia os medicamentos e o mais pI'eciso (pelo dr. Antonio Pereira de Barros). Desde o
dia3 até 24, de Abril de 1850. V. Gaz. dos Hosp., I (i850-51), pg. 4.~.

Em Nyterõi.
Exp.: Dr. i\1a,·tins Costa.

iOOO. - Estatistica elo Ho p. de Nossa S nhora do Livramento de 15 a 30 de Abril
de 1850 (pelo dr. Saules). V. Gaz. dos Hosp., I ({8ilO-51), pg. fá

Exp.: DI'. Martins Costa.

i001.· Estatística da enfermaria do Hospicio de Pedro n de 15 a 30 de Abril de
1850. V. Gaz. dos Hosp., 1(1850-51), pg. 4.4..

Exp.: Dr. Marlios Costa,

1002. - Estatistica dos indig. que visilei em suas casas, fornecendo-lbes a policia
os medicamentos, e o mais preciso. Desde 24. de Abril até 4, de Maio de 1850. V. Gaz.
dos Hosp., I (18õO-51), pg. 50.

Pelo dI'. Antonio Per ira de Barros.
Exp.: Dr. Martins Costa.

i003. - Mappa do movimento da enfermo estab. na cid. de Nictberoy para o trato.
do indigentes alfecL. da epid. reinante. Desde 24, atp. 30 de Abril de 1850. V.
Gaz. dos Hosp., I (1850-5'1), pg. 50.

Exp.: Dr. Martios Costa.

iOO4,.- Mappa da mortalidade desde Janeiro até 30 de Abril de i850 (pelo dr. Joa
quim Jos.é Moreira Maia). V. Gaz. dos Hosp., 1(1850-51), pg. iJ,9.

Exp.: Dr. Martins Costa.

iOOIS. - E tatistica da en fermaria do Hosp. de Pedro n de 1 a i4, de Maio de 1850. V.
Gaz. dos Hosp., I ( 1850-5i ), pg. 52.

Exp. : Dr. Martins Costa.

1006.- Estatistica do Hosp. de N." S." do Livramento de 1 a i4, de Maio de 1850
( pelo dr. Saules ). V. Goz. dos Hosp., I ( i8õO-5i ), pg. 52.

Exp. : Dr. Martins Costa.

1007. - Estatistica das enfermarias do Hosp. de Pedro II de 15 a 26 de Maio de 1850.
V. Gaz. dos Ho~p., I ( 1850-(1), pg.60.

Exp. : Dr. Martins Costa.

1008.- Estatistica do Hospicio de N.· S. a do Livramento de 15 a 26 de Maio de 18ÕO
( pelo dr_ Saules ). V. Gaz. dos Hosp., I (1850-51), pg. 60.

Exp. : Dr. Martins Costa.

1009.- Estatistica da en ferm. estabelecida na ladeira do Castello, para o tratamento
dos doentos alfoctados da epidemia reinante, a carg-o do dr. José rt'larianno da Silva
(pelo mesmo). V. Gaz. dos Hosp., I (1850-51), pg. 69.

De i a 30 de Junho de iSSO.
Exp. : DI'. M''''tins Cnsta.

iOiO.· Hospital de S. Francisco de Paula. ( Estatistica cirurgica do LO semestre de
1850 (peJo dr. Cruz Teixeira). V. Gaz. dos Hosp. I (1.850-5'1), pg.78.

Exp. : Dr. Marli ns Costa.

-lOB.- Enfermaria do Arsenal de Guerra. Estatistica (pelo dr. Amaro Manoel de
Mordes ). De Junho a Dezembro de 18ilO. V. Gaz. dos Hosp., II ( 1.851-(2), pg. 4.7.

Exp. : Dr. Martins Cosla.

lH2. - E tatislica da enfermaria do Hospif'io ue N." S.a do Livramento, para
o tratamento dos doente affectados da epidemia reinante (comprebendendo o
doente passados da enfermaria do Ca tello) a cargo do dr. José Marianno da Silva
(pelo mesmo). V. Goz. dos Hosp., I ( 1.850-51 ), pg. 77.

De i a i5 de Julho de iS50.
Exp. : DI'. Martins Costa. ~ I
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iOi3. - Estatistica geral do Hosp. do Corpo Municipal Permanente da côrte, durante
o :mno de i850 (pelo dr. João José de Carvalho). V. Gaz. dos Rosp., II (i851-52),
entre as pp. 8 e 9.

Exp. : Dr. Martins Costa.

1.01.4. - Hospital Militar. Estatistica medica (pelo dr. Marinho). i850. V. Gaz. dos
Hosp., [ (1850-5'1 ), pg. 1.4,3.

Exp. : Dr. Martios Costa.

i015.- "Hospital Militar da côrte. Estatistica do anno de !850 (pelo cons. dr. Joaquim
Vicente Torres Homem). V. Gaz. dos Hosp., I ( {850-51), pg. 228.

Exp. : Dr. Martins Costa.

iOi6.· Molll lias de Que falleceram no Hospital Militar da côrte as praças do exer
cito no anno de 1850. V. Gaz. dos Rosp., I (1850-5i), pg. 228.

Exp. : Dr. Martins Costa. .

iOi7. - Mappa dos cadaveres sepultados nos difi'. cemiterios da Santa Casa de Mise
ricordia no anno de i850 (por Antonio Bento Vassimon). V. Gaz. dos Hosp., II (i85!
-52), pg. 86.

Datado a i de Março de i85L
Exp.: Dr. Martins CosIa.

1O{8. - Hospicio de Nossa Sen bora do Livramento. Estatistica (pelo dr. José Ma
riano da Silva) de 5 de Jan. a 10 de Junho de i851.. V. Gaz. dos Hosp., TI (i85i-52).
pg. H2.

Exp. : Dr. MarHns Costa.

i01.9. - Hospital do Corpo Municipal Permanente. Reflexões ao Mappa juncto (pelo
dr. João José de Carvalho). Jan. de 1.851. V. Gaz. dos Hosp., II (185i-52), pg.21..

Exp.: Dr. Martins Costa.

i020.- Lazareto da JUl'Ujnba. Estatistica (pelo dr. Conceição). De 2i de Jan. ao
ultimo de Julho de 1.851.. V. Gaz. dos Rosp., II (185i-52), pg. i96.

Exp.: Dr. Martins Costa.

i02L- Hosp. do Corpo Municipal Perm. Estatistica do i. o trimestre de i85i (pelo
dr. Carvalho). V. Gaz. dos Hosp., II (i85i-52), pg. 80.

Exp.: Dr. Martins Costa.

1022.- Hospital do Corpo Municipal Perm. Estatistica do 2.° trimestre de i85i (pelo
dr. Carvalho). V. Gaz. dos Hosp., II (Ul5i-52), pg. 276.

Exp.: Dr. Martins Costa.

i023. -Hospital do Corpo Municipal Perm. Estatistica do 3.0 trimestre de f,85i (pelo
dr. Carvalho) V. Gaz. dos Hosp., II (1.85i-52), pg. 339.

Exp. : Dr. Martins Costa.

1024,.- Idem. Estatistica do 4,.0 trimestre de f,85i (pelo mesmo). V. Gaz. dos Hosp.,
II (f,85i-52), pg. 3M.

Exp.: Dr. Martins Costa.

i025.- Estatistica cirurgica da clinica civil do dr. A. da Costa, em o anno de i85i
(pelo mesmo). V. Gaz. dos Hosp., TI (i8ili-52), pg. 34,8.

Exp.: Dr. Martins Costa.

f,026.- Relação dos enfermos tratados na freguezia da Lagoa de Rodrigo de Freitas
desde Fevereiro até o ultimo de Março pelo dr. Manoel Antonio de Magalhães Calvet.
V. Ann. Bms. de Med., V (i84,9-50), pg. i2L .< B. da F.)

1027. - Molestias reinantes (no Rio de Janeiro) nltimo trimestre de i850. V. Ann.
Bras. de MetI., VI (i850-5i), pg. 86.

Pelo dr. José Pereira Rego.
Elp.: Bibl. Nacional.

f.028.- Relação dos doentes tratados no Hospicio de N. S. do Livramento, ~eg.
os sexo, idades, nacionalidades, profissões e marcha da epidemia nos mezes de
Março, Abril e Maio do conente anno (i850). Pelo sr. dr. M. V. Pimentel. V.
Ann. Bras. deMed., VI( i850-51.), pp. 80,1.04, e i35.

Exp. : Bibl. Nacional.
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10]9. - Qandro comllarativo da~ clinicns da enfel'maria bO':HBopathica de S. Vi
cente de Palllo, fundada e mnntida ppla Soc Porl. de neneu 'encia ali s.1r v iço
dos inrlig/'otes; e da ml'sma enrermaria ao serviço (Ia Estaçiio oaval p"rtag-nrza;
e do hospit:d :dlop:'lhico (ln G"mboa n serviço da me~ma Estação, no Rill rle J'llleiro.
PulJl. p los dr. A. J. de l\'Iello Morap,s e J. V. Martins, y. Suppl., uo n.O 24 (iI.t
de Setembro de 1850) do Medico do Povo.

K<p. : Bibl. Nacional.

1030. - Estatística Irera) do Ho~pital do Corpo ~hlllicipal Permanente da côrle
dur:lnle o anno de lR50. (Pelo dr. JOJO José de Carvalho.) V. Anll. Bl'as. de 111ed.,
VII ( 185f-5:':l ), pg. ia3.

E,p. : Biill. Nncional.

1031. - AJ<:!umas observações acerca da estatistica o:('ral do Ho~piLal do Corpo
Munic:ipal Pel'lnanenle, dar'lote o nnno ele 1850, e as reflexõe ue qlle o acompnnbou
o SI'. dr. João Joo:é deCarvulho. (Pelo dr. Luiz Viceute Dd-Simoni.) V. Ann. Bras.
de 1I1ed., VI ( 1850-5f), pp. 195 e 22f.

V. a R'sno t / (fo (1 r. Joii.o José rle C rvalho, no mesmo '101. dos Annnes, pp. 2~O e 272, e
OJntnl·resposta rio dr. Oe-Simoni no '101. VU, Pilo :19, 6~ e :153.

E,p. : Bibl. Nacional.

f032.- E 'lalislicn cil'Urgicn da clinÍt':I civil do dr: A. da Costa, em o anno de
185L V. A/ln. Bras. de Jlled., VI[ (i851-52), pg. i4.

E:rp. : Bibl. Nacional.

1033.- QJ.~dro e'latistico do, doentes da rregaezi:\ de Inhauma, trataclo~ pelo dr.
Pedl'o AfToIlls'J Denys ... por occasião da epid. de febre amarella. Y. Ann. B1'Os.
fie 1I1ed., VI (1850·51), pg. 17.

Exp.: Bibl. Nacional.

i03l. - AIg-uma~ refle"{ões sobre o accre cimo progressivo da mortandade no
Rio dll J'lneiro. V. Ann. BOLS. de JJ1ed., VI (1850-51), pg.25.

Pelo di'. Jo é Perei I'a Rego.
E,p. : Bib!. Nacion~1.

1031>' - Molesl ias reinantes (no Rio de Janeiro). V. Ann. Bras. de Med., VI
(1850-51 ), lig. 20.

Pelo dr. José Pereir~ Rego.
Exp. : Biil!. Nacional.

1036. - lIIuleo:tias reinante. (no Rio de Janeiro). 2. 0 trime~tre de 18iH :Ia 2.° trimes
tre (Ie f8:i3. V. A,lIt. Bras. de JUed., VI ( f850-5i), pg. 2:Jl; VII, 70, H7, 19'J" 258;
VIII, 2Y, 91, 10lJ, e 286.

Pelo di'. José Pereira nego.
Exp.: Bibl. Nacional.

1037.- Mappa estatistico annual dos doentes tratados a bordo da cOI'vela «D.
Franci~ca,. de,de o dia 25 de Julho de IS:il <1té 5z de Julbo de 1852. (Pelo dr. José
de Va. conccllos Mllnezes de Drummond.) V. Ann. Bras. de 1Iled., Vl1l (i852-53),
pg. ilii.

Exp. : Bill!. Nacional.

1038. - Relatcrio e esl:,tistica do Hospício de Perlro Seguudo de 9 de Dezembro
de 185:! a 30deJunbode 185l prlo dr. M,noclJosé 13:1lboa, ll1l'dico do mesmo
Hospicio. Rio de J rneh-o, Em1Jr. Typ. Dous de Dezembro de Paula Brito, -185:1, in-4. o
de 45 pp. num. (13. da F.)

103!l .• Mole~tias reinantes (no lUa de Janeiro). V. Ann. B1'as. de 1I1ed., vm
(1852-n3), pg. lJ,8.

Pelo dr. Jo é Pereira Rego.
EXI!.: Bibl. Nacional.

iOí:O. - Vi. ta cl'olhos sohre a enfermaria de Sno Franci~co de Assi . MemoriA dos
ractos abi rolhid"s p"r .:o'é HílJf'iro de SOU}'l ~onle~. d,mtor em nH:~liri~a. &. Rio th
Janeiro. Typ. Universal de Laemmert, i8,>7, 1n-8.0 gr. de 4 If., IJ-13:J pp. num.
(B. da F.)

V. Analyse pelo dr. L. V. Oe-Simoni nos Ann. Bras. de Med., Xl ({857-58),
pg. :15.

10 c..,'\.
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iQ4,l. - Marpa estalisLico do movimento elas Enfermarias ele Cirurgia elo Hospital
da Misericordia á cargo elo Doutol' Manoel Feliciano Pereira de Carl'lIlho, Primeiro
Cirurgião Hünorario 0.0 mesmo Ho pital, no primeiro trimestre do anno de mil oito
centos cincoenla e oito.

Original. ln-foI. max.! 11.
Exp.: Acad. Imperial de Medicina.

1.04,2. - EstaListica mortuaria da dez freg-uezias ela cirlarle do Rio de Janeiro no
mez de Junho no corrente anuo. V. Gazeta Med. do Rio de Janeiro, 1.802, pg. 4,8.

EXIl. : Bibl. Nacional.

1.\)4,3 .. Idem no lllez de Julho. lbi, pg. 84,.
Exp.: Bibl. Nacional.

1.044,. - Relataria do Gabinetc estatistico medico-cirurgico do Ho~pital Geral da
Sanla Ca ~ da Mi ericordia e enfermarias publicas do quinquenl1io cOll1promis~al de
i de Julho de 18ti! a 30 de Junho de 1.8ô6, apresentndú ao ... cons. ZaC:l1rias de Goes e
Vasconcellos, provedor dl1 S1mta Cl1sa, pelo dr. Luiz da Silva Brand:io, &. Rio de
Janeiro. Typ. Universal de E. & Henrique Laelnmert, 18 '7, in-foI. de 168 pp. num.
(B. da F.)

1.041:1. - Breve exposição acerca tIas mole~tias que reinarão na cidade de Rezende
durante o anno de 1.866 (pelo dI'. Joaquim dos Remedias Monteiro). V. Ann. Bras.
de Ri[ed., XIX ('18ti7-61l), pg. 1.09. (B. da I".)

1.046. - Estatistica mortuaria. O resun:o da mortalidaele ela cidade do Rio de Janeiro,
durante os mezes de Ago~to e Setembro do corrente l1uno (18G9), ftlilO pelo ...
sr. dr. Luiz ela Silva Brandão. V. .llnn. Bras. deJled., XXI (1809-70), pg. 1.60.
(B. da F.)

1047. - Memoria lida na Acad. Trr.p. de Med. pelo sr. elr. Luiz Corrêa de Azevedo,
ao eliscuLir-se as causas dn morlalidilde das crianças na se. ,ão de 26 de Julho de 1.869.
V. Ann. Bras de Med., XX! (1809-70), PJ· 112. (B. da P.)

10\'8. - Quadro estati tico e nosologico da movimento da enfermaria de clinica
cirurgica a cargo do dr. V. Saboia, desde 21. de Abril de 1873 nté 31 de ~Inio do
mesmo anno. (Pelos internos Portugal o Farinha Fi. 10.) V. Rev. Med.,1.873-74.,
pg. 32. (13. da P.)

1.049. - Resumo estatístico do movimen lo da en fermaria ele cli 'lica medicn, a cargo
do sr. prores ar Torres Homem, durante o mez de Maio de 1.874.. V. A7'chivos de
M ed., 1.874, pg. 1.89. (B. dn P.)

1050. - A que causas se póde atlribuir a grande'mortalidade das crianças na cidade
do Rio de Janeiro até 4, annús dt} idade? pelo dr. Peçanha da Sil va. V. Ann. Bras. de
Med., XX"H! (1875-76), pp. 121,1.61, 2'd, 281, 321. e 389. (B. da P.)

i051. - Relataria e estati tica pathologica do Hospicio de Nossa Senbora da Saude.
Anno compl'omissal de 1875-1876. Apresentado pelo director dr. Augusto José
Pereira das Neve . Rio de Janâro, Typ. Nuc., 18i6, in-4,.odc 20 pp. num. (B. da F.)

i052.- These apresentada á FncLlldade de Medicina do Rio de Janeiro, por José
lI'laria Teixeira. Rio de Janeiro, Typ. Central de Brown & Eval'isto, 1870, in-4,.o gr.,
de i n., i20 pp. nnm., 2 0'. (B. da F.)

Pontos: LO Da mortalidade na cidarle do Rio de Janeiro; 2.° Infanticidio; a.oDo
lbrombo vulvo-vaginal ; 4." Hypoemia intertropical.

1053.· Mem::Jria apre entaela á Acad. lmp. de Med., pelo de. Lll iz Alves de Souza
Lobão ... Causas d3 mortaliclacJH das crianças recem-n:lsciàa- na cupitl1l do Imperio.
V. Ann. Bras. de Med., XXVII[ (1876-77), pg. 264,. (B. da P.)

1054,.- Exame comparado da meteorologia com o eslaào pathologico e a
mortalidade do Rio de Janeiro pelo barão do Lavradio. Extrahido do relataria das
repart·. de saude 1mb!. V. O ProlJ!" ~led., 1 (1870), pp. 625, e 657; 11 (1877), pp. 21,
52, 81. (B. da P.)

1.05). - Apontamentos sobre a mortalidade da cidade do Rio de Janeiro particular
mente das crianças e obre o movimento de sua população no primeiro qnDtriennio
depois do recen.;eamento feito em 1872 pelo barilo do Lavradio;&. Rio de Janeil'o,
Typ. Nacional, 1878, in-!!. ° de VlIl-l14, pp. num., i .o. (B. da F.)

Sa,hiralll antes nos Ann. Bras. de Med., XXIX, pg. 401.
1.056.- Estatistica da La enfermaria de clinica medica da Paculdade do Rio; notas

sobre os priucipaes factos observados nessa enfermaria em 1.881, Pelo dr. Ed uardo
de Menezes. V. G!lz. ilIed. Bras., I (1882), pg. 253. (B.da P.)
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f057. - Boletim da mortalidade do Rio de Janeiro. V quinzena de Janeiro de 1882.
V. União Med., lH82, pg. ll,·4,. (8. da F.)

1058.-Idel11. 2.' quinzena de Jaueiro de 1882. Ibi, pg. 192. (B. da F.)
105!J.-Idem. No mez de Fevereiro de 1882. Ibi, pg. 192. (B. da F.)
1060.-Idem. No me7. de,Abril de 1882. IlJi, pg. 21~0. (8. da F.)
1061. - Idem. No mez,de Março de 1882. Ibi, pg. 303. (B. da F.)
1062.. Idem. No mez de Maio de 1882. IÚ1, pg. 304, (B. da F.)
1063.-ldem. No mez de Junho de 1882. lbi, pg. 352. (B. da F.)
1061.-Idem. No mez de Julho de 1882. Ibi, pg. 4,4,7. (B. da F.)
1065. - Idem. No mez de Agosto de 1882. Ibi, pg. 4,95. (B. da F.)
1066.-ldem. No mez de Setembro. lbi, pg. 5H. (8. da F.)
1067. - Idem. No mez de Outuuro. lbi, p". 5~3. (B. da F.)
:\.068.-Iuem. No mez de Outubro. (alins Nov.) Ibi, pg. 591. (B. da F.)
1069.-1dem. No mez de DJzemuI'o de 1882. lbi, 1883, pg. 6,7. (B. da F.)
i070. - Iuem. No mez de Janeiro de 1883. Ibi, pg. 96. (B. da F.)
1071. - Iuem. No mez de Fevereiro ~e 1883. Iúi, pg. 11'1:. (13. da F.)
:\.072. - Idp.m. No mez de Mal'ço de 18 3. [bi, pg. 192. (B. da F.)
1073.-ldem. No mez de Abril de 1883. [bi, pg. 26,0. (B. da F.)
1.076,. - Idem. No mez de Maio de 1883. Ibi, pg. 288. (B. da F.)
i075. - Quadro do movimenlo do hospitaes do Rio de JanJ;!iro. Janeiro de 188:l.

V. União 1I1ed., 188:2, pg. H3. (D. da F.)
i076.-ldem. Fevereiro de 1882. lbi, pg. i91. (B. da F.)
1077.-ldem. Março de 1882. lbi, pg. 26,0. (B. da F.)
1078.- Idem. Abril de 1882. Ibi, pg. 3DL (B. da F.)
1079. - Estatistica da Policlinica Geral do Rio de Janeiro. Mezes de Agosto, Se

tembro e Outubro. V. União Med., 1882, pg. 587. (B. da F.)
1080.- Estatistica do consultorio de crianças da Sala do banco da Santa Casa da

Misericordia no decurso do anno compromissal de 188:2-83 (pelo bar~o de Lavradio).
V. Ann. bras. de 1I1ed., XXXV (188J·84,), pg. 331. (B. da F.)

i08i. - Mortalidade da' cidade do Rio de Janeiro no anno de 1883. V. UniiÜJ Med.,
i886" pg. 16,3. (B. da F.)

1082. - S. Paulo. Relação das pessoas que têm tido rebre amarella desde o dia 18 de
Abril de 1~50 até boje, 2H do mesmo mez (por João Carlos da Si! va TelJes). V. Gaz.
àos Hosp., I (1850-5lJ, pg. 59.

Exp.: DI'. Martins CosIa.

1083. - Mappa necr logico da cidade do Rio Grande (18í9-50). (Pelo dr. [Manuel
Pereira da Silva] Ubatuba.) S. l. n. d., in-fol. 1 fi. (B. da F.)

i08L- Mappà.dos Enfermos tratados no Ho"pital da Misericordia da Cidade do Rio
Grande de S. Pedro do Sul de 1.° de JUlllO de 1871 a 30 de Junho de 1881. (Pelo
dr. José de Pontes França, medico do estübdecimento.) (B. da F.)

O r i g i-n a I, com a assign. autogr. Llo auctor. lu-foL oblongo. i fi.

1085.· Estati tica das operações praticadas por occasião do combate naval do Ria·
cbuello, a fi de Junbo de 1865, pelo dr. 1. Pereira Guimarães. V. Rev. Med., 187g,~75,

pp. iHl e 132. (8. da F.)
1086.· Hospital Militar de Corrientes. Relatorio e mappas estatísticos dos mezes de

Setembro, Outubro, Nuvelllbro e Dezembro' de 1866. (Pelo dr. Luiz Alvares dos
Sautos.) V. Gúz. Med. da Bahia, I (i866·67), pp. 2i2 e 223.

Erp.: DI'. J. Z. do Menezes Brum.

1087.- O Corpo de Saude do Exercito em operações no Paraguay. V. Gaz. Med. da
Bahia, II (i867-(8), pg. 24,6.

Exp.: DI', J. Z. do Menezos llJ'um. ~ ~
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iOSS. - Campanha do Paraguay. Noticia estntistica da secção cirurgica da Ambu
lancia Central, relativamente nu Iratamenlo dos feridos por oceasi~o do combate e
tOIlli'da do radueto - Estabelecimento (pelu dr. F. D.). V. Gaz. Aled. da Buhia, II
(1867·68), pg. 260.

Exp.: Dr. J. Z. do MonelOS Brum.

1089 .• Aprecinção dos dado~ e ·ta tislicos da guena prusso-austriaca em defeza do
servlI,;ode .Iude du rxert:ito IJI"asileiru (pelo dr. J. .M. Macedo Soares). V. Gaz. Med.
da Baltia, li (Ul67· 61:1). pg. 21:l0.

Exp.: Dr. J. Z. do .\lonolos Brum.

1090. - Corpo do Exrreito em Campanha. Estali~tica. ,Mnvimento geral do~ dnentes
nos diITtJren:e, hosjJitaes du Ex.el'eito ill'asileiru em operaçõe, euutra o GovtJl'110 do
Pnraguny, 2.0 ~pmpstre de 1863 (pelo dr. Francisco Bonifacio de Abreu). V. Gaz. !t1uZ.
dil Bahiu, III (1868-li9), pg. 43.

Exp.: Dr. J. Z. do lIlenozos Brnm.

1091.- llel:itoriosobre O serviço medico-cirurgico feito pelo dr. Caminhná no
Passo de los Libres da enfermaria brasileira. V. Ann. Bras. de Aleel., XXI (1l:l69-70),
pg. 291. (B. da F.)

109.2 - iliappa estatistico nosologico dos doentes tratados rlurante o 4,.0 trimestre do
anno proximo passado, nos ho. piwes e enfermarias do exercito urasileiro em
opernções contra o gover'no do Pnl'aguay (pelo dr. Francisco BonHacio de Abreu). V.
Gaz. lIlcd. ela Ba/tia, IV (1.8 '9·70). pg. 18;".

Exp.: Dr. J. Z. do Monozos Brum.

1093. - Estatistica dos ho~pitaes militares do exercito em operações uo ParaglJay no
~.o lrimestre do corrente anno (pelo dr. Francisco Bonifacio de Abreu). V. (Jaz.
Med. dei Baltia, IV (1.869-70), pg. 53.

Exp.: Dr. J. Z. do Menozos Brum.

1094,.· Estatística do primeiro trime~tre do corrente anno, pertencente ás enfel'
marias e hoslJiLaes bra,;ileiros em opcr,lções no Parag-uay. (Pelo dr. Francisco Bo
nifacio de Abreu.) V. Gaz. lIIed. da Baltin, li[ (1.868-69), pg. 2J8.

EIp.: Dr. J. Z. do MonczcsBrum.

1O!l5.· Estntistica do serviço de saude do exercito em campanha no Parag-uay.
Pelo dr. Firillino Daria. 4,.0 trim. dll1.868. V. GaZ. Med. da Baltia, III (1.868-69),
pg. 212.

Exp.: DI'. J. Z. do Monozos Brum.

1096.- HMpital Militar e p.~tnti tica merlica do exerr.ilo em carnpanhn no Pnragnay.
Pelo sr. dr. Fil mino Jusé Dúria. V. Ann. Bras. de Med., XX (18,,8-ti9), pg. 192.
(B. da F.)

1097. - Corpo de Saude do Exercito. V. Gaz. !tled. da Bahia, rn (1868-69), pg. 116.
EstaListiea do 3.° tríme5lre de i8ti8 pelo dr. FrancL~co Bonifacio de Abreu.

Exp.: Dr. 1. Z. do Monolos Brum.



SECÇÃO DE SC. PHYSICAS E CHIMICAS

CLASSE VII

PHYSICA

Obras geraes

---.•.----

i098. - Algumns considerações sobre a atmosrern. These apresentada, e defen
dida :,ns 21 de Fevereiro. P~l'a o concurso da cadeil'u de physica marHca, na
Ac~del11ia Medicn-ClrurgiCJ do Rio de Jilneiro, por Francisc., tie PilU/a Cautiido,
bacharel cm cienciils, e doutor em metlidna pel~ ACildellli~ do P~ris. Rio de la
nei1'J, na Typ. de Gueffier e C.a, i8J~, i'l-i.o gl', tie iO pp. ( H, da F. )

i099.- Faculté ue Médecine do Pnris. Thése pOUl" le dortorat eo médrcine
prcseutóc et souLenue Ja 2;> Avril i8J8 par Ju~eph tie Silva .Maya t de Maraulwo).
Paris, Imprimede et Fondr:l"ie de Rignoux et C.ie, ia38, in-~.o gr., de 2 if., 33 pp.
(B. da F.)

Que"lionssul' diverses branches rles scir.nces mérlicalcs: r. Des forep.s paral
JI~les. Centre des forces paralleles-Exernplesanatomiljues. II. Des déeliivcnlenLs
du vagin, dll tlol et dl1 cnrps rle l'ulérus II ui pPllveuL avoir lieu penrhnt I'aerou
ebelllent 6t la delivrance. m. I';xiste-L-il idenlité ou analogie de sLrueLure
ellt!"e les onl{les, les cheveux, les poils, ou les t1ents, etc.? IV. Quelssontles fdvulufs
extérieurs qui eonviennelll daus le lrailelnellte des pbligmasies tboraeiques~

fiOO.- Physica. Noçõ% philosophicas sobre a materia. (Pelo dr. F. G. da R.
Freire.) V. Are/t. Med. Bras., I (i8/1q,.~5), pg. 4,9. (B. da F. )

fiOi.· Physicn (pelo dr. J.• C. da Costa e Oliveira). V. Al·ch. Med. Bras., I
( i84,i·4,5), II, III e IV (i8~7-~8). (D. da F. )

UO~.· Physica. Oivergencia de opinião entre o srs. doutores Marinho e De-Si
moni sobl'e as caUS3S dõlS aguas thermaes. (Pelo dr. Marinbo). V. Arch. lIted.
Bras., II, pg. 28. (D. da F.)

il03.- Memoria sobre as cansas physicas dos movimentos de rotnção da terra
e dos planetas. CaUS1 d:ls inJIuencias da lua. Nola em que se dá definição do
sol e da sua rolação, pelo dr. José Vicloriuo dos Santos Souza. V. A Sciencia,
i8~7, pg. 84,.

Exp. : Bibl. da Gamara Municipal.

H04,.- Algumas considcrar;õcs SJhre :1 materia tunto ponderavel. como impon
drravel; pelo dr. Manuel Maria de Moraes e Valle. V. Arch. Med. Bras., IV
(i8/17-4,8), pg. i4,5. (B. da F.)~",
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110f>.- oções rudimental'ias de phy ica, em perguntas e respostas pelo dontor
Wucherer. lJa!Lia, na T!lp. ele Carlos Po,q,qetti, 184,9, ill-8.0 de 2 ff., 98 pp. num,

Exp.: A. do Valia Cabral.

BOG. - 'l'hese apresentada lÍ Faculdade de Medicina do 'Hio de Janeiro e sus
tentada no dia 16 de Dezemhro de -185:1, por Frant:isco Antonio Vieira, &. Rio ele
Janeú'o, Typ. da Empresa Dous de Dezembro de Pallla Bl'ito"185-1, ill-4"o gr, de
17 pp. num., t., IT. (B. da F. )

Pontos: LO A composição do ar atllmosplJel'ico tem sido a mesma em toclas
as épot:as da existencia do mundo? No ca o negativo, que alleJ"açãn terâ solTl'ido,
e porque? Indicar a fonte, donde provém os elelllent,)s do ar; 2.° Ol'inas leitosas,
suas causas, ua confrontação com a nepbrile albumillosa; 3.° Onião d'll placenta
com o utero.

U07. - These apresentada á Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e sus
tenlada no dia 9 de Dezembro de Ul52 por Carlos Ferreira de Souza Femande,
&' Rio de Janeiro, TUp. Unit'. de Laemmert, 18u2, in-4,.o gr. de 28 pp., 4, fl'.
( B. da F.)

Ponto: Lo Das dilIerentes forças mecbanicas que concol'I'em na circulação do
homem, tanto dUI'ante a viria intra como extra-uterina; 2.° Em que casos as lesões
traumalicas do can') I rachidiano devem ser necessariamente mortae:l1 Em que casos
podem ser curaveis? 3.° Quaes o luglres que na eidadl~ do R.io de Janeiro e seus
al'l'abaldes àn mais favoraveis â saude? Qllaes os mais insalubres? A que causas é
devida essa diJJel'ença de salubridade 1
li08 .. 'l'ilese apresentnda á Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e sustentada

em 6 de Dezembro de 1852 p lo dr. Dyonisio Ignacio Aleixo. Rio de Janeiro, Typ.
do Jornal elas Senhoras, de Santos e Silva Jtmio/', 1852, in-4,.o gr. (B. da F.)

Pontos: L o Enumeração e di cussão das forças que impellem o sangue, e dás que
l'etardão o seu movimento; 2. ° Aque meios recorre a nalureza para reparar as peruas
da. substancia ossea, ou qne processos curativos empregaa economia alli'llal para con
seguil-o; 3.° Da temperatura alllmo pberica da cidade do l\io de Janeiro, LIas leis
que seguem aIli as variações de temperatura. Das molestias, para que segundo nolo
mostra a observação local, está predisposta a. população desta cidade, em razão da
sua temperatura, já isolada, já. em combinação com a dos outros modificadores que
a acompanl1ão.
H09. - 'l'he. e apresentada á Faculdade de Medicina do Hio de Janeiro e sustentada

em 9 de Dezembro de Hl53 pelo dr. Bel'llardino Marques Hodrigues da Costa. Riode
Janeiro, Typ. Univ. de Laemmert, 1853, in-4,.o gr. de 25 pp., 3 If. (B. da F.)

Pontos: LO Os generos de alavancas nos principaes musculos humanos; 2.° Do
calôr animal; 3.° DetCl'minar se o encepbalo tem substancia cortical e em que
consiste ella.

HIO. - These apresentada á Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e sustenlada
em 19 de Dezembro de 1853 pelo dr. Manoel Americo da Costa. Rio de Janei1'o,
Typ. Univ. de Laemmel't, 1853, in-i.o gr, de 32 pp., 2 ff. (B. da F.)

Pontos: LO Quaes as arterias e veias munidas de valvulas e a razão desta parti
cularidade? 2.° Da escarlatina; 3.° Dos ca!'os em que se deve praticar a operação
do trepano, sua historia, seus metbodos e pI'ocessos, e das regras em que se póde
trepanar.
BH. - These apresentada lÍ Faculdade de·Medicina do Hio de Janeiro e sustentada

em 15 de Dezembro de 1853 pelo dr. Paulino Corrêa Vidiga]. Rio de Janeiro, Typ.
Univ. de Laemmert, 1853, in- f1.0 gr., de 3í pp., 10 fl'., 1 quadro. (B. da F.)

Pontos: LO Determinar os generos de alavancas dos principaes musculos hu
manos; 2.° Chumbo e seus composlos; 3.° O progres o do desenvolvimento organico
ou as idades pMe servir á determinação da I'asculosidade do corpo lmmano e do
genero della ?

1H2. - 'l'hese apresentada á Faculdade de Medicina do Bio de Janeiro e sustentada
em 12 de Dezembro de IBM pelo dr. Francisco Hodrigues de Cnrvalbo. Rio de Janeiro,
Typ. Imparcial de Manoel José Pe1'eira da Silva Junior, 1884" in-4,.o gr. de 50 pp.,
3tt'. com 3 fig. no texto. (B. da F.)

Pontos: L ° Dos princi pios geraes de hydraulica, e de suas applicações á circu
laçào dos liquidas do organismo; 2.° Tratar em geral das operações para a cura dos
aneurismas e examinar se, a priori ou a posteriori, a ligadura da aorta é compativel
com a vida; 3.° Qual é a influencia da inervaçào sobre a circulação do systema.
capillar, assim como na bematose.
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H:l.3. - These para o doutorado apresentndn iÍ Faculdade de Medicina do Rio de
Janeiro e sustentada no din :1.3 de Dl'zembro de 1854 por Ignacio .To~é Garcia. Ponlos.
Scient:ias acce. sOl'Ías. D'athmo~phera; e~pecialmen te de sua infJuent:in .obre as
fun cc;õos phy 'iologicas e patbologic;Js. Sciencins cirurgicas. Das metrorl'hagias du
rante a prenhez. Scier:cias illl?dica'. D;ls condições anôllomo-pathologicas no' càsos
de cura do tuberculos pulmonarrs; que deducc;ões se poderão tirar de !'eu conheci
mento para o lrntamenlo desta mole!'lia. Rill dt· Janeiro, 1.'yp. Impat'ial e Cons!itucional
de J. Yiltanauve,eComp., 18M, in·4.0 gr. de ld pp. num.,:I. 11. (H. da F.)

:I. H4-. - Tbese apre en tada á Facu Idndr, de Med icina do Rio de .Tanei 1'0 e smtentada
em 14 de Dezembro de :1.855 pelo dr. Balduino JOilqnim de Meneze~. Rio de Janeil'o,
1.'yp. Impal'cial da Jl. J. P. daSilvahmiol', :1.855, in-4.o gr., de 35 pp., 4- fI.
(B. da F.)

Pontos: LO Da alavanca e de seu emprego nn rconomia humana; 2.° Corpos
extranl10s intl'odl1zidllS na pl1arynge e esopliago; 3.° Quaes os signile~ pelos quaes se
l'econllece o nnel1l'i ma da CrOSsa da aorln e do reslo da aorta peitoral? ti.o Dph
tbalmia blenorrhagica.

1115. - Thrse apre entadn f\ sustentada peranle a Faculdade de Medicina da Bahia
no dia :1.7 de Dezembro de :1.855 por An~onio Eduardo Fairban!c ... para obter o gráo
de doulor em medicina ... Ponlos: 1.0 Que occorros pre·ta a phy,;j('a á medicina.
2. 0 Será a inflammação um acto morbido essencinlrnenle de lruidor"! 3. 0 Dá-se an
tagonismo rntre as febres miôl~maticas e a phlbi~ica? Bahia, 1.'yp. de Epipltawio
Peclroza, '1855, iU-'l.O de 2 Jf., 20 pp., lil. (8. da F.)

:1.116. - Coucurso a um lugar de oppo itor em ~cienciils accessol'ia . These sobre
a questão seguinte: O calol'ico, luz, elet:ll'icidadiJ serão cousas distinctas ou ()fJeitos
de uma me ma causa ~ Apresentada e publicamente sustentada peranle a Faculdade
de Mcdici na da Bn hia em 8 de JnIho de J856 pelo dr. Fra nci co Bo ri.i::ues da Silva.
Ba/tia, na 1.'YP' ele CadoS' Poq.rtelti, :1.856, in-fJ,." de 2 Jf., 28-6 pp. (13. da F.)

:1.117. - These<; sobre os quall'O seguinte pontos::l..° Que SOCCOITOS pl'esta. a
phy ka ã mediciua. 2.° Quaes Si'il) os meios hemo tatico para combater as hemor
rlJ:.lgias prol'enil'ut s de ferimentos arleriaes, e qual o preferível ~ 3." O que se
entende por mC)lestia? 4-. 0 Qual o valM lbernpeutico das emi~sõe sanguinea nas
apoplexia ? Que para obler o grãu de dOlllor em medicina, apresentou e procurou
sU.tentar perante a Faculdade de ~redil'ina da Babia em 28 de Novembro d 1856,
Gal:Jino de Carvalho e Andradr., &. Bahiu, 1.'yp. de Camillo (le Lellis jJ:Illsson & C.,
i856, in-!],.", de 4 ff.,:l.3 pp. num.,:I. fi. (13. da F.)

Bi8. - _Liçõr~ elementares de phy ica p lo dr. Saturnino Soares de Meil'alles, &:.
Rio de Janeiro, 1.'yp. de Pai.coto & Leite, :1.8.18, in-ll,.ode3 IT., :1.62 pp. nUIll. (8. daF.)

:1.'119.- The e apresentada á Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e su tentada
aos 28 de Novembro de 1858, pelo dr. Antonio Pinto Barbosa Cordeiro. Rio de Janeil'o,
1.'YP' Imp- e Consto ele J. Villeneuve e Comp., 1858, in-!],." gr. de2 Jf., 38pp. num.,
:I. fi. (B. da F.)

Pon los: L ° Da ma teria c propriedades geraes dos corpos; -2. o nemo lh~sia
cirurgica; ~. o Da hpmopLy'is, suas cau'as, signae., diagll~ !ico prognostico e
tl'a lalllen to; !L o Ligad ura da aorla; suas va nLagens e JI1eon velllen les.

1120. - 'rhese apresentada á Faculdade de Medicina do Rio de .Ianeiro e su,lenlada
pelo dr. João Emilio 'eves Gonzaga. Rio de Jctlleiro, 1.'yp. da F. A. defllmaid(l, :1.858,
in-4. 0 gr., de 311'.,13 pp. num., 1fi. {13. da F.)

Pontos: L" Da lI1alerin e das proprierJades geraes dos corpos' 2.° DiaLbeses;
3.° l:lelflosta ia cirurgica; 4.° J.lJeimão diffuso.

:1.12:1... Escola de Marinha. Concurso para a cadeira de pbisica. Gazes e vapores e
vapor af]uoso. Daromctros. Machinas .de vapôr. These aP.re~entada ~ susLentad~ perante
o Conselho de In;trucção p0r SaturrJIno Sonres de Melrelles. BIO da Janeiro, 1.'yp.
Ufúvel'sal ela "aem17lert, it:i59, in-'I,," gr. de 60 pp. num. (8. ela F.)

:1.:1.22.- Concurso a um lugar de oppo~itor e!11 scieDcia~ acces~~ria . The.se sobre
a questão SelrUinle: Todas as forças physlcas Dao se podel'ao rrd.u.zlr a uma s~? Apre
sentada e publicamente su tentada perante a Faculdade d~ Medlcma da ~ahla em i~
de Maio de :1.862 pelo dr. Livinio dI' Bastos \ arella. Baltta,.1.'YIJ: de Jose Bruno da
Silva Santos, :l.8ô2, in-'I,.o gl'. de 2 tr., H-18 pp. num. e mais l~ lDn. (B. da F.) '\1$
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-1121. - Tbese apresentarIa á Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e sustentada
em 28 de Novl'mbru de i868 p,·JU dr. Fnlllcisr.o da Cunh(1 B,'ltrão Ar,lujlJ Pereira.
Rio de Jalleiro, Typ. U,LÍv. de Laemrnet, i8ó8, in-!J,.ogr. (U. da F.)

Plll1tOS: 1..0 Almospl1era em geral; 2.° D1S rnolestias cnrl1unculosas; 3.°
Cho'era-morbus; 4.° Qual é a inOuencia que exercem as sangrias gel'aes na marcha
e ternlÍnação lla pueuuJOnia.

H2q,. - Thp.se aprpsen t'lda :í Facu! dade de Med ici na do Rio de Janei 1'0 e sustentada
para o concnrso a nm IU!!lIr de leole opposilOI' da secção de sciencias accrs,:orias
pelo dr. B,'njamim Frilnklin RlImiz Gillvflo.}lio de Janeil'o, Typ. dePinhetro &. Comp.,
18B, in-l~.o gr. de a IT. 2\:1-5 pp., 1 fI.,(B. dn F.)
. Ponto: O calJr, a luz, o magnetismo e a electricidade são agentes distinctos ~

1125.- Pbysica medica (pelo dr. Martins Teix.~.ira). V. Rev. Med., i87l!-75,
pp. 65, i07. (B. da F.)

Calorico

H26.- Dissertação sobre o calol'. ülrereci,l0 ao senhor José Bonifacio de Andrada
e Silva ... por Vicente Cuelho da Silva e ~e(d)l'a, &. CoimlJm, na Imprensa Real da
Uaivenidude, 088, in-!J,.O de q,6 pp. num., i fI.

Exp.: 13iblioLhoc:t Flumioonso.

H27.· Consiúerações sobre o calorico. Tllese apre ell tada á Facu! dnde de Medi
.cinn do Rio de Janeiro, por occasião dI) concurso aos lu!!ares vagos de lentes suhsti
tutos da secçiio de sciencias ac(;c.:soria~, para ser snsLenwdll perante ella no dia 30 de
Ago to de 18'H, por Fl'i,n/:i,:/'o GiilJT'iel di P'"r:ha Fredr.. , &. Rio de Janeiro, Typ. Ame
'/"icana de I. P. da Costa, f8H, in-4.0 gr. de 2'~ pp., 'i Ir. (U. da F.)

iU8.- Tbe,:e apresentnda á F;lculdade de tvIe,lir\ina do Rio de Janeiro e sustentnda
em i de OezBmhro ele i8õ.1 por Oa!naZQ dcl Alhuquerquc Oiniz. Rio dp. Janeiro, TUp.
Fluminense de Domingos Luiz dos Smtos, i85.J, in-q,.o gr., dcl30 pp., 41I. (B. da F.)

Pontos: L° Da harlllOnia entre o caiO/' animal e a alimenta<;iio; 2.° Dos feLos mul
tiplos; 3.° 003 etIJeres, seus ef'feitos ptJysiotogicos e tl1erapeuticos.

:1.129.- Thcse apro,en'ada á Faculdade de ~f \rlicina do Rio de Janeiro e sustentada
em ii de Dezemllro de tH5'~, pelo dr. G,~r:"do LUlz da Malta. Rio de .Tal/eira, Typ. do
Tlleat1'[) de S. Pedro d'Alcantara, Hlõ!l" i n-4. o gr., de a~ pp., a a. (B. da F.)

Pontos: L° Das propriedades g'eraes d) calor; 2.° Oa commoção.e comrrps~ão ce
rebraes: seu diaf,noslico diff'~rencial e lmtamento; 3.° Dos p.IO Lanos do Aterrado:
sua inOucncia sobre a saude dos visiuIJos provacla pela observação dos praticos.

H30. - These apresentnda:í Faculd:lde de Medicina do Rio de Janeiro e ustentada
no dia 2'~ de Novembro de '1836, pdo dr. Jclrony 110 B:lptista Pereira. Rio de Jallph'o,
Typ. Univ. de Laemmert, i856, in-q,.o gr., de51I., aq, pp. num., i O. (B. da F.)

Ponto,: 1.0 eLlor animal; 2.° Hemostasia cirurgica; 3.° Causas rIa pbthysica
pullllilnar no Rin de Janeiro, snas variHdades e sen tmtal11ento; 4.° Do cholera
morbus, sua sede, natureza e tratamento. :'erâ con tagioso ~

H31.· These apre-ont1da á Facul l l:1de de Me.li~ina do Rio de Janeiro e susten
tada em z5 liA Novembro dn '18;)6, pelo (11'. Lucas da Silva Li,:boa. Rio de Janeiro,
Typ.dJN. Lobo Vütnna &Fil/l'JS,f::l56,inq,"gr.,de11l.,28pp., 1fI.(B.da F.)

Pontos: LO Cllor animal; 2. o Elephantiasis dos Gr'cgos, suas causa.s, e seu tl·a.
tamento; 3.° Quaes os casos quP, "eciarmlo a operaç;lo da catarata, e c[ual o me-

• lll.or nlelllOuo ue a praticar ~ 4. ° Call 'as da menstruação.

i132.· Tl1e·e apresentada á Faculda,lll de Merlicina do Rio de Janeir'o por Luiz
Garl'ls Augustü da Silva. Rio de Jllnfil'rI, Typ. de Nicolau Lobo Vian1ta & Filhos, 1856,
i.n-~.o gr., de 1 fI., 38 pp. num., i n. (B. ua F.)

P'Intos: LO Do calor animal; 2.° DifTerença entre o sangue arterial e venoso,
cios gazes cOlllid'Ds em cada UIIl deJles, sua origem; 3.° OphtlJalmia blenorrbagica; 4."
Dissertação sobre a trepanação.
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1.133.· These apresentada á Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e susten
tada no dia 29 de Novembro de 1.858, pelo dr. Ceie tino do Nascimento e Silva. Rio
de Janeiro, Typ. Univ. de Laemmet·t, 1.858, in-4.0 gr. de lI. ff., 27 pp. num., i fI.
(B. da F.)

Pontos: :f.. ° Da calorificação annual; 2. °Das causas mais frequenles do aborto;
3.° Do esporão de centeio e suas preparações mais empregadas em medicina, apreço
pbilosopbico de sua acção em relação as causas, symptomas, séde e lesões patholo
gica das molestias em que sua applicação é reclamada; 4.° Feridas das arterias.

H34. - These de concurso para o I u/l:ar de opposiLor na secção acces oria apre·
sentada e sustentada em o mez de Maio de i859 perante a Faculdade de Medicina da
Bahia pelo doutor Antonio Militão de Bragança. Ponto dado. Existirá um fluido chama·
do calorico de quem o calor seja eITeito 'I BalLia, Typ. de Camillo de Lellis lIfasson & C"
1859, in-4.0 gr. de 6 pp. num., 6 ff. (B. da F.)

H35. - Tbe e apresentada a Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro para o con
curso a um Ingar de oppositor da secção de scienciag accessorias pelo dr. João Mar
tins Teixeira. Rio de Janeiro, Typ. Academica, :1.873, in-4.0 gr. de 3 II., 55, 7 pp.
(B. da F.)

Ponto: Calor em geral e calor animal em particular.

Optica

H36· These apresentada á Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro para ser
sustentada por João Francisco de Souza. Rio de Janeiro, Typ. de Santos e Silva
hm'ior, :1.850, in·4.0 gr. de 23 pp. (B. da F.)

Pontos: r. Visão; II. Do iodo e suas preparações medicinaes, e qual a sua acção
no tratamento das molestias em que elIe he reclamado; III. União da placenta
com o utero.
H37. - These apresentada â Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e sustentada

no dia :1.0 de Dezembro de i851, por Francisco de Paula Medeiros Gomes. Rio de
Janei?'o, Typ. Nac., :1.85i, in-4.0 gr. de 3i pp., 3ff. (B. da F.)

Pontos : 1:° Da visão; 2. ° Da com moção e com pressão cerebraes, seu diagnostico
diJIerencial e seu tratamento; 3.° A bypoemia, ou oppílação em que diJIere da chlo
rose.
H38.- These apresentada.á Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro por José da

Silva Lisboa. Rio de Janeiro, Typ. de N. Lobo Vianna e Filhos, 1.857, in-4.0 gr. de
:1. fI., 48 pp., num. i fI. (B. da F.)

Pontos: 1:° Nocões geraes sobre a propagação da luz; 2 ,0 Determinar qual o
melbor metbodo de· conservar os cadaveres para as dissecações e seu proce so; 3.°
Quaes são os signaes por onde se pMe reconbecer a auneurisma da crosa da
aorta e do recto da aorta peitoral; 4.° Dissertação Sobre symptomas e diaguoslico da
cataracta.
:ti39. - A luz não é material, mais sim em sensação que resulLa da expansão do

elemento de força ( pelo dr. Vicente Ferreira de MLlgall1ães). V. Gaz. Med. da Bahia,
II (:1.867·68), pp. 268, 279; III (:1.868-69), pg. 62.

Exp,: Dr. J. Z. de Menezes Brum.

H40.· These apresentada â Faculdado de Medicina do Rio de Janeiro para o
concnrso a um lugar de oppositor da secção de sciencias accessorias pelo dr. Fran
cisco Ribeiro de Mendonça. Rio de Janeil'o, Typ. de Brown & Evaristo, :1.875, in-g,.o
gr. de 2 fI, 4.:1.. :ti pp. :1. tl. (B. da F.)

Ponto: Luz.

H4L These de concur o ao lugar de lente substituto da sec. de scienc. acc.
da Faculdade de Medicina da Bania apresentada á mesma Faculdade em :1.6 de Setem
bro de i880 pelo pharmaceutico dr. Carlos da Silva Lopes, &. Bahia, Imprensa
Econom,ica, i880, in-4.0 gr., de 4 Jf., 74 - 20 pp. (B, da F.)

Ponto: A tl1eoria das ondulações explicará todos os phenomenos lumino os 1
H
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Electricidade

1.1.42. - SUl' l'électricité animale. Tl1ese preseotée e soutenue á la Faculté de Me
decine de Paris, le 31 Aoüt '1 32, pOUI' I)hteoir le grade de docteur en médecine par
Francisco de Paula Candido. Paris, de l'Impl'imerie de Didvt le Jeune, '1832, in-6,.o gr.
de 1. fi., 34 pp. num., :I. O: (B. da F.)

1.il13. - Algumas proposições sobre a. electro·dynamica. Tl1ese apresentada á Fa·
culdade de Mediljina do Rio de Janeiro e sustentada em i8 de Delembro de :1.84.7, por
José Gaivão d Costa Françn, &. Rio de Janeiro, Typ. do Arcltivo Medico Brasileiro,
i84.7, in-4.0 gr. de 3 pp. num., 2 II. (B. da F.)

H4A. - These apre entada á Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e sustentada
pelo dr. Miguel Alves Feitosa. Rio de Janeiro, Typ. B1'asiliense de F. ~1. Ferreim,
1.850, in·4..o gr. de 25 pp. num., 4. ff. (13. da F.)

Pontos; LO Da applicação do galvani mo, da machina electrica como meios tbe
rapeuticos; 2." Do nitl'o, ua acção physiologica, quaes os casos em que sua applicação
é reclamada e em que dóse; 3. ° Quaes o appa:'elho em que figura, ou deve figurar
o baço e que deducções se [Jodem ti mI' de sua estructura p.Lt'a seus usos.

1.14.5. - These apresentada á Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro pel·o dr. 13raz
Antonio de Souza Ca trioto, sustentada em :1.6 de Dezembro de 1850, . obre os trez
pontos seguintes; 1. Que papel representa o Ouido eleljtrico ou galvanico em phe
nomenos da vida? II. Ha independencia perfeita nas divisões do systema vascular?
m. Poder-se-ha reljOU hecer pelas alteraçõe do sangue quando elle he elleito ou causas
de molestias? Rio de Janeiro, Typ. de Santos & Silva Junior, :1.850, in-4. 0 gr. de
25 pp. num., 4 ff. (B. da F.)

:1.14,6.- These apresentada á Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e sustentada
em :1.4 de Dezembro de :1.852 pelo dr. MaLheus da Sil va Chaves. Rio de Janeiro, Typ. do
Jornal das Senho1'as, de Santos e Silva Jtl1~i01', i85il, in-4..o gr. de 28 pp., 3 ff;,
i ma ppa. (13. da F.)

Pon tos: LO Breve esboço historico sobre a electricidade animal; 2.° Qual é o nu
mero exacto dos musculos do corpo humano? Em qnantas regiões estão ou devem
estaI' distribuídos 'lOque deve presidir a formação de taes regiões? 3.° Diagnostico
differe~lcial da lJypertropbia do ventriculo direito do coração e do esquerdo. Indicaçôes
e contra-indicações da sangria geral em ambos os casos.
fi 4.7 . - These apresentada á Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e sustentada

em 1) de Dezembro de i853 pelo dr. Leonardo José Teixeira da Silva. Rio de Janeiro,
Typ. Univ. de Laemmel't, i853, in-~.o gr. de 28 pp., 4. ff. (B. da F. )

. Pontos: L° ElecLricidade animal; 2.° Ovo humano; 3.° Os alimentos que se
denominllo plasticos serão unicamente os que tem por base na sua composição a
protheina? Servirão como alimentos respiratorios tambem os alimentos plasticos ou
protbeicos?
i148. - Faculdade de Medicina da Babia. Proposições sobre o magnetismo animal.

These para ser su tentada em 4. de Dezembro de i854. afim de obter o g-rao de doutor
'por Pedro Autran da Malta Albuquerque Junior, &. Balda, Typ. de Epiphanio Pedroza,
185(&" in-4.O gr. de 3 ff., 3 pp., i fi. (13. da F.) .

iili,9. - These apresentada e su tentada perante a Faculdade de Medicina do Rio
de Janeiro em 9 de Dezembro de :1.854. pelo dr. Henrique da Cunha Moreil'a. Rio de
Janeiro, Typ. bnpa1'cial de llfanoel José Pereil'a da Silva JU/úor, :l.85~, in-6,.o gr. de
27 pp., 8 fI. (B. da F.) .

Pontos: LO Da electricitlarte animal; 2.° Tralar dos casos que reclamão a extir
pação do utero, e demon trada a con veniencia desta operação, qual o melhor processo?
3.° Dá-se a beterogenia? No caso negativo como explicar o apparecimento dos inru
zorios e en tozoarios 9

iibO. - These apresentada á Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro f' sustentada
em 1.4. de Dezembro de 1854. pelo dr. Lucas Antonio de Oliveira C<ltla-Preta. Rio de
Janeiro, Typ. Imparcial de Manoel José PereiTa da Süva Juniol', i85(J" in-4..o gr. de
(&,8 pp., 7 II. (13. da F.)

Pontos: LO Da applicação tberapeutica do galvanismo e dos electl'O-imans;
2.° Diagnostico differencial da carie e necro e; 3.° Caracteres difl'erenciaes e analogicos
entre a nepbrite albuminosa e as urinas vulgarmenle chamadas cllylosas ou leitosas.
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H51..- Tbese para o concurso de um lagar de oppositor á secção de sciencias
acce sanas, publlcamenle su tenlada peranle a Faculdade de Medicina da Babia em
5 de Outubro de 1.857 pelo dI'. Anlonio Mariano do UomOm. Ponlo : A tbeoria dos
dois fluidos erA a flue melhor eXlJlica os phenomenos'electricos 'I Bahia Typ. e Liv.
de E .•Pedrosa, 1.857, in·4,.o de i fl., ~O pp. num., 3 ff. (B. da F.) ,

H52.- E'lectricité. SUl' un pbenomêne de choc en retom, observé a Porto-Alegre
(Brési/). Nole de M. Laranj;1 e Oliveira, tran mi e par M. Mesnard. V. Comptes
RendusHebd. dess.del'Acad. desSe., t. 7-1,1870, pg. 386. (B. da F.)

1153. - These apresentnda a Faculdade de Medicina do Rio deJaneiro e ustentada
para o concurso a nm lugar de Opposilor da secçfio de sciencias acce sOI'ius pelo
dr. Domingos José Freire Junior. Rio de Janeiro, Typ. Paula Brito, 1.871., in-4o.o gr.
de 2 fI., 1.7-10 pp. (B. da F.)

Ponto: Da electricidade em geral e em particular da eleclricidade animal,

Magnetismo

H54,. - Relutorio do r. Cllissart sobre a memoria do sr. Gamard acerca do magne
tismo animal: lido na Sociedade de Medicina do Rio de Janeiro em 6 de Outubro de
i832. V. Sem. da Saude Publ., 1, 1.832, pg. q,4,L (B. da F.)

H55. - Memoria do sr. S. de S. e Oliveir'a Junior acerca do magneti mo na agua,
e uma ideia sobre a sua influencia á economia animal. (Analyse por M. M. de Moraes
e Valle.) V. Arch. Med. Bras., II (18405-406), pg. 238. (B. da F.)

H56. - Resposta do auctor ao sr. Moraes e Valle. Ibi, III, pg. 22. (B. da F.)
H57. - Resposta ao SI'. Saturni no sobre a que tão do magnetismo o'agua (por M.

M. de Moraes e Valle). Ibi, lIg· q,8. (B. da F.)

Acustica

li58 ;- Tbese apresentada á Faculdade de Med icina do Rio de Janeiro e sustentada
em i6 de Dezelnbro de 1850 pelo dr. Jo"é Maria Cbaves. Rio de Janeiro, Typ. de
Francisco de Paula Brito, 1.850, in-q,.o gr. de 75 pp., 2 fI. (B. da F.)

Pontos: LO Da audição; 2.° Serão sempre 1f10rtaes as lesões profundas quer da
caixa craneana quer dos di versos orgãos nella con tidos? 3.° Será. possi veJ conhecer-se
as diITerenles enfermidades do coração e distinguil-as umas das outras1
i159. - The ef; apresentadas á Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e llstentadas

em 2 de Maio de 1851. por Edur.rdo JOI'ge de Mirandu, &. Rio de Janeit'o, Typ. Univ.
de Laemme7·t, 1.851, in-4,.o gr. de 22 pp. num., 2 ff. (B. da F.)

Ponto': LO Da formação e propagação dos sons da voz humana ; 2.° Haverá ditre
rença pathologica entre o carbnnculo e a pustula maligna 1 A fonte de infecção destas
enrerl1l idades será a mesma 1 3.° Quando a medicina expectant~ será preferida á me·
dicina activa?
H60.- Tbe e apresentada á Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro em 2i de

Agosto de i856, para o concurso a um lugar de oppo Hor da secção de sciencias ac
cessarias pelo dr. José Tbomaz de Lima. Rio de Janeiro, Typ. de N. Lobo Vianna &
Ftlhos, 1.856, in-4,." gr. de:2 fI., 29·6 pp., i 11. (B. da F.)

Pon to : Con-iderações geraes sobre a acustica.
I y H6L- Concurso á um lugar de oppositor em sciencias acce orias. Tbe e apresen
tada e publicamente sustentada perante a Faculdade de Medicina da Bahia em i5
de Maio de 1.859 pelo dr. Ignacio JO'é da Cunha. Ponto. Qual a razão porque os mes
mos ons, tendo ii mesma grandezu de onda, e a mesma velocidade, se propagl:m mais
rapidamen te pelos solidas, do que pela 11 tbmo pbera'l Bahia, Typ. de Ant. Olavo de
Fmnça Guet't'a, 1.859, io-4,.O gr. de 2i pp. num. (B. da F.)

H6:L - Tbese apresen lada á Faculdade de Medieina do Rio de Janeiro e sustentada
para o concurso a um lugar de leote opposilor da secção de sciencias aceessorias pelo
dr.fJoão Martins Teixeira. Rio de Janeiro, Typ. Academica, :1872, in-4,.o gr. de 3 fI.,
4,7-7 pp., i fi. (B. da F.)

Ponto: Acustica. :o
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H63.- Tlle&e apresentada á Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e sustentada
no dia 14, de Dezembro de 181>2 por Guida de Sousa Carvalho, &. Rio de Janei1"O,
TY1J. Brasiliense de Francisco Manoel Ferrei7"Ct, 1852, in-~." gr. de 36, pp., 6 If. (B. da F.)

Pontos: LO Da influencia athmospherica nos pllenomenos pllisiologicos e patho
logicos: em particular' da perturbações que e ta influencia produz durante o dia e a
noite; 2. °Quaes 11:0 as cavidades na turaes do corpo humano em que se póde praticar
a paracentesis? Quaes as ditas cavidades em que se possão fazar injecções medica
mentosas afim de conseguir-se a cura de derramamentos? 3. °Qual é a causa da febre
amarella? Em que consiste esta molestia? Quaes os meios de evitar o seu appareci
mento?

H6lJ,.- These apresenLad1 á Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e sustentada
em 17 de Dezembro de 1852, por José Ferreira da Cunha, &:. Rio de Janeiro, Typ.
Dousde Dezembro de Paula Brito, :1.81>2, ill·6,.o gr. de17 pp.,4 ff. (B. daF.)

Pontos: LO Da athmo pllera: de suas acções mechanicas e plly icas, quer' no
estado pll ysiologico, quer pathologico dos seres vi ven tes : 'que i nfl uencia exerce sobre
a qualidade e quantidade dos alimentos em difl'erentes latitudes; 2.° Diagnostico
dilIerencial dos tumores do cmneo em geral, e em particular' dos tumores fungosos
da dura mater', e seu tratamento; 3.° Da bile.

1161>. - The e npresentada á Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e sustentada
em:l.2 de Dezembro de 181>3 pelo dr. Pedro Jordão da Silva Vargas. Rio de Janeiro,
T'yp. Univ. de Laemmert, :1.853, in-lJ,.o gr. de 19 pp., 4JI. (B. daF.)

Pontos: LO Influencia atmospllerica, seos phenomenos pllysiologicos e patholo
gicos: em particular da perturbações que esta influencia produz durante o dia e a
noi te ; 2. ° Tratamento da febre amarella; 3. °Tratar do en tropion e da triclliasis e
suas indicações.

1166. - These apresentada á Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e sustentada
em :1.2 de Dezembro de 181>lJ" pelo dr. Manuel Francisco Martins Cardoso. Nicthe1"oy,
Typ.de III. F. doEspiTitoSanto&:C., '181>l~, in-4.ogr. de 2iípp.,41f. (B. daF.)

Pontos: LO Da bumidade: em particular' das circum tancias que a produzem,
de sua acção physiologica e pathologica; 2.° Se !la independencia perfeita nas divi
sões do systema vascular. Quaes as provas d'isso; 3.° Elepllantiase dos Gregos, suas
causas e seu tratamento.
H67.- Tllese apresentnda á Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e sustentada

no dia 1.3 de Dezembro de 18M, pelo dr. Ig-nacio José Garcia. Rio ele Janeiro, T!J1J.
Imp. e Consto de J. Villeneuve e Comp., i85(J" in·lJ,.O gr., M pp., 7 fl'. (B. da F.)

Pontos: LO D'atmosptrera: especialmente de sua influencia sobre as funcções
pbysiologicas e patbologicas; 2.° Das metrorrbagias clurao te a pren Ilez ; 3.° Das con
dições alJatomo-patllologicas nos casos de cura dos tuberculos pulmonares: que de
ducções se poderão ti rar de seu con lJecimen to para o tr'atamen to desta moles tia ?

H68.- Observaçõe melereologicas feitas na villa do Recife de Pernambuco nos
annos de :1.808, -1809 e :1.810 por AnLonio Bernardin.1 Pereira do Lago. V. Rev. do
Inst. Hist., XLVI (1883), p. V, pg. 6t.

Exp.: Bibl. Nacional.

1.169.- Observações meteorologicas, feitas no bairro da Boa Vista, Rua do ALerro,
lado do Sul. pelo sr. doutor João Loudon. (Janeiro n Junho de :l.8lJ,2.) V. Ann. da
llfed. Pel'n., pg. 49.

Exp.: Bibl. Nacional.

H70.- Idem nos mezes de Jaur., Fav., Março de 18~a pelo mesmo. lbi, pg. :1.98.
Exp.: Dibl. Nacional.

1171.· Observações mOLeorologicas feitas na cid. do Recife, Bairro da Boa-Vista,
Rua do Aterro, lado do Sul, pelo sen hor doutor' João Loudoo. (Julho a Dezembro de
184,2.) V. Ann. dallfed. Pem., pp. 8lJ" :1.46.

Exp,: Bibl. Nacional.

:1.172. - Sois mezes de observações meteorologicas em Pernambuco. Pelo senhor
dr. 1- 1. de Moraes Sarmento. V. Ann. da Med. Pem., 18lJ,3, pg. 20ií.

Exp,: Bibl. Nacional.
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H73.- Seis mezes de observações meteorologicns em Pernambuco; pelo senhor
dr. J. J. de MOl'aes Sarmento. V. Arel!. Med. B'ras., IV (184:7-48), pg. 134:. (B. da F.)

:li7q,. - Observações meteorologicas feitas na cidade da Bahia. Janeiro de 1846.
(Pelo dr. 1. J. RodriglJes.) V. Meh. Med. Bms., Ir (iSq,5-4:6), pg. 190. (B. daF.)

B75.- Idem. Fevereiro de 1846. Ibi, pg. 262. (B. da F.)
:li76. - Idem. Março e Abril de 1846. Ibi, pg. 287. (B. da F.)
:li77. - Observações metereologicas feitas na capital da Bahia (pelo dr. J. J. Rodri

gues). V. Areh. Mecl. Bras., JII (184:6-47), pg. lj,2. (B. da F.)
:li78.- Meteorologia. Janeiro e Fevereiro de 1873. (Pelo dr. J. J. da Cllllha.) V.

Gaz. Med. da Bahia, VI (1872-73), pg. 234.
Exp.: J. Z. de Menozos Brnm.

1179. - Observações meteorologicas na Bahia. Mez de Maio de 1876. V. Gaz. Med.
da Bahia, 1876, pg. 288. (B. da F.)

:li80. - Idem. Junbo de 1876. Ibi, pg. 336. (B. da F.)
B81. - Quadro meteorologico úrganisado segundo as observações pnblicadas pela

Faculdade de Medicina, e feitas pelo substituto dr. José Alves de Mello. Mez de
Julho de 1876. V. Gaz. Med. da Bahia, 1876, pg. 384:. (B. da F.)

:li82. -Idem. Mez de Agosto. Ibi, pg. !l80. (B. daF.)
:li83. -Idem. Mez de Março de 1877. Ibi, 1877, pg. 192. (B. da F.)
H84. - Idem. Mez de Abril. Ibi, pg. 240. (B. da F.)
H85. -Idem. Mez de Maio. Ibi, pg. 288. (B. da F.)
1186. - Observações meteorologicas feitas na Babia pelo dr. Rosendo Guimarães.

V. Gaz. Med. da Bahia, 1880-81, pg. lHO. (B. da F.)
H87. - Resumo das observaçõeo; meteorologicas do 2.0 anno, a contar do Lo de Maio

de 1881 até 30 de Abril honlem findo, feitas para a Faculdade de Medicina da Bahia.
Pelo dr. Rosendo A. P. Guimarães. V. Gaz. Med. da Bahia, 1881-82, l)g. 51!.
(B. da F.)

B88. - Observações meleorologicas feitas na' Bahia pelo cons. dr. Rosendo
Aprigio Pereira Guimarães. V. Gaz. Aled. c/a Bahia, 1882-83, pg. 4:58. (B. da F.)

1189.• Resumo das observações metereolog-icas feilas pelo cons. dr. Rozendo A.
P. Guimarães. V. Gaz. Med. c/a Bahia, 1883-84, pg. 81. (B. da F.)

1.190. - Resumo das ohservações meteol'ologicas dos mezes de Agosto e Setembro,
e dos seis mezes de inverno, de Abril a Setembro pelo cons. dr. Rozendo Guimarães.
V. Gaz. Afed. da Bahia, 1883-84, pg. 185. (B. da F.)
• H91. - Observações feitas no Rio de Janeiro em 1782 com um oculo acromatico de
31/2 pés. Por Fraucisco de Oliveira Barbosa. V. Mem. da Aea,l. R. das Se. de Lisboa,
1(1797), pg. 528.

Exp.: Bi bl. Nacional.

H92. - Observações astronomicas, e meteorologicas. feitas na cidade do Rio de Ja
neiro no anno de 1784: por Bento Sanches Dorta. V. Afem. da Aead. R. das Se. de
Lisboa, II (1799), pg. 34:6.

H93 .• Idem no anno de 1785 pelo mesmo. Ibi, pg. 369.
Exp.: BibI. Nacional.

H94:. - Observaçõos aslronomicas e meteorologicas, feitas na cidade do Rio de
Janeiro no anno de 1786, por Bento Sanches Dorta. V. Afem. da Aead. Real das Se.
de Lisboa, III, parI. 1('1812), pg. 68.

Exp.: Bibl. N~cional.

H95. - Idem no anno de 1787 'pelo mesmo. Ibi, pg. 108.
Elp.: Bibl. Nacional.

H96. - Observações a tron~micas feita? junto ao .Cas~ello da cidade do Rio de
Janeiro para determinar a latItude e longItude ela diLa Cidade. Por Bento Sanches
Dorla. V. Mem. da Aead. Real das Se. de Lisboa, I (1797), pg. 325.

Nos annos de t78'1, t782 e 83.
l~xp.: Bibl. Nacional. <.t 8
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ii97. - Observações meteorologicas feitas na cidade do Rio de Janeiro. Por Bento
Sanches Dort:l. y. 1Ifem. da Aead. R. das Se. de Lisboa, I (:1.797), pg. 3M,.

No anno de 1.781..
Ex.p.: Bilil. Nacional.

U98. - Da bygrometria. Tbese apresentada para ser sustentada perante a
Academia Medico-Cirurgica do Rio de Janeiro, no concurso de physica por João
José de Carvalho, &. Rio de Janeiro, Typ. Imp. e Consto de Seignot Planc1uit', :1.833,
in-4.o gr. de 8 pp. (B. da F.)

:1.199. - Observações meteorologicas feita.> no Rio de Janeiro pelo dr. Francisco
Freire AJlemão. Y. Rev. illed. Flum., II, pp. 206,3:1.8,4.62; III, pp. 6f1., :1.92, 224,
382; IV, pp. 4,0,232,342,437. (B. da F.)

:1.200. - Meteorologia (pelo dr. Paula Candido). y. Diario de Saude, :1.835, pg. 20.
(B. da F.)

:1.20:1.. - Observações meteorologiras feitas no Rio de Janeiro (por B. ). V. Minerva
Brasiliense, I (:1.843-44), pg. 227.

Exp.: Bib1. Naciona l.

:1.202. - Lições geographico-meteorologicas feitas pelo dr. Marinho em seu curso
particular de moJestia do peito. V. A1·eh. 1I1ed. Bras., II (:1.845-46), pp. 37,63 e :1.05;
III (:1.84.6-47), pg. :1.4. (B. da F.)

:1.203. - Annaes meteorologicos do Rio de Janeiro nos annos de :1.85:1. á :1.856 pu
blirados pelo dr. Antonio Manoel de MeIJo, &. Rio de Janeiro, na Typ. No.c'ional,
:1.858, in-4.0 obI. de 26 pp. num. com 18 est. (B. da F.)

n04. - Annaes meteorologicos do Rio de Janeiro nos annos de :1.857 a i862 publi
cados pelo dr. Antonio Manoel de Mello, &. Rio de Janeiro, Typ. Nacional, i864,
in-4.o obl. de 4.i pp. num. com :1.8 est. (B. da F.) .

:1.205. - Annaes meteorologicos do Rio de Janeiro nos annos de :1.863 a :1.867 publi
cados pejo capitão de fragata Antonio Joaquim Cruvello d'Avila, &. Rio de Janeiro,
Typ. Nacional, :1.868, in-4." obl. de 35 pp. num. com est. (B. da F.)

:1.206. - Meteorologia do Rio de Janeiro pelo barão do Lavradio. Mappa dos dias da
chuva e alturas do pulviometro de :1.85:1. até i877. Y. O Progr. 1IIed., II (i877),
pp. 588,644.

i207. - Resumo aas observações meteorologicas feitas no Imperial Observatorio
Astronomico, em tudo o mez de Maio do corrente anno, nas horas de maior variação.
(Pelo dr. J. F. de Castro Leal.) Y. Ann. Bms. de 1Iled., XIX. (1867-68), pg. 5L(B. da F.)

:1.208- Idem em todo o mez de Junbo. Ibi, pg. 52. (B. da F.)
:1.209.- Imperial Observatorio Astronomico. Resumo geral das ob~ervações meteo.

rologicas do mez de Julho de :1.879. V. O Progr. l'rfed., III, pg. 429. (B. da F.)
:1.210- Agosto de 1879. V. O Progr. Med., III, pg. 5:1.2. (B. da F.)
:l.2il- Setembro de :1.879. V. O Proyr. Med., III, pg. 509. (B. da F.)
1212. - Observações meteorologicas no Rio de Janeiro. (Janeiro a Dezembro de

:1.882.) V. União Med., 1882, pp. :1.42, 1.90, 239,302, 35:1., 400,448, Ml6, 542, 592 ;
i883, pg. 48. (B. da F. )

:1.213. - Diario pbysico -meteorologico de Outubro, Novembro e Dezembro do
anno de :1.788 da cidade de S. Paulo na America Meridional e Oriental. Por Bento
Sanches Dorta. Resumo. V. lIfem. da Aead. R. das Se. de Lisboa, UI, parI. I (:l.8i2),
pp. :1.83, i88 e :1.93.

Exp.: Bibl. Nacional.

12:1.4.- Ob~ervações astl'onomicas feitas na cidade de S. Paulo na America Meri
dionnl por Bento Sancbes Horta. Y. lI-lem. da Acad. R. das Sic. de Lisboa. II (:1.799),

pg. :1.90.
Anno de 1.788 e i789.

:l.2i! .- Observações nstronomiras feitas na cidade de S. Paulo, com bum oculo
achromalico de 3 pés. Por Francisco de Oliveira Barbosa. Y. Mem. da Aead. R das
Se. de Lisbua, II (:1.799), pg. 110 (40 da 2.- num.).

Nos annos de i788. 89 e 90.
Elp.: Bilil, Nacional.
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1.21.6.- Comparação das ·pbases observadas em S. Paulo, com as que forão obser·
vadas em Lisboa no Observatorio da Academia. Por Custodio Gomes ViIlas· Boas. V.
Mem. da Acad. R. das Sic. de Lisboa, II (1.799), pg. ~3 (da 2," num.)
. Exp.; Bibl. Nacional.

1.21.7.- Meteorologia da capital da provincia de Santa Catbarina durante o anno de
1.882. V. Gaz. Med. da Baltia, 1.882·83, pago 365. (B. da F.)





CLASSE VIII

CHIMICA

Chimica inorganica

1) Obras geraes :

1218. - Elementos de chimica offerecidos a Sociedade Litteraria do Rio de Ja
neiro para o uso do seu curso de cl1imica por Vicente Coelho de Seabra ... (Partes
I e II.) Coimbra, na Real O/ficina da Universidade, 1788·90,2 tom. in-4,.o, de XU-4,85
pp. num., 1 n. e mais 5 desdobr.! com 1 esL.

Raro.
O auctor era natural rle Minas Gemes.
«Neste compendio metllodicamente ordenado, diz Innocencio da Silva, e muito

bom para o seu tempo, introduziu originalmente, tudo o que dizia re peito ás
pedras preciosas e trabalhos de minas no Bl'asil, com a competente nomenclatura .•

Exp, : BiblioLbcca l!'lumincnsç.

1219. - Nova nomenclatura cbimica portugueza, laLina, e franceza; a que se
ajunta a synonimia chimica portuglleza, c a compcsição chimica dos corpo se·
gundo os mel bares autbores.Obl'a especialmente destinada aos que se dedicão ao
estudo da chimica, pbarmacia, e medicina. Por João da Silveira Caldeira ... doutor
em medicina pela Univer idade de Edimburgo, &. Rio de Janei1'o, na Typ. Nac.,
1820, in-4"O de XXIX pp. num., 2 tf. desdobr., 4,66 pp. num., 1 fl. de en·ata.
(B. da F. )

1220.- Chimica. (Pelo dr. Maia.)V. Rdv. Med. Flmn., 1(1835), n.O 1, pg.
2:1.. (B. da F. )

122:1.. - Com pendia para o curso de chimica da E cola de Medicina do Rio de
Janeiro, por Joaquim Vicente Tones Homem, &. Rio de Janeil'o, Sousa e Comp.
(Typ. Imp. eConst. de J. Villene!tVe e C.a), 1837, in-8.o gr., de viij·5H pp. num.
(B.daF.)

Raro.
1222. - Fascículo de direcções indispensaveis para os exerclCLOS praticas do

estudante de cbimica mineral por ManoeI Maria de Moraes e Valle, doutor em me
dicina ... Segunda edi ão, revi ta e augmentada. Rio de Janeiro, Typ. Universal
de Laemmc'rt, 1867, in-8.o gr. de 68 pp. num., 2

1

1I. (B. da F.)
1223.· Noções elementares de chimica medica apresentadas em harmonia com

as doutrinas cuimicas modernas e redigidas de modo a poderem ervir aos alllmnos
de chimica mineral das facnldades de medicina do Imperio por Manoel Maria
de Moraes e Valle, doutor em medicina, &. Rio de Janeil'o, Nicoláo A. Alvrs (Typ.
de Pinlieil'o & C.), 1873, 2 vaIs. in-l.Ocom figuras intercaladas no texto. (B. da F.)

V. Analyse pelo dr. A. C. de lIIiranda Azevedo na Rev. Med., i873-74, pg. i56.
1224,. - A. Escola. Noções de chilllica g raI ba eada nas doutrinas model'Uas

por João Martins Teixeira, doutor em medicina, &. Rio de Janeh'o, Semfim José
Alves, editor, 1875, in-8.0 de 34,8 pp. num. (B. da F. ) ~

i2
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i225.- A E cola. Noções de cui mica inorganica. Lições professadas na Facul
dade d Medicina do Rio de Janeiro pelo dr. João Martins Teixeira ... com mais
de iOO figuras no tex to. Rio de Janeiro, Serafim José Alves, editor, i878, in-h.° de
61J'., 588 pp. num., i fl. do errata, com fig. interc. no texto· (B. da F.)

i2~6.- Noções de cuímica geral destinadas a servir de prolegomenos ao es
tudo da cuimica especial pelo cons. ManoeI Maria de Morae e Valle, &. Rio de
Janeú'o, Typ. de Pinltei1'o &: C., i881, ill-fi.o de 2 ir., 224,-H-II pp. num., com 2
est. (B. da F. )

2 ) Obras especiaes :

i227. - Manuscripto obre a historia e trabalhos 3nalytico do Laboratorio
chimico- pratico do Rio de Janeiro, fundado em 25 de Janeiro de i8i2 ... Anno·
tado e pnblicado pelo dr. Mello Oliveira, com permi são de S. M. o Imperador,
proprieLario do meSll10 manuscrjpto. V. Rev. Phal'1ll., J (i884,), pp. 8u, '13i e i60.
(B. da F. )

i228. - Considerações ácerca do e ludos das scienci as puysicas e systema
dos equivalentes ou proporções chimicas. Tuese apresentada á Faculdade de ~fedi

cina do Rio d Janeiro, por occa ião do concur o ao lugar de lente substituto
da Eecção de sciencias acces orias para ser snstentada per;Jnle ella em 27 de
Agosto de f84,4, por Anlonio Maria de Miranda Castro, &:. Rio ele Janei1'o, na TVp. de
J. E. S. Cabral, i8M, in-4,.o gr., de i5 pp. num., 2 ff. (B. da F.)

i229.- Discl'iminação geral dos corpos organicos e inorganicos. Tbese apresen
tada á Faculdade de Medieina do lIio de Janeiro e sustentada em 29 de Novembro
de i8 l15, por J.francisco Ferreira de Abreu, &:. Rio de Janeiro, Typ. UniV'. de Laem
mert, 184,5, in-4,.o gr., de ~9 pp. num., 5 II. (B. da F.)

i230.- Iufluencia cuimica do ar. ( Pelo dr. M. M. de Moraes e Valle.) V. Apeá.
Med. Bras., II, pg. 79. ( B. da F. )

i23i. - These apre entada á Faculdade de Medicina e sustenlada no dia i9
de Dezembro de Hl50 pelo dr. João Nepomuceno Dias Fernandes. Rio de Janeiro,
Typ. de F. A. de Almeida, i850, in-4,.o gr., de 30 pp., 4 If. (B. da F. )

Ponto : r. Qual das lheorias hoje conhecidas é que melhor explica os pheno
menos cbimicos? Mostrar as vantagens e defeitos dellas; II. Tratar dos casos que
reclamam a extirpaç<io do globo ocu lar; e dos methodos e processos pelo quaes se
póde praticar essa operação; III. Os alimentos que se denominam plasLicos são
unicamente os que teem por base na sua COlUllosiçào a [lrotezia? Servirão tambem
como alimenlos re piratorios os alimenlos plasticos ou proteicos.
i232.- These apre entada e sustentada perante a Faculdade de :IlIedicin3 do

Rio de Janeiro a i6 de Dez.embro de i850 pelo dr. Francisco de Paula Travas os. Rio de
Janeiro, Typ. Bmsilieuse de F. M. Ferrei/'a, i850, in-4.o gr., de 24, pp. num.,5 ff.
(B.daF.)

Pontos: I. Considerações geraes sobre a influencia que tem tido a cbimica no
progresso da medicina, e os socCOJ'I'OS que tem alia fornecido á pl1ysiologia. Àna
tomia e aos oulros ramos das sciencias medicas; II. Ligeiras reflexões sobre as
consequencias palhologicas provenientes de uma forte con tusão sobre a caixa tbo
racica e marcar se a con tusão profunda do coração sera mortal; IlI. Br8'ves consi
derações acerca do mercurio c de suas principaes preparações empl'egadas em
med icína, de sua acção no tratamento cras molestias em que sua applicação, é
reclamada.
i233.- These apresentada á Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e susten

tada pai' Pedro Betim Paes Leme, &. Rio de Janeiro, T'{jp. ele Vianna &. Camp., i85i,
in·4. 0 gr., de 28 pp., 2 ff. (B. da F. )

Pontos: :1. 0 Indicar os meios de se reconhecer as diversas preparações de anU
monio; 2.° Determinar as vantagens da. talba sobre a. lituotricia ou vice-versa;
3.° Inllicar o tratamento da febl'e amarella em seus diJIere'ntes períodos e os c.ui
dados que se devem dar aos c.onvalescenles.
i234. - These apresentada á FaCllldade de Medicina do RLo de Janeiro e susten·

tada cm i3 de Dezembro de 1851, por Manoel Francisco Povoa Ferreira, &. Rio de
Janeiro, Typ. da Empl'eza Dous de Dezembro, de F. de Paula B1'itO, i851, in-4,.o gr.
de 26pp., 3ff.(B.daF.)

Ponlos: LO Indicar os meios de se reconhecerem as diversas prepal'ações de
mercurio; 2. "Determinar a distribuição dos nervos lingual, e glo so-pbaryngeo, onde,
como terminam, e o que vale islo para o uso delles; 3. 0 Qual é a natureza dos
tuberculos pulmonares, quaes são as causas que concorrem para. a sua appaFição,
principalmente no Rio de Janeiro.
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i235.- TIle3e apl'esentada á Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e susten
tada em 1.0 de Dezemblo de 1852 pelo dr. José Maria Lope da Co ta. Rio de
Janeiro, Typ. Univ. de Laemmel't, 1.852, in-lJ,.o gr. de 2G pp., 3 lf. ( B. da F.)

Pontos: LO Dos caracteres pbysicos e cbimicos dos Ilydracldos e do oxacidos
de enxofre; 2.° Da commoção e compre sào cerebl'aes, seu diagnostico dilTerencial
e tratdll1ento; 3. oDas aguas potaveis que abastecem a cidade doRio de Janeiro e
seus armbalrles. Quaes suas quallrlades a nascença, quaes as que apl'esentão no
consum01 A que causa' são devidas as diITerença 1 .
1236.- Tlle~e apre enLada á Faculuade de Medicina do Rio de Janeiro e su ten-

tada em H de Dezembro de 1852, pelo dr. Carlos Thomaz ue Magalbães Gomes.
Rio de Janeiro, Typ. do J01'nal das Senftoras, de Santos e Silva JwtiOl', 1852, in-lJ,.O
gr. de 29 pp., 3 lf. (B. da F.)

Pontos: 1. ° b:x:iste chimicamenle fallando diITeren9.a entre o ar do campo e o
da cidade1 E pOl'que razão aquelle é preferível a este 12.° Quaes são as circum
stancias mais favoraveis, e qU'les os meios therapeuticos e hygienicos mais emca
zes para a cura de tetanos traumatico? Póde-s~ ple'vcllil' o desenvolvimento desta
molestia 13.° Absorpção.
i237.- Tllese apresentada á Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e sustentada

no dia 1.6 de Dezelllbro d) 1.852 por Carlos Antunes lIuLl on, &. Rto de Janeiro, Typ.
Univ. de Laemmert, 1852, iu-ft,.o gl'. de 18 pp., 3 II. (8. da F.)

Pontos: 1.0 Que relações existem entre a cbimica e os diITerentes ramos que
compõem a sciencia medica. Que serviços pôde a cuimica prestar á medicinal 2.°
Existem diITerenças entre a febre bilio'a dos autores e a febre amal'ella ou esta não
é senão o lIlai alto grau da primeira? 3. ° Quaes são as sel'o as do corpo bumano?
Seu numero pMe variar? Como o di tinguem ou se demon tl'<lo 1 A craneana tem o
canal de Bichat 1 A do testiculo é a do cordão 1
i238.- 'l'bese apresentada á Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e su tentada

em 12 de Dezembro de 181>3, pelo dr. Luiz Trava sos da Costa. Rio de Janeiro, Typ.
Fluminense de Domingos LlIiz dos Sanlos, 1853, iu-4.0 gr. de 16 pp., 3 fT. (B. da F.)

Pontos: LO Quel'elações existem entre a chimica e os difTerentes ramos que com·
põem a ciencia medica. Que _erviços pMe a chimica pre lar á medicina; 2.° Da
diabetes ou glllcosllria; 3.° Qual é a distribuição dos nervos lingual e glosso·pua
ryngeo, onde e como terminão elles e o que vale isto para o estudo de eus uso.
1239. - These apreseu tada á Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e u ten lada

em 19, de Dezembro de 181>3 pai' Antonio Fernandes Pereira Portugal, &. Rio de Ja
neil'o, Typ. de Nicoláo Lobo Vianna Junior, 181>3, in·lJ,.o gr. de57 pp., 7 fi'. (B. da F.)

Pontos: {.°Tratar dos caracteres pbysicos e cbymicos das principaes preparações
de ferro empreg-adasem medicina; 2.° Determinar os casos em que o exacto conbe
cimento dos preceitos e regras anatomicas mais importa ao medICO em pró da huma
nidade, e quaes os males ou vicias que da inobservancia de taes regras a sciencia
med ica soITre e quiçá a bumanidade; 3.° De que maneira se poderá di"tinguir a febre
amarella de outra qualquel'1 Propagar-se·ba por contagio 1 Quaes são as condições
pam que ella tenha lugar (caso se responda pela aflirmativa) ?

12lJ,Q.- Tllese apresentada á Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e sustentada
em 1.7 de Dezembro de 1853 pelo dr. Virgilio Augusto Pinto Coelho da Cunba. Rio de
Janeiro, Typ. Univ. de Laemmert, 1.81>3, in-ft,.o gr. de 58 pp., ft, ff. (B. da F.)

Pontos: LO Existe, chimicamente fallando, dilIerença entre o ar do campo e o
da cidade? Porque razão aquelle é preferil'el a este 12.° Da bilis; 3.° Tratar das
molestias que reclamão a am putação do maxillar inferior, e dos methodos e processos
porque se póde praticar esta operaçào.

i2M..- Tbese apresentada á Faculdade de Medicina !lo Rio de Janeil'o e su Lentada
em Dezembro de 1853 por Miguel da Silva Vieira Braga. Rio de Janeil'O, Imprensa do
typogmpho Luiz de Souza. Teixeim, 1.853, iu·lJ,.u gl'. de 23 pp., 1 fi. (B. da F.)

Pontos: 1.0 Tratar do cbumho, seus oxydos e sae ,e da maneira de reconbecel' esses
corpos; 2.° Oleo de croton-tiglium, seus eJIe(tos physiologicos e tberapeuticos; 3.°
Quaes são as serosas do corpo bllmano 1 Como pode variar onu mero d'ellas? Quan
tos tem o apparelho genito-urinario ? A respeito da aracbnoide craneana deve preva
lecer a opinião de Bichat ou de Crllveilhier 1

12lJ,2.- Tbese apresentada á FaCllldade de Medicina do Rio de Janeiro e sustentada
por Antonio da Cun ha Santos, &. Rio de Janeil'o, Typ. do Thfiat,·o S. Pedro d'Alcantara
de M. J. S. Rego, 1853, in-(j,." gr. de 2q, pp., lJ,ff. (B. da F.)

Pontos: LO Tratar do cobre e suas combinações empregada em medicina e da
maneira de chimicamente a reconhecer; 2.° Tratar dos tumores e das fistulas la
crymaeg e sua.s indicações; 3.° Aguas mineraes ferruginosas, sens elIeitos pbysiolo
gicos e therapeuticos. ':> \
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1.2lJ,3.- Breve historia da chimica, e utilidade que presta á physiologia e á patho
logia. These apresentada e publicamente sustentada perante a Faculdade de Medi
cina da Bahia em 6 de Dezembro de 1.85lJ, por Joaquim Ignacio de Aragão Bulcão ...
para outer o gráo de doutor em medicina. Bahia, Typ. de Epip/utnio Pedl'oza, 1.85lJ"
in-lJ,.o gr. de lJ, lf., 1.5 pp., 1. Q. (B. da F.)

1.2lj,lJ,.- TheFe apresentada á Facullade de Medicina elo Rio de Janeiro e sustentada
em 6 de Dezembro de 1.85lj" pelo dr. AnLOnio Luiz Barboza da Cunha. Rio de Janeiro,
Typ. cle N. Lobo Vianna & Filhos, 1.856., in-l!." gr. de 25 pp., 6. fT. (B. da F.)

Pontos: LO Tratar do cobre e suas combinaçõe- empregadas em medicina e da
maneira de chimicamente as reconhecei' ; 2.° Da prenhez ovarica; 3.° Que inQuenciH.
tem produzido a mudança do matadouro de S. Luzia paraS. Christovão sobre a salu
DI'idade d'estes lugares, precedida da exposição da acção que sobre seus empregados
exerce tal profi são.

1.2M>'· Tltese apresentada á Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e sustentada
em 9 de Dezembro de 1.85lj" por dr. Guilherme Ascenção Avena. Rio de Janeiro, TY/J·
de N. Lobo Vianna & Filhos, 1.856., in·lj,.O gr. de 26 pp., 61T. (B. da F.)

Pontos: L° Que relações existem entre a chimica e os diITerentes ramos qu~ com
põem a sciencia medil:a? Que serviços póde a chi mica prestar á medicina? 2.° Das
membranas do ovo huma no, sua origem e desl:I'i pção; 3, ° O que se devr. enlender por
dyatlJese nas molestias? Qual H. sua dilJerença decachexia.? Queutilidadc póde de
duzir-se deste conhecimento pam o diagnostico e tratamento.

121!6.- These apresentada á Faculdade de Medicina do Hio de Janeiro e sustentada
em 1.2 de Dezembro de 18M, pelo dr. Matheu Alves de Andrade. Rio de Janeiro, Imp.
TY/J. Dous de Dezembro de Paula B7'ito, 1854" in-4,.o gr. de 22 pp., 2 .Jf. (B. da F.)

Pontos: LO Tratar dos camcteres plJysicos e chimicos das principaes preparações
de ferro empregadas em medicina.; 2.° Das membranas; 3.° Da acupunctura e seus
eJ'feitos therapeuticos.
12lj,7. - These apresentada á Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e sustentada

em 13 de Dezembro de 1.856., por dr. José Teixeira da Cunha Lonzada. Rio ele Janei7"O,
TU7). Imparcial de 111anoel José Pe7'eira ela Silva J'lInior, 1.85'!, in-!t,.o gr. de 38 pp.,
5fL (B. daF.)

Pontos: LO Tralar da a~ua e da acção que diversos agentes exel'C~m sobre ella;
2.° Dos canaes e bolças; 3.° Diagnosli.-o diITcrencial das hydropisias. Qual a impor
tancia dos caracteres deduzidos da composição chimica do sangue e das urinas nestas
molestias.
12lj,8. - These apresentada á Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e sustentada

em 1.7 de Dezembro de 1.85lj" pelo dr. Joaquim Carlos da Roza. Rio ele Janeiro, Typ.
Imparcial ele 111. J. P. da Silva Junioi', 1854, in-lJ,.o gr. de 27 pp., lj, Ir. (B. da F.)

. Pontos: LO Existe chimica.m~nte fallando diITp,rença entre o aI' do campo e o da
cidade? Porque razào aCluelle é preferivel a este? 2.° Das molestias dos lllaxilJares
superiores em geral, e em particular das degenerações destes ossos e seu tratamento'
3.0 Da plJysiologiH. da medullH. spinal; ,~.°Tileoria dos movimentos reQexos.
12lj,9.· 'l'hese apresentada á Faculdade de Medicina do Rio de Jal}eiro e sustenlada

pelo dr. Benjamim Franklin da Rocha Vieira. Rio de Janeiro, 1'yp. de Ütiz Antonio
FelTei,a de nfenezes, 1. 85lJ" in·lJ,.o gr. de 26 pp., 3 ff. (B. da F.)

Ponto : LO Tratar do chumho, seusoxydos e saes, e da maneil'3 de reconhecer
e tes corpo; 2.° Diagnostico diITerencial dos tumores do cl'aneo em geral e em parti
cular dos tumores fungosos da dura mateI' e seu tratamento; 3.° Funcções clo figado,
secl'eçào da bilis e seus usos na economia,
1.2õO .. These apresentada á [<'acuIdade de Medicina do Rio de Janeil'o e sustentada

no dia 1.0 de Dezembro de 1855, pelo dr. José Joaquim de Gouvea. Rio ele Janeiro,
Typ. Univ. de Laem11lert, 1851J, iu-6..ogr. de 2lj, pp., 2 fI. (B. da F.)

Pontos: LO Porque molivo se considera hoje o arsenico como metalloicle e não
como metal? Tratar das pronriedades de algum composto clesse corpo e da maneira de
reconhecer clJymicamente; 2.° Diagnostico do cancro venereo e seu tratamento; 3,° Do
acido prlls ico, sua acção phy'iologica e llJerapeulica; ~,o Da oplJLhalmia blennor
rhagica, suas causas, symptomas e traLamento,

1.251..- These apresentada á Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e sustenLada
em 4 de Dezembro de 1.855, pelo dr. Fidcncio Pedro o Barreto de Albuquerque. Rio
de Janeh'o, Typ. Guanabarense de L. A. F. de Menezes, 1.855, in-!t,.o gr, de 2lj, pp., ü lf.
(B. da F.)

Pon tos: L ° Qual a com posiÇão do 31' atmospherico. Determinar se sua composição
tem sido sempre a mesma em todas as épocas. Qual a origem dos corpo que o formão, e
que nelle existem; 2.° Diagnostico da pl'Cnhez composta; 3.° Do acido prussico, sua
acção pbysiologica e ther3peu tica ; ~.o Polypos das fossas nasaes.
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1252. - These apresentada á Faculd[lde de Medicina do Rio de Jaueiro por João dos
Santo Silvei ,·a. Rio de Janeiro, Empreza Typ. DOlIs de Dezembro, de Paula Bdto, 1855,
in·4:.o gr. de 27 pp., 3 ff. (B. da F.)

Pontos: LO Qual a composição do ar atmospherico; Determinar se a sua com
posição tem sido sempre a mesma; qual a origem dos corpos que o formam e os que
nelle existem; 2. 0 vistula lacrimal; 3. 0 Diagnostico dílJerencial e comparativo entre
o typho, febre typhoide e febre amarella; 40. 0 Causa da menstruaçào.
1253. - rrllCse apresentada á Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e sustentada

em 26 de NovemLro de 1.85.i pelo dr. Antonio d'Alba Corr-êa de Carvalho. Rio de Ja
nei?·o, Typ. Univ. de Laemmel't, 1856, in-4:.o gr. de 4/f.,50 pp. nUlll., 1 tl. (B. daF.)

Pon tos: i .°Do ar atmospherico, sua com posiÇão, e modo de o ana Iysa r; 2. °Diagnos
tico do cancro; 3. 0 Elephantütsis dos Amhes, suas causa e tratamento; 40. 0 Do
cholera Olor bus, sua séde, natureza, e tratamento. Será con tagio o?

12M.· The e apresentada á Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e sustentada
no dia 27 de Novembro de 1856, pelo dr. gstevão Cavalcante de Albuquerque Junior.
Rio de Janeiro, Typ. Univ. de Laemmert, 1856, in-4:.o gr. de 4: IT., 62 pp. nnm.,
2 ff. (B. da F.)

Pon tos: LODo )].1' atmospherico, sua com posição e modo de o analysa r; 2.°Da na
tureza, sMe e causas ela bulha de folie ouvida durante a prenhez; 3. ° Da formação da
glucose /la economia animal e séde desta formação; 40. ° Do cholera-morbus, sua séde,
natureza e tratamento. Será contagioso?

1255.- These apresentada á Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e su tentada
em 29 de Novemhro de 1.856 pelo lir. Joaquim CoelhO Gomes. Rio ele Jeb/wi?'o, Typ.
Univ. de Laemmert, 1856, in-4,." gr. de 2 Jf., 21 pp. num., 1. il. (B. da F.)

Pontos: i.o Iodo, suas com binações mais em pregadas em rned icina e sqa extracção;
2.° EIemosta ia cirurgica ; 3. 0 Elephantiasis elos Ambes, suas cau as e tratamento:
4.° Elepbantiases dos Grego, suas causas e tratamento.
1256.- Tbe e apresentada á [<'acuIdade de Medicina do Rio de Janeiro e sustentada

em 30 de Novembro de 1856, pelo di'. Hermenegildo Rodrigues de Alvarenga. Rio de
Janei?·o,Typ. Univ. de Laemmel't, 1856, in·4,.o gr. de 2 Ir. 27 pp. num., 111. (B. da F.)

Pontos: LO AI' atmospberico, sua composição e modo de o analysar; 2. 0 Symptoma
e diagno tico dacataracta ;3.° ElepllantiasesdosGl'6gos, suas cau as eseu tratamento;
4. 0 Casos em que o aborto provocado é indicado.
1257. - Sobre quatro pautas escolnidos deutre os approvados pela congregação.

These para ser su tentada em Dezemhro de 1356 perante a Faculdaue de Medicina da
Bahia afim de obter o gráo de loutor em medicina por .ro é Augusto Barbo a de Oli
veira, t\:. Bahia, Typ. de Antonio Olavo da Fmnça Guel'ra, 1856, iu· 4.· gr. de 5 0".,
24, pp. num., 2 ff. (B. da F.)

Ponto : LO Relações da chimica com (IS diversos ramos da medicina; 2. 0 Nas le ões
tmumaticas, as amputações devem ser praticadas antes do desenvolvimento d.)s pbe
nomenos de reacção ou d pois que tiverem cessado; 3. 0 Qual a importancia do /lnlso
110 diagnostico das moles tias intel'l1as? 4. 0 DllS diversos meios tberapeuticos clual o
preferível e que tenha menor cifm de mortalidade no cbolera-morbus?

1258. - Conr.urso· para um lagar de oppositor em sciencias accessorias. These sobre
a questão seguinte: Os melboramento materiae de um paiz se poderão realisar sem
os conhecimentos rornecidos pela chi mica. Apresentada e publ ica mente sU.tentada
perante a Faculdade de Medicina da Babia em 5 de Outubro de 1857 pelo doutor Ro
zendo Aprigio Pereira Guimarães. BaILia, Typ. de Camillo de Lellis 1I1asson & C...,
1857, in-4,.o gr. de 1 fi., 36 pp. num., 3 0". (B. da F.)

1.2õ9. - l'hese apresentada á. Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e susten
tada em23 ele Novembro de 1857, pelo dr. Caetano Breton Ferreira Monrorle. Rio de
Jemeil'J, Typ. Ulliv. (le Laemmqrt, 1857, in·4,.o gr. de 50".,60 pp. num., 1 tl.(B. da F.)

Pontos: LODoscompo tos deantimonio mais empregados em medicina; 2. 0 Dif
ferença entre o sangu.e arterial e venoso, qual a origem dos gazes contidos nelCe;
3. 0 Commoção cerebral; 4. 0 Quaes são os melhores meios pam reconhecer a pedra
na bexiga, e reconLJecida ella, qual o melhor e mais seguro methodo de praticar a
respecti va operação?

1260.- These apresentada á Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e susten·
tada em 23 de Novembro de 1.857 pelo dr. Albino Rodl'igues de Alvarenga. Rio de
Janeiro, Typ. Univ. ele Laemmel't, 1857, in-4,.o gr. deõ ff., 4,4, pp. num., 1il. (8. da F.)

Ponlos: LO AI'senico e seuscompo tos; 2. 0 Diagnostico dilJel"encial ou compa-
rativo do typbo, febre typhoide e febre al11arella; 3.° Commoção cerebral; 4.·
Elephantiasis dos gregos, suas causas e seu tratameJ1to.'Sl.
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l.261. - Thes'B apresen'lada á Faculdade de Med'j ina do Ri'Q de Janeir0 e susten
taGla no dia 23,de Novembro de 1857, pejo dr. José Lobo Vianna. Rio de Janeiro;
Typ. de N. Loúo Vianna e Filhos, 1.857, in·(J,.o gr. de 4, ff.,59 pp. num., 3 fI.
(B. da F.)

Pontos: L °Do ar athmospberico, sua composição e modo de o analysar; 2. °SArá
con\'enienteemprega1'-se o cbloroformio durante os partos natUl'aes~ 3.° O(lue mais
convirá á saude publica, desecar ou canalisar os pantanos do Atenado ~ !l.o Do cbo
Jera morbus, sua séde, natureza e lra tamento. Será contagioso?

'1262. - These apresentada á Faculdade de Medi'cina do Rio de Janeiro e susten
IJ3da em 23 de Novembro de 18fi7, pelo dTo Maneel Alves Tojal. Rio de Janeil'o, 'J;yp.
Unzv. de Laemmert, l.857, in-fLo gr. ,de 3 fI., 25 pp. num., l. fi. (B. da F.)

Pontos: Lo Do ar atmo pllerico, sua cOl1lposiç~o e modo de ~nalysal', 2.° Dfl tem
pera tura animnl no estado piJysiologico, e palllologico; 3. ° Quaes os casos que
fecla mam a operação da cataracta e quat o melhor meLLlOdo de a pra I:icar; !l .• Dia
gnostir,o das kacturas.

'1.263.- These llpr-esentada á Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e susten
tada em 27 de Novrlmbro de l.857, pelo dr. Luiz da Fon eca e Moraes G'llvão. Rio de
Janei,-o , Typ. de N. L. Vianna e F'iI1IOS, 1.857, in-~.o gr. de 3 ff., 32 PlJ. num.,
3 fI, (B. da F.)

Pontos: Lú Do ar atmosp'berico, sua composição ,e modo de o analysar; 2.° Da
elepbantiasis dos Arabes, suas causas e seu tratamento; 3.° Da compressão cerebral;
4, ° Oa operação do .trepano,
i2611.- These apresentada á Faculdade de Medicina do Rio dr, Janeiro e susten

tada a 27 de Novembro de 1807, pelo dr, Antonio FrauciscoLeaI. Rio de Janeiro, Typ.
Univ. de 'Laemme1't, 1807,. in-~.· gr. de 6 fI., M PlJ. num., { fi, (B. da F.)

Pon tos: L· Iodo, suas com binaçóes mais empregadas em medicina, e sua exh'ac
ção; 2.° Qual nmelbor composição de ferro no tratamento da cblorose? Quaes os
casos que a podem iudicar ou contra indicar 93.° Oplltbatmia blennorrbagica; 4.°
Quaes sãoos melhores meios para reconhecer a pedra na bexiga, e reconbecida ella,
quat o rnelbor e mais seguro metbodo de praticar·se a respectiva ol;eração~

1265.- These apresentada á Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro 'e susten
tada a 28 de Novembro de i81S7, pe10 dr. Thomaz Baptista Pinto de Almeida. Rio de
Janeü'o, Typ. Uni'/). de Laemmel't, l.857, in-(J,.o gr. de 8 II., M pp. num., i fi.
(B. da F.)

Pon tos: Do ar atmospberico, sua com posiÇãO e modo de o ana lysal' ; 2.°Que re
gimen será mais conveniente á criação dos Expo tos ela Santa Casa da ~nsericordia, at
tentas as [.lossas circu111stancias especiaes, a criação em cOlomum dentro do Hospicio.
ou a pl'ivada em casas particulares ~ Na primeira Ilypotbes· o que mais conviria, ama
men tal-os com o leite das amas que se podem alugar boje ou com o de cabra, ovelba
ou vacca~ Neste ultimo caso o que seria mais ulil, ministrar-lhes o alimento por
meio de instrumentos apl'ollriados, ou a costumar a criança a sorvel·o immediata
mente do U/He do animal, sendo este cabJ'a ou ovelba ~ Póde actualmente ser um
destes systemas considerado tão superior aos outros que os deva excluir absoluta
mente ~ 3,· Será conveniente empregar-se o cbloroformio durante os partos natu
raes ; 4. ° Da operação da fistula lacrimal.

1266.- Tllese apresentada á Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e susten
tada em '211 de 'Maio de i858, pelo dr. Francisco Nicoláo dos Santos. Rio de Janeiro,
Typ. Univ. de Laeemme1't, 1.858, io-(J,.o gr. <le 2 fI., 26 pp. num".I fi. (B. da F.)

Pontos: Lo Do ar atrnos,pberico e em particular do ozona; 2.° Qual a origem
dos gazes contidos no sangue, suas propriedades nos dous sangues, origem destes
gazes; 3. ° Hemastosia cir'urg'ica; 4. ° Biennorrbagia uretbral.

i2ô7.- The,e para o concurso de um :Iog.ar de Jente subsrituto na secção de
de sc'i encias accessorias, llubl icamente su ten tada perante a Faculdade de Me
Medicina da Bailia em 15 de Outubro de 18'58 pelo dr. Antonio Mariano do Bomfim.
Ponto: Apreciação das diversas theorias sobre a constituição chimica dos corpos.
Bahia. Typ. de Carlos Po,q,lJetU> t858, in-q,.o gr. de i fi., 31 pp. num. (B. da F.)

i2 68.· These apresentada á. Faculdade de Medicina do Rio ,de Janeiro e s11Sten
tada em 6 de Dezembro de 1858, pelo dr. FrancisC0 José Luiz Vianna. Rio de Ja
n'(J,iro, Typ. do 'Commelcio de Br'ito e Bra,qa, i858, in-q,.o gr. de 7 fI.,51 pp.
Mm.. , 2 fI.(B. da F.)

P onilos: LO DoarseJl'ico e do :acido arsenioso; 2.· Tetanus h'aumalico; 3,· Da
bemlo pb'ise,suas causa,s, signaes, diagnostico, pl'O'gnostico e tratamento; 4.° Dos signaes
racio n aes da pren bez e sen v.alor rela U1I'O,.
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1.269. - Tbese apresentada á Faculdade de Medicina da Bahia pelo dr. José Ignacio
de Barros Pimentel em Maio de i859 p~ra o concurso de um do lugares de oppositor
da secção de scie'Ucia aeces 'orias da mesma FacuJdade. Ponto. Con Lituição
chimic:l dos sae ammoniacae . Tbeoria do ammonio. Ba!tia, Typ. de Antonio Otavo
de França Cllen-a, 1859, iu.-g,.o gor. de iO pp. num., 5 II. (B. da F.)

i270. - Tbese apre enlada á Faculdade de Me.dlcina do Hio de laneiro e sust ntada
em 23 de Novembro de 1859 pelo dr. Manoel Honorato Peixoto de Azevl'do. Rio de
Janeiro, Typ. do Correio ltJe?'calltil de iII. Ba1'l'elo, Filhos e Octaviano, i859, in-g,.o
gr. de 31f., i8 pp. num., i fl. (B. da F.)

Pontos: j.O Arseoico e acido arsenioso; 2.° Podridão do Hospital' 3.° Febre
amarella; !~. ° Da hemoptysis, suas causa, signaes, diagnostico, prognostico e
tratamento.

i271. - Tbese apresentada á Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e suslenlada
em 2g, de Novembro de i859, pelo dr. Antonio Fern~ndo da CD'ta. Rio de Janei?'o,
T!lp. do Commercio, de Brito & Bra.'la, i859, in-!J,.o gr. de 2 lT., f2 pp. num., i fl.
(B.daF.)

Pontos: L ° Ar atil mospl1eTico; 2. ° Hemostbasia ci ru rgica; 3. ° Da hemopt)'sis,
suas causas, signaes, djagno lico, pl'ogno tico e tratamento; 4.° Da menstruação.

i272. - Concurso a UIl1 lugar de oppositor em sciencias acce snrla . Disserta,,-üo e
lhe es apresentadas e publicamente su Lentadas perante a Filculdade de ledicina da
Babia em 111 de !\laio de i8ti2, pelo dr. Virgilio Climaco Damallio. Bahia, Typ. Po.q
getti, 1862, in-!J,.o gr., de 2 Jf., 30 pp. num., e mais 8 pp. (B. da F.r

Ponto: Discutir o principio fundamental da theol'ia atomica: expcrr o ystemade
Dalton com as modilicaçóes de Bel'zelius, explicar por este systema a lei das pro
po I'ções 111 uI ti pIas.

U73. - Da observação especial applicada a cbimica (pelo dr. Moraes e Valle).
V. Gaz. Jled. do Rio de Janeiro, 1862, pg. 92, 99 e ilJ,7. (B. da F.)

i274. - Algumas reflexões acerca da chave da chimica do sr. bacoarel Martins
Alfonso BarIJoza da Sílva (pelo dr. Cunlla Mamede). V. Gaz. j)fed. do Rio de Janei?'o,
i862. (B. daF.)

i275. - Relatorios de analyse chimica. Primeiros ensaios dos e Ludantes de chi
mica da Escola Agricola e União Industria. soh a direcção do professor pl1arrnacenlico
Teixeira de Azevedo. Ao sr. commeudador M. P. Feneira Lago. Rio de Janeiro
Typ. de D. L. dos Santos, i8ii, in-g,.o de 18 pp. num. (B. da F.)

São assgn. pelos surS. A. 1. Teixeira de Azevedo, Eugenio 1\1alta, José de Oliveira
Sem'a, Pedro Antonio Freeks, Francisco de Paula Benicio e Genuino Portilho.

1.276. - O bydrogeno será um metal gazoso? (Por Monte Godinho.) V. Rev. Med.,
i873-7g" pg. i8g,. (B. da F.)

i277. -Concurso para a cadeira de chimica mineral, Da syntbese em chimica
mineral. Tlleso do doulor José Alves de J\'Jello. Bahia, Imprensa Economica, i875,
rn-g,.o gr. de 2 Jf., 53-7 pp .. (8. da F.)

i278. - Compo ition chimique des eanx de la baie de Rio de Janeiro. Note de
M. ~1. E. Guignet e A. Telle ,&. V. Comptes Rendas Hebd. eles s. de l'Acad. des
Se., t. 83om.., i876, pg. 919. (B. da F.)

1279.· Ligeiro estudo sobre affinidade- chimica por Fernanda Abhotr, estudanve ao
5.° anno de medicina. Rio de Janeú'o, Typ. de DJmin,qos LlIiz dos-Sanctos, 1877, in·8.0
de 88 pp. num., i fl. (130 da F.)

i280.- Estudo sohre nomenclatura ch imica por Artbur Fernandes Campo.s da Paz,
5.0 anni ta da Facnldade de Medicina do Rio de Janeiro, &. Rio de Janeiro, Typ.
Popular de C/wistovão llL do Ama1\ll Vasconcellos, 1877, in-g,.· de ~5 pp. num.
(B. da F.)

i28L - Sobre um novo metal, o Neptunium (pelo dr. Domingos J.. Freire).
V. Rev. Med., 1878, pg. g,6. (B. da F.)

i282.- Theoria dos radicaes (chimica) pelo dr. José Maúa Teixeira., &. Rio de
JaneiJI'or Imprensa Itldu.~t1'ial de J. P. Fer/?eira Dias, 1880, in-g,.o de 62 pp. num..
(B. da F.)

TIi'ese de' COnCUISIlJl para a cadeira de pbysica. e chirnica do Internato do C@Uegio133Pedro II.
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:1283.- Breve instrucção para a analyse qualitativa das substancias mineraes e
para a pesquiza dos venenos mais communs e o exame medico-legal do sang-ue pelos
doutores Moraes e Valle e Borges da Gosta. Rio de Janeil'o, Typ. Nac., :1882, in-8.0
gr. de 2 ff., 206 pp, num. (B.· da F.)

:128(a,.-Rudimentos de analyse chimica por A. Gezar Diogo, &. Rio de Janeiro,
ImprfnscL Industrial, :1883, in-4.0 de 38 pp. num. (B. da F.)

~ 2.°

Chimica organica

1) Obras geraes :

1285.- Lições elementares de cbimica organica com applicação á medicina e á
pharmacia pelo dr. Domingos José Freire, &. Rio de Janeiro, Typ. e LUh. de Mola
l'inho & ilfont'Alvel'1w, :1882, in-8.0 gr. de XVI-78(a, pp. num. (H. da F.)

2) Obras especiaes:

:1286. - Metbodo jmaginado, e praticado no Lab. Chim. do excell. Antonio de
Araujo de Azevedo, nesta cid. do Rio de Janeiro, para [\ extracção do oleo de Ma
mona (Ricinus communis, Lin,). V. O Patl'iota, u.o 2 de Fev. de 18:13, pg. 12.

Exp.: Bibl. Nacional.

1287.-Créosôto (pelo dr. Paula Candido), V. Dial'io de Saude, :1835, pg. 29.
(B. daF.)

:1288.- These apresentada á Faculdade de Meàicina do Hio de Janeiro e sustentada
em 10 de Dezembro de 185:1 por José Antonio do Valle Caldre e Fião, &. Rio de
Janeil'o, Typ. do Phitantl'opo, 1851, in-(a,.o gr. de 13 pp., 2 II. (B. da F.)

Pontos: LO Quaes as condições para que a agoa seja potavel ~ 2.° Versão e evo
lUÇão esponlanea ; 3.° Heterogenia.

1289.- Tbese apresentada á Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e sustentada
em 13 de Dezembro de 1852 por João Joaquim de Gouvêa, &. Rio de Janeiro, Typ.
Brasiliense de Francisco jJfanoeIFe/'l'eil'CL, 1852, in-4.0 gr. de 30 pp., 4 ff. (13. da F.)

Pontos: LO Tratar da agua e da acção que diversos agentes exercem sobre ella;
2.° Determinar os casos em queo exacto conbecimcntoelos preceitos e regras anato
micas mais importa ao medico em pró da bumanidade, e quaes os males ou vicios
que da inobservancia ele taes regras e sciencia medica soU're e quiçá a humanidade;
3.° Determinar as relações pbY'iologo-p:ltllOlogicas entre a bepatites cIJronica, e a.s
aJIecções do coração cuja coexislencia se observa frequentemente.
1~90.- These apresentada á Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e sus

lentada no dia 14 de Dezembro de 18D2 pOI' Francisco Corrêa Leal, &. Rio de Janeil'o,
E1n]J1'eza Typ. Dons de Dezembro de Paula Bl'ito, i!j52, in-4.0 gr., de 9 pp., (a, ir.
(B. da F.)

Pontos: -l.0 Qual é a marcha da putrefacção n'agua doce, e na salgada, em di
versas temperaturas com estagnação ou renovação do liquido 'i 2.° Sera possivel
conbecer-se pelos signaes em qual dos dill'erentes orgãos de que se compõe a massa
encepIJalica, existe a enfermidade ~ 3,° Da osteile em geral e em particular da cra·
neana e seu tratamento.

1291. - Memoria soure um novo methodo, pelo qual se póde obler o acido cilrico
em e tado de pureza (por João da Silveira Caldeira). V. Rev. Phann., III (:l853-5(a,),
pg. :10. (B. da F.)

1292. - These llpre5en lada e sustenlada perante a Faculdade de Medicina da Babia
no dia 7 de Dezembro de :1855 por Manoel Martins dos Santos Penna ... para obter
o gráo de doutor em medicina. Ponlos: Sciencias accessorias. 1. o Alcobolat05,
alcoholados, e etherolados, e em qne se distinguem entre si. Sciencias cirnrgicas.
2, ° Invadirá a ulceração todos os tecidos sem excep'ão, e qual a theoria mais plausivel
deste trabalbo morbido? Sciencias medicas. 3.° Determinar a diI1brença ou iden
lidade entre a febre amarella e a feure I'emittenle biliosa. 4.° Deverão ser seques
trados o doentes de feure amarella com e tabelecimento de lazarelos? Bahia,
Typ. de Epiphanio Pedl'oza, 1855, in-q,.o de 3 IT., 13 pp" i n. (B. da F.)
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:1.293. - Qual a utilidade da chimica organica na medicina? Tbese de concurso
para o logar de oppositor na ecção acce3soria, apresentada e sustentada em o mez
de Julho de :1.856, perante a Faculdade de medicina da Bahia pejo doutor Antonio
Militão de Bragança. 8(1hia, 7'yp. de Ca'lnillo de Lettis Masson &C., :1.856, in·4:.o de
3 tr., 24:-18 pp. (8. da F.)

:1.294:. - These apresentada e sustentada perante a Faculdade de Medicina da Bahia,
no dia ... de Dezembro de :1.856, por Fraul:i co Jo é Teixeira ... afim de obter o grao
de dontor em medicina. Bahia, 7'yp de Camillo de Leltis Masson & C., :1.856, in-4.0 gr.
de 4 ff., 20 pp. num., :I. fi. (B. da F.)

Pontos: L° Etberes; 2.° Poder-se-ba prevenir o desenvolvimento do telanos
t"aumatico 1 Quaes os meios mais eíficazes para o seu tratamento; 3.° A cbolera
morbus será contagio a14.° A cboler;j-morbus a iaLica será contagiosa ou não 1

:1.295. - These sobre os seg'uintes pontos: Lo Qual a inUuencia do ar atbmos
pberico sobre a putrefacção. 2.° Accidentes das feridas de armas de fo~o. 3." In
fluencia da quantidade dos nlimentos no organi mo. 4:, Ó InUuencia dos dÍlrersos
modos de usar do tabnco na sande. Apresentada á Faculdade de Medicina da Bahia e
sustentada em Dezembro de :1.856, por Ludgero Vieira de Azevedo ... para obter G
grau de doutor em medicina. Bahia, 7'yp. de Camillo de Lellis .Masson & C., :1.856,
in-4:.O gr. de 3 ff.,:l.5 pp. num. (8. da F.)

1.296 .. These apresentada á Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e susten
tada pelo dr. João Vicente Torres Homem. Rio de Janeil'o, 7'yp. Univ. de Laemmel't,
:1.858, in-4:.O gr. de 4 ff., 62 pp. num., :I. U. (B. da F.) .

Pontos: i.o Agua, quaes os corpos que a tornão impura e a maneira de reconllecer
e tes corpos; 2_ ° Dos signaes racionaes da prenbez e seu valor relativo; 3. ° Hemop
tise, suas causas, signaes, diagnostico, prognostico e tratamento; 4.° Raiva ou by
dropbobia.

:1.297. - These npresentada á Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e sustentada
em 3 de Dezembro de :1.858, pelo dr, Felix Antonio Vaz. Rio de Janeiro, 7'yp. Univ,
de Laemmert, :1.858, in·4.0 g,.. de 4 tr., 35 pp. num., :I. a. (B. da F.)

Pontos: i. ° Agua, e quaes os !:orp9S que fi. tornão impura e a maneira de reco
nbecer esses corpos; 2.° lIledulla espinbal- sua plJysiologia; 3.° Tetanos trauma
Uco; 4.° Queimaduras em geral.
1298. - Alcool vinico e seus derivados. These apresentada no coucurso para um

logar· de sub tituto da secção de sciencins nccessorias da Fnculdade de Medicina da
Bahia pelo di'. Francisco Rodrigues ~a Silva. Bahia, 7'yp. de Carlos Pog.getti, i858,
in-4.0 gr. de 3 tI., 43 pp. num., 4: ~f. (8. da F.)

:1.299. - These apresentada á Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e sustentada
em 24 de Novembro de 1859, pelo dr. Augusto Gonsalves da Silva NeLLo. Rio de Ja
neiro; 7'yp. Imp. e Consto deJ. Villenenve eComp., :l.859,in-4.ogt'. dell. ff., 3ipp.
num., i fi. (B. da F.)

Pontos: LO Do acido acetico, suas propriedade e preparação; 2.° Tatanos trau
matico; 3.° Convalescença; 4.° Dos vomitos rebeldes durante a prenbez e do seu
tra tamen to em relação ao aborto provocado.

:1.300. - 'l'hese apresentada á Faculdade <le Medicina do Rio de Janeiro e sustentada
em 24 de Novembro de :1.859 pelo dr. Amedeo Prudencio Masson. Rio de Janeiro,
Typ. de Pinheiro & Comp., :1.859, in-4.0 gr., de 2 tI., 29 pp. num., :I. fi. (B. da F.)

Pon tos: i. °Preparação do acido oxal ico e suas pl'Opriedades ; 2.° Das bemoptysis,
suas causas, signaes, diai[nostico, prognostico e tJ'atamento; 3.° Da men truaçãO;
~. ° Dos vomitos rebeldes dnrante a prenbez e do seu tratamento em relação ao aborto
provocado,

:1.301.- These apresentada á Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e sustentada
em 28 de Novembro de :1.859, pelo dr. Antonio Mendes da Cruz Guimarães. Rio de
Janeiro, Typ. de Pe~xoto, :1.859, in-4:.o gr., de 2 tr., 32 pp., ~ fi. (B. da F.)

Pontos: i.o Preparação da stricbnina e suas propriedades; 2. ° Tetanos trau
matico; 3.° Convalescença; 4.° Quaes são os melhores meios para reconllecer a
pedra na bexiga, e reconlJecida ella qual o melhor e Inais seguro metbado de
praticar a respecti va operação.

1302. - These apresentada á Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e sustentada
em :1.9 de Novembro de :1.860 pelo dr. José Marques de Gouvêa Junior. R'io de Janeiro,
7'yp. do COl'reia JWercant'il de M. Ban'eto, Filhos e Octa'viana, 1860, in-4. 0 gr. de 2 tr.,
:1.7 pp., 1 U. (8. da F.)

Pontos: L· Do alcool em geral e em particular do vinico ; 2.°Con tagio e infecção;
3. ° Da sympbisitomia e operação cesariana; 4.° BlennorrlJagia uretra!.!5~

13
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i303.· Noticia dos trabalhos de Pasteur sobre as fermentações (por F .. A; de
(:isneiros ). V. Gaz. Med. do Rio de Janeilf'o, i862. pg. 57.

Exp.: Bibl. Nacional.

i30q,.· These apresentada á Faculdade de Medícina do Rio de Janeiro e sustentada
em 3 de Dezembro de 186fJ. pelo dr. Agostinho José de Souza Lima, Rio de Janei1'o,
Typ. dn Commercio, de Pereira Braga, 186í, in-q,.o gr., de 4 ff., 47 pp. num., i fl.
(B. da F.)

Pontos: L ° Estudo cbimico-pbarmacologico sobre o chIoroform io ; 2. Analogias
e dilIerenças enlre a febre amarella e a febre billiosa dos paizes quentes; 3.° Vicias
de conformação do anos e do intestino recto; 40.° Qual a natureza e tratamento das
urinas vulgarmeute cbamadas leitosas ou cl:ryluria? e a razão de sua frequencia nos
paizes in tel'tropicaes.

1305.· These de concurso para o logar de oppositor na secção de sciencias acces
sorias na Faculdade de Medicina da Bania e que per'ante a mesma deve ser sustentada
em 5 deJulho de i8i2, pelo dr. José Alve:; de Mello. Ponto: Corpos gordurosos.
BaMa, Typ.do Dial'io, 1872, in-4.0 gr. de 1 fl., 30 pp. num., 5 lI. (B. da F.)

1306.- Concurso a um logar de oppositor da secção accessoria. These apresentada
á Faculdade de Medicina da Bahia e perante ella publicamente sustentada em Julho
de 1872 pelo dr. Henrique Ferreira dos Santos Reis. Ponto: Corpos gordurosos.
Bahia, TYI). do D/ario, i872, in-4.0 gr. de 1 fl., 15 pp. num., 5,lI. (B. da F.)

1307. - Influencia do alcool sobre a formação da gordura. V. Gaz. Med. da BaMa,
VI (1872-73), pg. 1M.

Elp. ~ Dr. J. Z. de MeI1ezes Bram.

i308.· Trimethylamina ou propylamina pelo dr. Pedro Luiz Napoleão Chernoviz .
V. Gaz. Med. da Baltia, VI (Hli2·73), pg. 357.

Exp.: Dr. J. Z. de Menezes Bram.

i309.· These apresentada á Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro para o con·
curso á cadeira de chi mica organica pelo dr. Domingos José Freire Júnior. Rio de
Jane il'O , Typ. Paula B,'ito, 187fJ., in-!l.o gr. de 4 lf., 108-22 pp., i fl. (B. da F.)

Ponto: Estudo analytico e comparativo dos principaes acidas organicos.

13iO.- Prova escrita (sic) do concurso á cadeira de chi mica organica da Faculd'adé
de Medicina do Rio de Janeiro pelo dr. Domingos José Freire Junior, nomeado lente
da mesma cadeira. Pa1'Íz, l'yp. de A. Parent, 187~, in·8.0 gr. de 28 pp. num.
(n. da F.)

Tracta do chIoraI e chloroformio.
:1.31.1.- These apresentaua á Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e s1i1stentada

para o concurso á éadeira de chimica organiea pelo dr. Agostinho José de
Souza Lima. Rio de Janeiro, Typ. da Amc1'ica, 1.874, in-4.o gr., dá 2 lI. 1ii -7 pp.
(B. da F.)

Ponto: Serie Cyanica.

1.312.- Chloral e cbloroformio (pelo dr. A. de Souza Lima). V. Reb. M cd., 1874·7õ,
pp. 2,34 e 53. (B. daF.)

1313.- Dos movimentos gyralorios da camphora, suas causas, suas leis, e relações
com a constituição molecular dos corpos. Trabalhos experimentaes do relator (dr.
Domingos José Freire), 1876. V. Relataria do quarto semestre apresentado á Fac. de
Med. da Rio pelo dr. Domingos José Freire, 1876, pg. 87. (B. da F.)

13111,.- Modos de ser da camphora. Estado espberoidal da mesma substancia pelo
dr. Domingos J. Freire Junior. V. Rev.lJfed., 1876, pg. 28. (B. daF.)

1315.- Estudo das propriedades e constituição da Aloina pelo dr. Domingos 1.
Freire Junior. V. Rev. Med., 1816, pg. 152. (B. daF.)

:l.316.-Alcools polyatomicos. These de concurso para uma das vagas de lente
substituto da secção de sciencias accessorias pelo dr. M. Victorino Pereira. Bahia,
Imp1'. Economica, 1877, in-4.0 gr. de 3 ff., 276 pp. num. (B. da F.)

:1.31.7.- A1cooIs polyatomicos. These de concurso a um dos lugares de lente
substituto da seccão de sciencias accessorias da Faculdade de Medicina da Bahia
1 elo dr. Romualdo Antonio de Saixas Filbo. Bahia, Typ. de Affonso Ramos & C.',
i877, in·4.° gr. de :l f[., VI - 60·18 pp. (B. da F.)
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1318. - Filarias em estado embryol1uio el1J.<Colltradas n'agll.a tida eomo po
tavel (agua da Carioca) pelo dr. Pedro S. de MagalLli.'ies. V. O P7'o.qr. Med., II,
pg. 57. (13. da F.)

1319.- Nota sobre os nematoides encontrados no sedimento deposto pela agua
(potavel) da Carioca pelo dr. Pedro S. de M~galhães. V.O P/'O,q1'. M ed., II, pg. 577.
(8. da F.)

il.320. - Preparação do Curare. Co.nf.erencia do sr. dr. Jobert no Mu.eo Nacional.
V. afro.?/'. Med., II, pg. 528. (8. daF.)

1321. ~ Nota sobre o aJcaloide do pau-pereira (pelo dr. Daniel He.nninger). V. Rev.
Med.~ 1877, pp 57,70. (13. da F.)

1322. - CLümica orgaIl.ica. Estudo sobre um cryptogamo, causa d.a oxydação dos
oleos -( pelo dr. Domingos José Fl'eire). V. Rel). Med., 1878, n. O de;H de Julho.
,( B. da F.)

1323. - Chimica organica. Sobre a pereirina. E tudo feito no laboratorio dll Facul~

{lade de !l'Iedici na (pelo dr. Domingos Freire). V. Bev. Meil., 1878, n. o de.3,1 de
Olltubro, ]!lg. 3; n.O de 30 de Nov., pg. 3. (13. da F.)

132~. - Novo calculo pal'a nchar o peso molecular, sabida a densidade de Vap01'
(pelo dr. D. 1. Freire). V. Rev. Med., 1878, pg. 175. t B. da F.)

1325.- Sobre um novo aldehydo, izomero do aldehydo ncetico. TráibaJllGl feilJO no
Laborütorio da Fac. de Med. pelo dI'. Domingos Freire. V. Rev. Med., 1879, n.O 3,
pg. 8. (13. da F.) .

1326. - Da influencia da srnthese sobre os progressos da chimica organica. These
de concurso ás cadeiras de physica e chimica no Imperial Collegio de D. Pedl'o II,
apresentada á defesa pelo dr. Joaquim Marcellino de llrito Netto, doutol' pela FacuL
dade do Rio de Janeil'o, &. Rio de Janeiro, Typ. da Escola, de Semfim José Alves, 1879,
in-~.o de 31 pp. num. (13. da F.)

1327. - Influencia dos agentes chimicos sobre a fermentação oleosa. Con tinuação
do estudo do cryptogamo, causa da oxydnção d(i)s o)oos, pelo dr. Domingos Freire.
V. Rev. Med., 1879, n.O 1, pg. 6. (8. da F.)

1328.- Pontos de contacto entre a homologia, o peso molecular e a densidaàe em
relação á agua (pelo dr. Doming(i)s Freire). V. Rev. lIfed., i879, n.O 2, pg. 3.
(13. da F.)

1329.- Recueil des travaux c1h,imlques du dr. D'lmillgos Freire ... Suivi des re
chel'ches SUl' la cause, la nature et le traitement de la ôêvro jaune par le même
auteur. Avec tiglU1es dans le texte. Rio de J a:o.ei1'.(), 11nprunerie de Molarrin!Jo & lIfont'
.1lverne, 188@, ill-4. U de 335 - IX pp. num., 2;fI. com fig. ia'tera.. no ,texto e est.
(8. daF.)

i330.- Estudos sobre os etheres. These de concurso para uma vaga de lente
substituto da ecção de sciencias accessol'ias pelo dr. Alexllndl'o G. de C. Ce'1'ltueira, &.
Bahia, Lith.- typ. de João Gonscdves Tou1'inlto, 1880, il!l-~.o gr. de ~ If., 215-{8 pp.
(B. da F.)

i33L- These de concurso para um lugoar de lente substituto da secção de sciencias
acce sorias da Facul(lade de Medicina da lf3ahia apl'esen lada pelo dr. Luiz Ansel mo
da Fonseca, IX. Ba1/ia, Lith.-Typ. de ,João Gonsalves TOurinho) 1880, ifl-l~.o de. 7 lf.,
229 - 21, 1 11. (B. da F.. )

P0nto: Estudo dos e1tberes.
i33:2. - Os medicamentos officjn,1es de importação. Pesquizas feitas no Lllherntorio

da Fac. do Med. da côrte pelo sr. dr. Domingos Freire. V. União lI/ed., 1881,
pg. 639. (13. da F.) •

1333. - Processo para dosar a gelatina que falsifica as pept@nas medicinaes. PesO'
.quizas feitas no Lab. da Fac. de Med. da côrte pelo sr. dr. Domingos ,Freire.
V. União Med., 188~, pg. 61. (B. da F.)

133~. - NO'VG processo vaI umetrico para dosai' ill qui nina RllS casaas de QU.i11l:1 sob
<3 forma de sulfato pelo sr. prof; Domingos Freire. V. Unúlo ltt-ed., i882, pg.. 331.
~ 13. d'3 F.)

133~.- Analyse qualitntiva e quantitativa do ex.tracto de carne do dTo Souler, de
)3ne[]{)s Ayres, e comparação d'este producto com outros extractos de C1lJ'ne. Tra
balho fei~o no Laboratorio da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro ~elo dr, Do
mIngos Freire. V. Gaz. Med. Braz., I (i'882), pg. i8'~. (B. da F.) (1)
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:1.336.- Analyse chirnica do cereal denominado Arroz dos Pampas e avaliação do
seu poder nutriente. Pesquiza feita no Laboratorio da Faculdade de Med. pelo
dr. Domingos Freire. y. Gaz. j)fed. Braz., I ('1882), pg. 350. (B. da F.)

:1.337.· Pesquizas sobre a putrefacção e novo met)lodo de cultura dos microbios em
atmo.'pheras artificiaes pelo dr. Domingos Freire. V. Gaz. lffed. Braz., I (1.882),
pg. 4,4,0. (B. da F.)

:1.3;)8.- Processo per dosare la gelatina colla quale si falisfican i peptoni medicinali
deI prof. D. Freire. Y. Annali di Chimica" voI. LXXIV (1.882), pg. 23:1.. ~B. da F.)

1.339.- O eafé do Brazil pelo dr. Carlos Teixeira ... Contendo a analyse chimica
feita expressamente em café brazileiro e comparado ao café de outras procedencias
pelo prof. Ernesto Ludwig (de Vienna), traducção do original alIemão publ. sob
os auspicias da Soco Centro da Lavoura e Commercio do Rio de Jaueiro. Rio
de Janei1'o, Typ. e Lith. de ilforeira lIfaxünino & C.", 1.883, in-4,.o de 2[1, pp. num .
.(B.daF.)

1.36,0.- Novo processo voIumetrico para dosar a quini na das cascas de quina, no
estado de sulfato pelo sr. dr. Domingos Freire. V. União ilfed., :l.88tí" pg. :1.08.
(B. da F.)

1.34,L- Algumas indicações sobre a cayaponiua pelo sr. dr. Domingos Freire.
Y. União },fed., 1.884" pg. 206. (B. da F .)

:1.34,2.- Pesquiza da pereirina na urina pelo sr. prof. Domingos Freire. y. União
Med., :l.8sr~, pg. 39L (B. da F.)

Chimica biologica

:1.34,3. - Tbese apresentada á Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e sustentada
em 9 de Dezembro de 1.850 pelo dr. RomuaIdo Cesar Monteiro de Miranda Ribeiro.
Rio d~ Janeiro, Typ. Univ. de Laemmel't, :1.850, in·4,.O gr., de 4,i pp. nnm., 4, ff.
(B. da F.)

Pontos: LO Qual a composição da ourina denominada albuminosa, e a da as
Sucarada 1 Qual o tratamento deduzido do conhecimento chimico destas ourinas;
2.° Apresentação de espadoa com sahida de braço; 3.° Da camphora, sua acção phy
siologica, e indicações therapeulicas.

:1.3"'4.- These apresentada á Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e sustentada
em :1.6 de Dezembro de :1.850 por José do Nascimento Garcia de Mendonça, &.
Rio de Janeiro, Typ. Univ. de Laemrnel·t, :1.81)0, in·4,.· gr., de 38 pp. UUID., 4, ff.
(B. da F.)

Pontos: L° Qual a composição do sangue bumano 1 Pela anaJyse cbim ica deste
fluido é possivel determinar-se a natureza de uma enfermidade qualquel'1 2.°
Amputação em geral; 3.° Das fabricas de cbarutos e tabaco da capital e seus al'l'a
baldes: Quaes os processos de que em geral nellas se faz uso: Que effeitos se tem
observado de suas emanações: Que molestias predominão em seus trabalhadores e
empregados: Qual a vida media de uns, qual a de outros: O exce so do trabalho
influe n'estes resultados 1 Que precauções bygienicas se tomão nessas fabi'icas 1 Quaes
são as que convem 1

:1.36,5.- These apresentada á Faculdade de iIledicina do Rio de Janeiro e sustentada
a 9 de Dezembro de :1.85:1. por Luiz Pires Garcia, &. Rio de Jane'iro, :1.851., in·4.0 gr.
de 32 pp., 6 ff. (B. da F.)

. Pontos: L° Qual a composição do sangue buman01 E a natureza do principio
cÓl'ante deste fluido 1 Que phenomenos cbimicos se passam na conversão do sa~lgue
venoso em sangue arterial 1 2.° Das molestias dos maxilla res superiores em geral;
das degenerações destes ossos em particular, e seu tratamento. 3.° Do nitro; sua
acção physiologica; quaes os casos em que sua applícação é reclamada, e em que
dóse.

1.346.-These apresentada á Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, afim de
obter o Il'ráo de doutor em m~d.icin.,a ~or Joa~uim Franco Ferraz. Rio de Janei1'~,
Typ. Umv. de Laernrnel-t, :185:1., m-4,. gl., de 2. pp., 2 ff. (B. da F.)
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Pontos: L ° Qual a composiçãO dos calculos ourinarios, e dos difIerentes depo·
sito de ourina nas diversas enfermidades da bexiga. Qual o tralamento que se deve
empregar á visla ela com posiÇãO chi mica des. es corpos? 2. ° Nutrição do felo; 3. ° Do
tartaro emetico, sua acção physiolog-ica e casos em que sua applicação é reclamada,
quaes as dóses em relação ás indicações.
1.3!l,7.- TlJese apresen lada á Faculdade de Medicina do Hio de Janeiro por Manoel

Domingue da Costa. Rio de Janeir'o, Typ. Guanabarcnse de L. A. F, de lIfenezes,
1.852, in-4o.0 gr. de 1.9 pp., 1. O. (B. da F.)

Ponlo : 1.0 Qual a composição dos calculas ul'inarios, e o meio de os reco
nhecer.pela analyse; o tratamenlo medico a empregar-se será o mesmo á vista da
com posição de ses corpos? 2.° Determ inar e existe su bslancia cortical no ence
phalo, em que consiste ella; 3.° Principio nervoso.

1.3l18.-The.e apresentada e suslentada na Faculdade de Medicina do Rio de
Janeiyo no dia:l. de Dezembro de 1.853, pejo dr. Lopo de Albuquerque Diniz. Rio de
Janeiro, Typ. Fluminense de Domin.qos Luiz dos Santos, 1853, in-4.0 gr. de 1.4 pp.,
4 fI. (B. da F .)

. Pontos: :\.0 Exisle perfeita identidade chimica entre a albumina e a fibl'ina
amOlai e albumina e fibrina vegetal? Qual é a origem destes corpos no sangue?
2.° O morro do Castello e Santo Anlonio são uteis ou nocivo á saude publica?
Durante o desmoronamento destes monos correria ella algum perigo? 3.° Como
tel'minão os nervos em diversos orgãos? Tem elles canaes? Quaes os meios de prova
a respei to.

:1.349.- Breves considerações sobre os calculas ou das concreçõe inorganicas. These
apresenlada e publicamente suslentada perante a Faculdadf1 de Medicina da Babin, aos
ti dias de Dezembr0 de 1.853 por Amancio da Silva Vianna, para obter o grau de doutor
em medicina. Bahia, Typ. de Carlos Pog.qetti, 1.853, in·4o.0 do 4 ff., 1.4 pp. num., 2 fI.
(B. da F.)

i350. - These apresentada á Faculdade de Medicina do Rio de Janeil'O e suslentada
em :1.3 de Dezembro de i853110r Felix Antonio deSouza, &. Rio de Janeh'o, Typ. Univ.
de Laemmert, 1.853, in-4.0 gr. de 26 pp., 4 fI. (B. da F.)

Pontos: LO Da urina e das alteraçõe que esta soUre no diabétis e nas urinas
albuminosas; 2.° Da album inuria ; 3. o Da pelvimetria.

:1.351.- Tllese apresenlada á Faculdade' de Medicina do Rio de Janeiro e u lentada
em 6 de Dezembro de 185q" pelo dr. Joaquim Ferreira dos Santos Lima. Rio de Jane'iro,
Typ. de Teirpeim, 1,854, in-q,.o gr., de 50 pp., 4 ff. (B. da F.)

Pontos: LO Tralar da urina nas suas alterações chi micas no diabétis e na urina
albnminosa; 2.° Que regras devem dirigir o uso das bebidas fermentadas e distilladas
na cidade do Rio ele Janeiro, attentas as circumslanciaS do clima, da heterogeneidade
da população, diversidade das profissões e regimen alimentar das diversas classes; 3.°
Dos vicias de conformação da bacia.

1,352. - These apresentada á Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e sustentada
a 7 de Dezembro de 1.854 pelo dr. Eliziario Joaquim Gomes. Rio de Janeiro, Typ. 1m·
parcial de iWanoel José PCl'ei'l'(l da Silva ltmior, i8M, in-q,.o gr. de 23 pp., 5 lf. (B. da F.)

Pontos: LO Existe perfeita identirlade chimica entre a albumina e a fibrina
animal e a albumina e fibrina vegelal ? Qual é a origem des es dous corpo no angue;
2. ° Fleimão em geral e em particular o da cavidade da ol'bita; seu tratamento; 3.°
Quaes são os signaes, por onde se pMe conhecer os aneurismas da era sa da aorta e do
resto da aorta peitoral?

:1.353.· Tllese apresentada á Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro por Joaquim
Corrêa de Figueiredo. Rio de Janeiro, Empl'eza Typ. Dous de Dezembro de Paula
Brito, 1,855, in-4.°de 66 pp., 2 ff. (B. da F.)

Pon tos: L ° Caracteres, com posição e processo de anal ys~ dos ca)culos .vesicaes,
circUlUstancias de sua formação, e seu tratamento por mela dos Ilthontl'lllcos ou
dis olventes ; 2.° Qual será a melhor preparação de ferro no tratamento da chlorose?
Quaes o casos que a podem indicar ou contra-indicar? 3.° Tratar do vomito rebelde
da prenhez; 4> Qual a melhor maneira de reconhecer-se a pedr~ da bexiga 1 F. re
conhecida ella, qual o melhor e mais seguro methodo de praticar-se a respectIva
operação 1

:1.354.- These apresentada em concurso. ~ um loga.r de oppositOl' da ~ecção de
sciencias accessorias da Faculdade de MedlCllla ela Bahla pelo dr. Pedro RIbeiro de
Araujo. Ponlo. Oestudo chimico da urina interes~a ao medico? Bahia, Typ. de E.
Pedrosa, 1,859, in-q,.o gr. de i fi., 24 pp. num., 5 fI. (B. da F.) 1)"
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1.355.· These aprest'ntada á Faculdade de Medicina da Bahia e publicamente sus·
tentada em ovembro de 1861 para obter o gráo de doutor em medicina por Theo
pbilo Nunes Sarmento. Bahia, Typ. P0!l!letti, 1.861, in-qo gr. de 4, ff., 38pp. num.,
i il. (B. da F.)

Pontos: LO Tbeoria do assllcar na economia animal; 2. ° Pofle-se sempre por
meio <la auscultação e percussão diagno ticar o tuberculo pulmonar j 3.° Versão j
Q..O Qual o meluor melbodo para a obtenção do arsenico, que penetrou no organismo.
1.356.- These de sufficiencia apresentada á Faculdade de Medicina do Rio de Ja-

neiro e sustentada em 24, de Setembro de 1.864, pelo dr. Guilherme João Fairbairn. da
Univ. de Edimburgo. Rio de Janei7'O, Typ. Fmnceza de Fi'ederico ArfredsonJ 1.86r.,
in·4,.o gr. de 2 ff., 9·3 pp., :I. fl. (B. da F.)

Ponto: Considerações geraes obre os estados morbidos da ourina, precedidas de
breves reflexões sobre o estado pbysiologico deste fluido.
1.357.- Breves considerações chimicas sobre as producções calculosas da bexiga

pelo dr. Joaquim Vieira de Andrade. V. Rev. do Inst. Academico, n.o l~, 1.869, pg. 33.
Exp.: Acad. lmp. de Modicina.

1.358.-Nota sobre a alteração do leite (pelo dr. Domingos Freire). V. Rev. Med.,
1.874,-75. pg. 327. (B. da F.)

1359.- ouveau procéàé pour le dosage de l'oxygêne libre dans I'urille, par M.
D. Freire. V. GazetteHebd. de Jlfl'd. et de Chi7'., 1875, pg. 523. (B. da F.)

1.360.- Nouveau procédé poar Ie dosag-e de l'ox.ygêne libre dans I'urine, par M.
D. Freire. V. Journal dePhal'm. at de Cltim., t. 22 (1875), pg. 267. (B. da F.)

1.36i. - Chimica biologica. Novo processo para dosar os gazes em dissolução nos
liquidos organicos, dispensando o aux.i1io da machilla plleumaliíca a mercurio. Pelo
sr. prof. Domingos Freire. V. Uniào l/ed., 1881., pg. 456, com 1. est. (B. da F.)

1.362.- A composição e estructura mOlecular nas suas relações com a pbysiologia
e a therapeutica. Pesquiza theorica pelo dr. Domingos Freire. V. Gaz. Med. Bras.,
t. I (188t), pp. 1.6,104,. (B. da F.)

1.363. - A destruição dos glohulos de leite acompanbada ao microscopio pelo prof.
Domingos Freire. V. União Med.) 1882, pg. 193. (B. da F.)

i36q,.· Estudo tbeorico e pratico sobre as variações e a dosagem da uréa (pelo
dr. Alvaro Alberto). V. Gaz. ~{ed. Braz., 1(1.882), pg. 261. (B. da F.)

Chimica industrial

1365. - These apresentada á Faculdade de Medicina do llio de Janeiro e sustentada
pelo dr.. Luiz Antonio Moreira de Carvalho. Rio de.Janeit·o, Typ. de Santos & Silva
Jtmio1", 1.851, in-4." g·r. de 23 pp., 2 fI. {B. da F.)

Pan tos: i.° Qual será a comllosição da fari nha de trigo? InClicar os meios de re·
cGnbecer chimicamente a lll'esença de diversos COI'POS empregados na falsificação do
pão; 2.° As molestias que se mallifeótão no exterior do corpo perlencerão sempre ao
fÔro da pa'l11010g;i1a externa? E as que se desenvolvem 11(jl interior do c-Grpo tambem
pertencerão sempre ao fÔro da da interna? 3.° Os alimentos que se dén01l1inãO pias
Licos são unicamente os que têm POI' base na sua composiçãO a protbeina? Servirão
como alimentos respiratorios tambem os al·imenlos plasticos, mu protbeicos?

1366.-Manual de cllimíca agricola, pelo dr. Nícoláo Joaquim.Moreira e pnblicado
a espensas da Sociedade Auxiliadora da Induslria 'Nacional. Rio de Janeiro, Typ. In
dustria Nacional de Cokim & Campos, 1.867, in-4,.ode XIV-269 pp. num., 1. fi.
(B. daF.)

1.367. - @yade-mecllm dos Cluiosos. Oollecçã@ de receitas praticas appli.cadas as
arles, omcias e a er.onomia domestica por J@sé Soa1res P,into Corrêa. Recit/:, Tyrp. Uni
versal, 1868, in-4,.o de35 pp. num. (B. da F.)

1.368. - Conservação de substancias vegetaes e animae~ pela deseceação. Processo
de Appert e outros mais. Por Lrnz Pedorozo. RJio de Janeiro, Typ. Academiea, i87q"
in-8.0 gr. de Y-59 pp. num. (B. da F.)



CLASSE IX

I-IYDROLOGIA

i369.-AguasmineraesdoBrazil. V. OProgr.lIfed., II, pg. 47L (B. daF.)

Contém;
Aguas mineraes do Cuba tão, na ilba de Sancta Catbarina (i8i7). Aguas mineraes

de Araxá, prov. de Minas Geraes (1816). Aguas mineraes do Araxá, por fI'. Leandro
do Sacramento (18i7).

S[o reproducções da Gazeta do Rio de Janeiro.

i370. - Memoria Topographica das Aguas Mineraes Brasileiras, ofl'erecida ao Ins·
tituto Historico e Geographico Brasileiro pelo doutor Antonio Maria de Miranda
Castro.

Or i g i n a I? In-~. o gr. õ fi. com 3 est. lith.
Exp.: Inst. Historico.

i37i.- Aguas mineraes brasileiras. V. Rev. llIed. Bras., I (i84,1-42), pg. i5.
Exp. : Bibl. Nacional.

i372.- Hydrologia medica. Aguas mineraes do Brasil (pelo dr. Sigaud). V.
Ann. de ~Ied. Bras., li (i847-48), pg. 93. (D. da F.)

Extr. dos Annales de TIlerapeutique_

i373. - Aguas mioeraes do Brasil (por Leo Junius [pseud. de José da Rocha Leão]).
V. O Obser. Med. fi Cir., n.OS4,5 e 6 de i8BO. (B. da F.)

Extr. da Revista Pop~llar, vaI. V, pg. 69; tambem reprod. no Guarany, i87L

1374. - Aguas mineraes do Brazil por Carlos Ferreira de Souza Fernandes, doutor
em medicina, &. Rio de Janei?'o, Typ. Imp. e Consto de J. Villeneuve & C., i877, in-8.o
de 78pp. num. (B. da F.)

Ceará:

i375.- Descobrimento de uma fonte d'agua ferrea na provincia do Ceará, pelo
dr. Liberato de Castro Carreira. i845. V. Areft. 1Iled. Bras., II (i845-46), pg. 96.
(B. da F.)

i376. - Existencia de uma fonte d'agua ferrea na provo do Ceará, descoberta pelo
dr. Liberato de Castro Caneira. V. Arelt. ilIed. Bras., TI (i845-46),pg. UO.
(B. da F.)

Pelo dr. L. de Castro Carreira.

i377 . - Analyses de alguns mineraes da provincia do Ceará dados pelo exm. o
sr. dr. Almeida Rego de volta de sua presideocia nessa provincia, por Elrnesto Fre
derico dos Santos. V. Rev. Pltarm., IV ( i85<i-55), pg. i49. (B. da F. )

i378.- Uma fonte milagrosa no Ceará (para.). V. Gaz. Med. da Bahia, III
(1868-69 ), pg. 225.

Tracta da Fonte de Caldas. na Bal'balha.
Exp. : Dr, J. Z. do Monozes Brum. '5.
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Bahia:

1379. - Olicio do juiz de direito da comarca do Joaseiro Joaquim Pedro da Costa
Lobo datado da villa do Joa eira II 7 de Fevereiro de 1839 e dirigido ao presidente da
provincia dll Bahill, dllndo noticia da existencia de fontes de aguas lhermaes na comarca
do Rio de Con tas.

Au to g r a p 11 o e o r i g i fi a I. ln-foI. i 11.
Exp.: BibJ. Nacional.

1380.- Das aguas mineraes de ltapicurú (pelo dr. J. J. Rodrigues). V. A'rcli.
Med. Bras., II ( 18'15-6,6), pg. 126,. (B. da F.)

1381.- Parecer da commis ão, que em virtude da lei provincial da Assembléa da
Bahia fóra nomeada para examinar as aguas mineraM da villa de lLapicurú, comarca
da mesma prov., e resnltado por ella apresentado ao exm. presidente, depois das
indagações feitas nas fonles ther01aes, redigido da fórma seguinte. V. Arclt. lIfed.
Bras., II ( i8Mj.6,6), pp. 125 e 14,7. (B. da F.)

Dat. da Babia a 19 de Abrit de i8~3 e assign. pelos drs. Eduardo Ferreira França,
Ignacio Moreira do Passo e Manuel Hodrigues da Silva.

1382.· Aguas mineraes da Bahia (por Aristides Ferraz Moreira). V. OC"epusculo,
Babia, If ( 186,6), pp. 81 e 98.

Exp.: Billl. Nacional.

1383. - Relalorio apresentado pela commissão nomeada pelo Governo para dar
parecer sobre as aguas do Queimado. V. Gaz. lIIed. da Bahia, V (1871-72), pg. 201.

Exp. : Dr. J. Z. do Menezes Brnm.

1386,. - Aguas therrnaes (de Itapicurú ou Sepó) da Bahia. V. Rev. lIfed .• 1.877,
pg. 107. (B. da F. )
Rio de Janeiro:

1385. - Noticia da agoa denominada Santa existente no lermo de Vassouras (Rio
de Janeiro) dada relo sr. Antonio Maria de Miranda e Castro, e tudante do 6.° anno
da Escola de lIIedicina desta côrle. V. Rev. Med. Flum., VI (186,0), pg. 373.
(B. da F. )

1386.· Dissertação inaugural sobre as ag-uas mineraes brazileiras e em particular
as da cidade do Rio de Janeiro. These que foi apresentada á Faculdade de Medicina
qo Rio de Janeiro e sustentada em 7 de Dezembro de 186,1 por Antonio Maria de
Miranda Castro, &. Rio de Janeiro, Typo,qraphia Unive1'Sal de Laemmert. 18M. in·4,.o
de 40 pp. (B. da F.)

1387.- Parecer sobre a pretençào de Francisco Gonçalves Ramos, que se propõe a
tornar potavel a agua do mar, pelo dr. Torres Homem. V. Ann. Bras. de lIfed., XVI
(18M- 65), pg. 122.

Exp.: Bibl. Nacional.

1388.· Composition chimique des eaux de la baie de Rio de Janeiro: par M. M.
Guignet e Telles. V. Journal de Pha1'1n. et de Cltim., t. 25, 1877, pg. i89. (B. da F.)

1389.- Pllrecer sobre a agua da Gambôa. V. Ann. Bras. de Med., XXX (1878-79),
pg. 272. (B. da F.)

Assign. pelos siirs. Augusto Cesar Diogo e dr. João Pinto do Rego Cesar.
1390.-Relatorio da analyse chimica a que procederam os drs. Domingos Freire e

Ferreira dos Sllntos sobre a agua de uma fonte da Gambôa. V. Rev. Med., 1879, n.O 5,
pg. 5; n.06, pg. 3. (B. da F.)
Paraná:

1.391. - Aguas thern::aes do Paraná pelo sr. dr. Ismael da Rocba. V. União lI/ed.,
i882, pg. 500. (B. dll F.)

1392.- Aguas thermaes do Xapecó, na prov. do Pllraná, pelo sr. dr. Ismael da Rocha.
V. União Med., 1.884" pg. 296 .• (B. da F.)
Sancta Catharina:

1393.- EXllme dllS agoas mineraes de Sllnta Calharina pelo doutor José Martins da
Cruz Jobim, lente de medicina legal da Fllculdade do Rio de Janeiro. Cidade do Des
terro, na Typ. Provincial, 184,5, in-fol. de 2 pp. inn.

E' datado da cida'Je do Desterro a 3 de Novembro de i8i5.
Foi reprod. no A.I·eh. ~:[ed. Bras., m, pg. 29.

Exp.: Bibl. Nacional.
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:1.394,.- As Caldas da Imperatriz, agu:ls tbermaes da provincia de Santa Catbarina.
Breve noticia por Alfredo d'Escragnolle Taunay. :1.877. V. OVulgarisad01', I, pp. 2a
:1.3 e 2:1. e Rev. do Inst. Hist., XLIl (:1.879), 2." p. pg, 3!l.

Exp. Bibl. Nacional.

Rio Grande do Sul:
:l.391>'-Aglla miner'al de S. Gabriel (Rio Grande do Sul). (Pelo dr. Momes e ValIe,)

V. Tribuna Phann, , :1.875, pg. :1.33. (13. da F.)
Minas Geraes :

:1.396.- Pl'Odigiosa lagoa descnberta llas C:ongonbas das l\1inns do Sabará, que tem
curado a varias pes oas dos achaques, que ne ta Relação se expõem. Lisboa, na
O/licina de 1l1i.quel Jllanescal da Costa, :1.74,9, in-4,.o de 27 pp. num., com uma est.

Muito raro.
E' datada da Villa Rica de N. S. da Conceição do Sabará'a Gde Maio de 1749.
Dá noticia de i07 enfermos curados com o uso das al!uas da lagoa.
A e~lampa, que é gravada a buril, tem por tilulo Figura da Lagoa, e de facto,

representa com seu Sang1'adollro, Olho da Lagoa, e palhoças em torno.
l~xp.: Bibl. Nacional.

1397. - Idem. Rio de Janei7"o, na Impressão Regia, i820, in .4,.0 de 38 pp. num.,
:I. n.

Raro.
E' reinlpressào da edição precedente, faltando-lho porém a estampa.

Exp.: Bibl. Nacional.

1398. - Aguas mineraes do Araxá, no Brazil. Carla de fI'. Leandro do Sacra
mento ao conde da Barca. V. COITeioBmsiliense, XIX (i817), pg. 524,.

Exp.: Bibl. Nacional.

:1.399. - Memoria sobre as aguas bydro-sulfuradas, quentes, ou não; sobre a agua,
virluosa, ou acidula da provincia de Minas Geraes, incluido seus uzos medicas ex
ternos, ou internos, publicada pelo doutor M. S. R. (Manuel da Silveira Rodrigue ).
Rio de Janei1'o, na Typ. do Dial'io deN. L. Vianna, -1833, in-4,.ode 23 pp. num.
(B. da F.)

Raro.
F~i reproduzida no Arch. Med. Bras. IV (i8~7·6,8), pg. 197.

-14,00. - Considerações sobre a maneira de fabricar o assucar no Brazil, e analyse
da agua gazosa da Villa da Campanha. These sustentada no concur o de chimica, no
dia 23 de Fevereiro de -1833; por Joaquim Vicente de Torres Horuem, doutor em
medicin~ pela Faculdade de Paris, bacha.rel em lettras, e em sciencias phy icas pela
mesll1~ Universidade. Rio de Janeiro, Typ. Imp. c Consto de Sei,qrwt Plancher & C.-,
:1.833, In-4,.o gc. de:l.6 pp. (8. da F.)

:1.4,0 l. - Analyse da agua gazoza da Villa da Campanha, peJo sr. dr. Joaquim Vi
cente Torres Homem. V. Sem. de Saude Puut., :1.833, pg. ilH. (B. da F.)

14,02.- Novas agoas mineraes gazozas da provincia de Minas Geraes, vulgar
mente chamaclns agoa de Santa Rita (por Calisto Jo é d'Arieira.) V. Rev. l'tlsd. Flum.,
VI, :l.8!l0, pp. :1.58 e 202. (B. daF.)

-1q.03. - Dis ertação acerca da ~nalyse e propriedade therapeutica das aguas
acidulas gazozas da cidade da Campanha. These apresenlada e sustentada perante a
Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro no dia I], de Dezembro de :1.8'18 por José
Xavier Lopes de Araujo, &. Rio de Jane'Í1'o, Typ. de M. A. da Silva Lima, 184,8, in-4,.o
gr. de21 pp.,4If. (B. daF.)

:1.4,04,.- Algumas con iderações Robre as aguas minel'nes e particulnrmente sobre
as da provi ncia de Minas Gemes pelo sr. dr. Antonio Gabriel de Paula Fonseca. V.
Revista trimensal daSocied. Instituto Academico, n.o 1,1867, pg. 7.

Exp.: Acad. lmp. rie Medicina.

14,Q5.- Aguas sulfUrosas alcalinas do Araxá, provincia de Minas. (Pelo dr. May.)
V. Ann. Bras. deJlfed., XXII (l870-7:1.), pg. 87. (8. da F.)

l4,06.- Aguas virtuosas da CiJmp~nba. Memoria sobre a dóse de acido carbonico
da fonte do Alpendre (acidula-g-azosa) additada de uma observaç:io sobre a existencia
de mang'anez na fon te d'arrna ferrea visinha ao hotel de O. Victoria... Pelo enge
nheiro Francisco Lobo Leite Pereira. Augmentada de uotas pelo mesmo. V. Ann.
Bras. de Med., XXU(:l.870-:l.87i), pg. i4,8. (B. daF')15 8

t4
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1.4,07.· Relataria da analyse qualitativa p. quautita~iya das aguas mineraes de
Baependy e da Campanha, na provincia de Minas Geraes, apresentado pela respec
tiva commissão. Rio de Janeil'o, Typ. Nacional, i874., in-4..o de 29 pp. num.
(B. da F.)

Assi~nado pelos si'irs. dr. Ezequiel Corrêa dos Sanetos, dr. Agostinho José de
Souza Lima e José Borges Ribeiro da Costa.

Reproduzido 110S Anil. Bras. de bIed., XXVI (187(,,-75), pg. i25.

i4.08. - Relatarias sobre as aguas mineraes deBaependy, da Campanha e de Caldas
na provincia ele Minas Geraes apresentados ao Ministerio dos Negocios do Imperio
pela commiss50 nomeada para analysal-as. i874.-i875. S. l. n. d. (Rio de Janeiro,
Typ. Nac., i875), in-fol. de 35 pp. num. (B. da F.)

São dois e assignados pelo dr. Ezequiel Corrêa dos Sanetos, dr. Agostinho José de
Sonza Lima e José Borges Ribeiro da Costa.

nepr. na Rev. !rIed., 1874-75, pp. 89, 97,123, :129 e i53.

1.4.09. - Agua mineral do Atterrado. nelatorio apresentado á Camara Municipal de
Passos (Min~s Geraes) pelo dr. Manoel Vieira ela Fonseca. V. Rev. Med., '1.874.-75,
pg, 3~5. (8. da F.)

iHO. - Relataria apre.sentado pelo dr. M. Vieira da Fonseca á Camara Municipal
da cidade de Passos (Mi nas Gerae ) sobre uma litWa fonte de aguas mineraes. Rio de
Janeiro, Typ. Centml de B1'own & Evaristo, i876, in·8.o gr. de i6 pp. num., i 11.
de en·ata. (1::1. da F.)

iMi. -As thermaes de Poços de Caldas (pelo dr. Ismael da Rocha). V. União Med.,
i88i, pg. 380. (B. da F.) .

iM,2. - As aguas sulphurosas de Poços de Caldas na proviucia de Minas Geraes
pelo sr. dr. Ismael da Rocha. V. União Med., i81:H, pg. 502. (8. da F.)

:1M3 .• Os Poços de Caldas. Discurso proferido pelo dr. Pedro Sanches de Lemos
na festa de caridade que teve lagar no dia 9 do corrente (Outubro de i879) nos Poços
de Caldas. Typ. a vapo1'do Diario de Santos, i879, in-8.o de i6 pp.

Foi reproduzido na Gaz. !rIed. Braz., 1(:1882), pg. 361.
Exp.: Dr. José Rodl'iguos Peixoto.

:1414. .. Guia dos Poços de Caldas pelo dr. J. de Paulu Souza. Campinas, Typ. da
Gazeta, :1880, in-8.0 de :13 pp.

Exp.: D,'. J. A. Teixeira de MeUo.

:1Mã. - As agnas thermaes de Caldas (pl'ov. de Minas Geraes) pelo dr. Pedro
Sanches de Lemos, medo elin. nos Poços de Caldas desde 1873. Rio de Janeiro,
Typ. PerSeV81'allça, i8tl~, in-8.o gr. de 2 Jr., M pp. num. (8. da F.)

:14.16. - Uma viagem a Poços de Caldas. Notas e reflexões pelo dr. [ManoeI
Joaquim Fernandes J Eiras. Rio de Janei?'o, TyV. de Miranda & Almeida, i884., in-8.o
de:1 n., 57 pp. (B. da F.)

:14.17. - Memoria sobre as Ag-uas Mineraes de Caxambú (Minas) pelo dr. Urias
Antonio da Silveira, &. Barl'a Mansa, Typ. de João Zoroastro Bittenco!wt, i884., in-8.o
de 60 pp. num. (B. da F.)

ilJ,iS.- Guia para uma viag-em ás ag·uas medicinaes de Caxambú, no muno da
cid. de Baependy, provo de Minas-Geraes, acompanbada de uma breve noticia sobre
a povoação e de esboço historieo das mesmas aguas pelo coronel Flllgencio de Castro.
Rio de Janeiro, Typ. dt! HY]Jp0l'ito José Pinto, i873, in-11.o de 32 pp. num., 4. ff.

Exp.: A. do Valia Cabral.

:14.:19.- Guia das aguas mineraes de Caxambú .. , extrahido de' uns artigos que
publicou na Imprensa Industrial Felix Ferreira. Rio de.Janei1;o, Imprensa Industrial,
:1877, in-i6.o de 44. pp., i fi.

l):~p.: Bibl. Nacional.

1.4.20.- Guia de viagem ás aguas mineraes de Caxambú. Breve noticia, contendo
um ligeiro esboço historico da descoberta destas aguas, o raLeiro da côrte a C~xambú,

a descripção da povoação e o resumo da analYtle official das aguas, por J. 'finoco. Ria
deJane~ro, Typ. at Leuzin,qe/'& Filhos, i88i, in-8.o gr. .

lIa duas edições.
Exp.: Bibl. Nacional.
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1421. - Maximino Serzedello. Guia de viagem para as ag-uas minernes de Caxambú,
Caldas, Lambary, Contendas e Cnmbuquira na provo de Minas·Gerae ,conLendo Lodas
as informações a respeito daquelJes lugares: das suas agnas medicamentosas, eLc.
Rio de Janeiro, Typ. de Aug~tsto dos Santos, 1884, iu·8.o de 10!!! pp.

Exp.: Bibl. Nacional.

Goyaz:
1.422. - Aguas Lhermaes ~Caldas) da provincia de GOY3Z e seus maravilhosos

elfeitos para a cura da morphéa. V. Rev. Med. Flum., V (1839), pg. 1.6. (B. da F.)
1423.- Aguas Lhermaes (Caldas) da provincia de Goynz e seus maravilhosos en'eiLos

para a cura da morphéa e outl'as enfermidades rebeldes da pelle, memoria dirigida
pelo SI'. VicenLe l\loretti Fogg-ia, italiano, ao exm. sr. presidente de Goyaz. V. Rev.
-'Ied. Flmn., V (1839), pg. ::185. (B. da F.)

1.42i. - Aguas thermaes de SanLa Cruz na provincia do Goynz. (Pelo dr. Faivre.)
V. Rev.I1Ied. Bras., II (:1.842-113), pg. 487.

Exp.: Bibl. Nacional.

1425.- Relatorio sobreduas memorias do r. dr. Joiio Mauricio Faivre, uma ácerca
das aguas Lhermaes de Caldas Nov11s na provincia de Goyaz, e ouLra ácerca da mar
pbéa; lido na sessão geral da Academia Imperial de Medicina em 1.0 de Abril de 1.845
e seguida do um artigo sobre as opiniões dos medico do Rio de Janeiro ácerca desta
m'olestia. Pelo dr. Luiz Vicente De-Simoni, &. Rio de Janei7'o, Typ. Imparâal de F. de
Paula Br'ÍlO, 1.845,io-4.o de 23·8 pp. num., 1. 11. de cOITigenda. (B. da F.)

A 8 ultimas paginas contém: Opiniões dos medicas do Rio de Janeil'o ácerca da
e/ephantiase dos gregos, nt/gal'1llente denominada mOl-pltéa, expendidas e conhecidas antes
das memorias do sr. Faivre sobl'e esta mo/estia.

Matto Grosso :
H26. - NoLicia sobre as aguas Lhermaes de Frade, em Cuiahá, escripta em francez

... pelo dr. Amedée (Moure) em Abril de 1.852. V. Ann. Bras. de l1fcd., VIII
(1.852-53), pg. 247.

Exp.: Bibl. Nacional.

-------osG





CLASSE X

'PHARMACIA

H27.- Pbarmacopea U1yssiponense, gaJenica, e chymica, que' contem os prin
cipias, diffinicoens, e lermos Jteraes de huma, & outra Pbarmacia : & bum Lexicon
\llliver~al dos termos pharmaceuticos, com a preparacnens chymicas, & composi
çoens galen ica~, de que se ma neste Reyno, & virtudes, & dosis dos medica
mentos chymico~. Hum tralado da eleyc<lm (sic l, descripçGo, do is, & virtudes
dos purgante. vcgetaes, & das drogas modernas de ambas as Indias, & Brasil.
Hum vocabulario universal, latino, e portuguez, de todas as drogas, animaes,
vegetaes, & mineraes, as im modernas, como antigas. (IjJerecida ao senbor dovtor
Joam Bernardes de Moraes ... Por Joam VigieI', &. Lisboa na Oflicina de Pascoal
da Sylva, Oi6, in-6,.o de 12 fi'. prelim., 475 pp. num., 6 If. inn. de Explicacarn
das (igu1'Us, 102 pp. num., com 6 estampas gravo a buril. •

As ultimas i02 pp. eOIl tam do aeeu.ado Vocabulal'Ío universal, latino e POt'tu
guez de todos os nomes dos simplices, assim dos antigos, como dos que ultimamente se
descobt'irâo na India Oriental, & Occidental, ou Bmzil.

Exp. : Billl. Nacional.

16,28., Regimento dos pre00S dos medicamentos simplices preparados E\ compostos
assim como se descrovem na Farmacopea geral do Reino, feito e publicado por ordem
de sua altesa real o príncipe regente nosso senhor para governo dos bot.icarios nos
Estados do Brazil. Rio de Janeiro, na Impressão Re,qia, 1809, in-4.o de Mi, pp.

Exp. : Billl. Naciooal.

1429.- Idem. Ibi, ibi, 1811, in-4.O de 46 pp.
Exp.: Bill!. Nacional.

1q30. - Idem. Ibi, 'ibi, 18i3, in-4.· de 46 pp.
Exp.: Billl. Nacional.

i431.· Idem. Ibi, ibi, 1816" in·lJ"O de 46 pp.
Exp.: 13illl. Nacional.

16,32. - [demo Ibi, ibi, i815, in-4.o de 44 pp.
Exp.: Bibl. acional.

i433,- Idem. Ibi, ibi, '18t6, in-lJ,.o de 50 pp.
Exp.: Bill\. Nacional.

143lJ,.- Idem. Ibi, ibi, i8i7, in-4.o de 50 pp.
Exp.: Billl. Nacional.

1435., Idem. Ibi, ibi, i818, iu-4.o de 50 pp.
Exp.: Hilll. Nacional.

1436.- Idem. Ibi, ibi, i819, in-4.o de 50 pp.
Exp.: Billl. Nacional.

1437.- Des faits contenus dans lo mémoire de M. Gomez. V. Jow'nal de Pllarm.
et de Chim., Iiv. 6,1820, pg. 273. (B. da F. )

Sobre a ipeeaeuanha.
1438.- Observacões faéultativas C algumas reflexões interessantes sobre os

pnrgantes do Le-Roy (por José Mamede Ferreira). Rio de Janeiro, Typ. Nacional.
1825, in-r...o de 12 pp.

Exp. : Bill!. Nacional. 'O
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i4,39.- Examen chimiqlle, par ~f, Vauquelin, de I'ipécacuanha branca, racine
du viola ipéeaeuanha (ipécacuanha iJ1ilnc), rapporté parM. 'I'aunay fils, de Rio
de·Janeiro. V. Juul'llal ele Phal'1n. et de Chim., liv. il~, i8'28, pg. ilO4,. (B. da F.)

iMO. - Mémoire SUl' quelques pia ntes omei 'ales g-énél'a lement em ployéees dans
les provinces hrésiliennes do Bal1ia, de Pernanlburo, et de Pi;lUhy; par MarLÍus. Tra
duit du llepel'Lorium fuI' die Pharmacie de Uucl1ner. Vol. 32, liv. 2. V. Journ111 de
Chim. },fdd., de Pltal'11~. et de Toxic., 1iv. 6, 18ilO, pg. 202. ( 8. da F. )

i4,'J,1.- C'lrta do dr. José Yictorino Ventura Pinbeiro, remettendo amo tras de
quatro qU<llidad s de oleo extrahi10 por elle do crolon LÍglium Joannesia Princep ,
Noz lia India e llerva Coral. V. Sem. ele SOlide Publ., I, pg. 256. ( U. da F.)

HA2.- Novo formulario geral ou collecção das melhores e mais u adas for
mulas dos diversos formularios e pharm<leias nacionaes e estrangeiras precedido
de hum iodiculo francez e portuguez das substancia meclicinaes simple e seguido
de bUDl memorial therapeuLico e hum resumo therapeutico de envrnenamentos.
Por J. P. Reis ... Tercein1 ediç~o enriquecida com um [Ippendice contendo as
mai moderna' formula df.J Bouchardat. Rio rle Janeiro, Em casa de Eduardo e Hen·
hque Laemmert) s. d., in·8.o de 7 ff., 47-XXU-:il0:2 pp.

Exp. : Bibl. da Camara Municipal.

14,4,'3.- Discurso sobre a neces-idade de um cocligo Pbarmaceutico Brasileiro,
liGO na .es fio publica da Academia de Medicina, a 30 de Junho do corrente anuo,
pelo sr. Ezeq uiel Corrêa dos San tos. V. Rev. Med. Flttln., II, i836, pg. 181. (B. da F.)

i4,4,4. - Ob ervações sobre a cntapla ma de linhaça, lidas pelo sr. Ezequiel
Corrên dos anLos, na ses ão da Secção de Pharmacia em H de Maio de i837. V.
Rev. iUed. Flum., III, pg. 75. (8. da F. )

UMí.- Relalorio do sr. IIi. F. Peixoto, sobre o eodigo Pharmaceulico Lusitano
do sr. Agostinho Albano da Sil ....eira Pinto, lido e approvado na se são gr.ral
da Acadomia de5cleAgosto de 1837. V. Rev. ilfed.Flwn., m, pg. ::137. (lJ· d.aF.)

i4,4,6.- Formulas apresentadas e approvadas pela secção de pharmacia da Aca
demia Imperit11 c!e Medicina do Rio de Janeiro, por José ~fanoel do Rosario. V. Rev.
Med. Flum., IV, pg-. i89. (8. da F.)

i4,H. - 'Formulario ou guia medica ... Terceira edição ... por Pedro Luir. Napo
leão Cbernoviz, &. Rio de Janei;'o, Eduardo & Henrique Laemmcl't, cd. ]J/'0p., i852,
in-12.o de X· 69L pp. num., e mais i inn. (8. da F.)

A primeira edição é de fSi!.

iM18.- Idem. Quarta edição. Ibi, ibi, 1856, in-i2.o-de X-668 pp. num., i 1].
(B. da F.)

i~A9. - An~lyse do formulario do dr. Chernoviz, pelo dr. J. C. S. V. Bev. lJ{ed.
Bl'as.,. 1(184,1·4,2), pg. 75.

Exp.: Di iJl. Nocional.

l!~50. - Rela torio do sr. Ezeq uial Correa dos Santos, sobre huma maquina e pre
paração do acido pyro-Ienhoso do sr. Rino. V. Rev. Med. Bras., I (L84,1-4,2), pg.35.

Exp.: Dibl. Nacional.

i4,51.· Relatorio da commissão e.. pecial enCilrregada de examinar a agua anti·
Cebril do sr. Ezequiel COfJ'êa do Santos, e verificar suas propriedalles medicas, lido
e approvado na sessão geral de i7 de Setembro de 18!J,0. V. Bev. Jlfecl. Bras., I (i84,1.
• (2), pg. 29.

Assign.; Luiz Vicente De-Simoni, José Martins da Cruz Jobim e João Maria
Soulié.

EIp.: Dibl. Nacional.

i4,52.· Ph<irmacopéa chymica, mediell, a cirurgia em que se expõem os remedios
simples, e compostos, suas virtudes, preparação, doses, e molesLias, a que são appli·
eaVieis, por Antonio Josú ,de Sousa Pinto botica rio cm Lisboa. Nova ediçào po~' Luiz
Maria da Silva Pinto. Ouro Preto, na TYfJJo.qm(ia de Silva, s. d., in.-8..o

E.tp.: Luiz Carlos do Figucil'odo Comia.

J453.· Inconvenientes Jle ·se ajuntal' laudaJ;lo ou .outra qualquel' prejparação
opiada JlOS collgio$ feitos eo~n .saes de ünc'Q, .clw.mbo, pra,ta, cobre, etc., e que tem
de ser empreg-adlls nas ophtalmias acompanhadas de ulceras da eómea ,transpareQ..te
(Pelo dr. J. V. Torres Homem). V. Arclt. nIed. Bras., I, Jlg. 4,6. (B. daF.) .
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U54,. - Como se preparam capsulas de oleo de ricino. (Por P. S. Ubaluba.) V.
.At-ch. Med. Bras., I, pg. 256. (B. da F.)

U55.· Formulario para o Ho pilai Mililar da guarnição da corte, ou escolha das
mais usadas formulas na praxe medico-cirurgica, com a iudicação da do e , tiradas
de diU'erentes obras. Por Fidelis Manins Ba tos ... medico da Imperial Camara, &.
Rio de Janeiro, 'l'yp. Nac., Ul45, in-4.0 de 4 ff. prel., 123 pp. num.

Exp. : Bibl. Nacional.

14,56. - Breve" reflexões acerca das preparações ferruginosas destinadas para usos
medicos ... pejo sr. E equiel Correa dos Santos. V. Ann. de 1JIed. Bras., I (1845-4,6),
pg. 147.

Exp. : Bibl. Nacional.

U57. - Consideraçõe acerca da preparação das aguas snturninas e de alguns col
Iyrios. V. Arch. 1Jfed. Bras., II (18í5-4,6), pg. 154. (B. da F.)

14,58. - Preparação do extrado de centeio espigado privndo de sua substancia ve
nenosa (el'gotina do sr. Bonjean) por um uovo metllodo (pelo dr. J. A. E. B.). V.
Ai'ch. ilIed. Bra.s., Ir (1a45-46), pg. 200. (B. da F.)

1459.- Da pharmacia (pOI' Ascanio Ferraz da MoLta). V. Arch. 1Jfed. Bras., II
(18í5-Mi), pg. 245. (B. ua F.)

1460.- Elementos de pharn13cia hommopathica ... por José Antonio do Valle, &.
Rio de Jll/leil'o, Typ. Bmsitiense úe F. M". Fel'reim, i8!J,o, in-4. ", de 4, Jf., 4,8 pp. com
esL.

EIp. : Bibl. Nacional.

i46i. - Noticia dada á Soc. das Sc. Med. em es lio de 27' de Dezem bro de i8M>,
ácerca da diversos productos pbarmacologicos, cuj~s amostras tambem lhe foram oC
ferecidas; pejo sr. Antonio Paes da Cnnba Mamede, pilarmo portuguez, que se re
tirou do BI'a ii, onde residiu alguns annos. V. Arch. 1Jfed. Bras., nr (184,6-47),
pg. i08. (B. da F.)

Extr. do Jornal dI,/. Soc. das Sc. ilIed. de Lisboa.
i4,62. - PÓ de Penelti (extrabido) ; pelo dr. M. A. de Albuquerque Pitta. V. Arch.

Med. Bras., IV (1847-48), pg. 233. (B. da F.)
1463.- Nova fórmul3 do pilulas anti-periodicas ; pelo dr. M. A. de M. Albuquer

que Pitta. V. Arch.lIfed. Bras., IV (1847-4,8), pg. 257. (B. da F.)
i46!J,. - Memoria off. á Acad. Imp. de Med. pelo ... sr. José Bonjean ... O pro to

cblorureto d mercurio sob a influencia do chloruretos alcalino~, com agoa ou sem
ella, póde transform'1r-.se em deuto-t:blorul'eto de mercurio Oll sublimado corrosivo?
V. Ann. Bras. de Med., V (i849-50), pg. 6.

EIp.: Bibl. Nacional.

i4,65.- These apresentada á Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e sustentada
em ii> de .Dezembro de i851, pelo dr. Antonio Franei co Leal. Rio de JaneIro, 'l'YP.
da Empreza Dous de Dezembro de Paula Brilo, i85i, in-4.o gr. de i8 pp., 4, ir. (B.
da. F.)

Pontos: LO Dissertação. Qual é a composição dos calomelanos e do sublimado
corrosivo e a mel boI' maneira de 03 pl'ep.lral'? 11' pos ivel que em alguns casos os
calomelanos se cOIHerlam no estomago em subli mado? Quaes ,lS circumstancias em
que semel nan te decomposição póde ter lagar? 2." Proposições. Como se tel'llIinam os
nervos nos di verS03 orgãos? Tem elles canaes? Quaes os meios de prova? 3.° Idem.
Qual a natureza dos tuberculos pulmonares, e quaes são as causas, que concorrem
pal'a a sua apparição principalmente no lHo de Janeiro.

1466. - Breves observações sobre o xarope de diacodio pelo sr. J. Caetano da Silva
Costa. V. Rev. Pltann., I (1851·5:2), pg. 30. (B. da F. )

i467. - Breves considerações sobre o sulfato de quinina, suas falsificações e meios
de as reconbecer. V. Rev. Plta1·m., I (t851-52), pg. 32. (B. da F.)

1468.· Meio de se reconbecer a substituição do mercurio pelo antimonio cru no
emplasto mercurial por J. C. da Silva Costa. V. Rev. Pllarm., I (i851-52), pg. 60.
(B. da F. )

1469. - Considerações ar.erca do perigo resu1tan te da posse e uso abusivo de
algumas fl'rmulas lUagistraes antigas scm a sancção do med.ico (por M. H. Pires
Ferrão). V. Rev. Pharm., I (i851-5:t:!), pg. 116. (B. da F. )" I
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U70. - Parecer de commissão afim de estudar os elifferentes processos ele se pre
pararem os extractos e a tinturas (por João Valentim de Figueiró). V. Rev. Pliann.,
1(1,851,-52), pg. 1,85. (B. da F.)

14,71..- Rolatorio da commissITo encarregada de apresentar o seu parecer ácerca
do trabalho do sr. João Valentim de Figueiró, sobre os difTlJrentes proces os de se pre
pararem extractos e tintunls. V. Rev. Plwl'1n., II (1852-53), pg. 20. (B. da F.)

Assign. por J. C. S. Coelbo, J. M. de GouvOa e ~1. H. Pires Ferrão.
llk72. - Considerações gemes sobre pharmacia tbeorico-pratica. Opusculo offe

recido e dedicado a Sua Mage tade o 1m perador com perrn i ão ua por M,I noel Maria
de Mor~es e Valle, doutor em medicina ... e destinado a ervir de guia aos aluIl1nos
de pharmacia na primeira parte do respectivo curso· Rio de JIJ,nei?'o; Typ. cle N. Lobo
Vianna e Filhos, 1856, in·4,.o de XI-2M pp. nU1I1. (B. da F.)

1.4,73. - TLJese [Ipre entuda a Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e sustentada
em 25 de Novembro de 1856, pelo dr. Antonio Baptista Villela GualJiassú. Rio de .Ta
nei?-ú, T.1IP. de N. Lobo Vianna e F'ilhos, 1,856, in-4,.ogr., de 3 ff., 73 PIJ. !lum., 2 ff.
(B. da F. )

Ponto: L° Dos 1Eno!eo ; 2. oDa noz vomica, seus principios illlmediatos consi
derados pbal'lllacologica e tlJerapeulicamente,cm relação ás escolas antigas e modernas;
3.° D,ls aneurismas externa; 4.° I1lephantiasis dos Gregos, suas cau'as e seu trata
mento.

14,74,. - These apresentaJa á Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e sustentada
em 25 de Novembro de 1.856 pelo dr. Manoel Maria Marque de Freitas. Rio de Ja
neiro, Typ. de N. L. Vianna & Filhos. 1.856, iu-4"O gr. de 4, ff., 37 pp. num., 1. fi.
(B. da F. )

Pontos: LO Qual a mel boI' classificação pharmaceutica dos medicamentos; 2." Com
moção cerebral; 3.° Elepbanliasis do' Arabes, suas causas; 4.° Elepllantiasis dos
Gregos, suas causas e seu tratamelllo.

14,75. - These :lpresentada á Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e sustentada
em 28 de NovelJ)b['o de 1,856 pelo dr. Henrique de Hollanda Cavalcunti ele Albu
querque. Rio de Janei?'o, Typ. Univ. de LaemmlJl't, 1.~56, in-q,.o gr. de 3 ff., 39 pp.
num., i fi. (B. da F.)

Pontos: LO IIi toria chimico-pb~rmaceutica da cbamáda Resinad'Angico; 2.° Da
natureza, sétle e CaUSaS daBl1lba de Folie ouviria durilnle a prenhez; 3.° Elephanliasis
do Gregos; suas causas eseu tratamento; 4.° Dacbolera-mol'l)u~,sua sMe, natureza,
e tratamento. Será contagio a ~

1.4,76. - These apl'e,entada á Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e snõtenlada
em 29 de Novemuro de '1856 pelo dr. Luiz Alvaro de Ca Lro. Nictltel'0Y, Typ. cla.Patria,
de C. B. de 11!Joura, 1.856, iu-4,.o gl'. de 5 If., 59 pp., i fi. (B. dá F.)

Pontos: LO !:Ii toriada distillação c dasagoas distilladas; 2.° Dos Qasos em queo
aborto provocado é ind icado ; 3.° A molesLia vulgarmente cbamada - oppillação 
será a chloro e ~ uas causas e tratamento; ".0 As profissões como causas predispo
nentes individuaes de mole tias.

14,77. - These apresentada li Faculdade de Medicina do Rio de Janei 1'0 e sustentada
no dia 25 de Novembro de '1857 pelo dr. Camillo Br.rnardino Fraga. Rio de Jane?'ro,
Typ. Univ. de Laemme?·t, 1.857, in-4,.o gr., de 4, lf., 4,0 pp., 2 ff. (B. da F.)

Pontos: LO Dos oleos medirinaes; 2.° Tratamento das queimaduras; 3.° Da
operaçüo do trepano; 4.° Em que deve dilIel'ir o tratamento da dysellteria nos cli
mas quentes, do que se emprega nas regiões temperadas.

1.4,78.-Tbese upresentada á F[lculdade de Medicina do Rio de Janeiro e sustentada
a 6 de Dezembro de 1,858, pelo dr. Antonio Andres Capper. Rio de Janeú'o, Typ.
de N. Lobo VianJ!ct e Filhos, 1,858, in-q,.o gl'., de 2 ff., 30 pp. num., 1. n. (B. da F.)

Pontos: LODos extractos e de sua preparação; 2.° Da hemopthise, suas cau
sas, signaes,diagnostico, prognostico e tratamento; 3.° Blenorrbagia urethral; 4.° Te
tanus t!'aU IlIa lico.

14,79.- These apresentada á Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, e sustentada
em 27 de Nov mbro de 1.858 pelo dr. An tonio Correia de Macedo. Rio de Ja'Miro,
Typ. Univ. de Laemmert, 1.858, in-4,.o gr. de 4, ff., 34, pp., i n. (B. da F.)

Ponlos: LO Da distillação e dos seus processos; 2.° Fleimão dilIuso; 3.° Virus
e ppçonbas; 4.° Da hemoptysis, suas causas, signaes, diagnostico, prognostico e
tratamento.
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HSO. - These apresentada á Filculclade de Medicina do Rio de Janeiro e sustentada
'em 6 ele Dezembro de 1.858, pelo dr. Francisco Antouio Dias Abreu. Rio de Janeiro,
Typ. Univ. de Laemmert, 1858, iu-4.0 gr., de 2 iI., 31 pp. num., i n. (B. da F.)

Ponl'os: LO Da elistillação e dos seus proc;e sos; 2.° Feridas das arteJ'ias; 3.°
Transformação das molestias; ~. ° Cancros venereos.

U81.. - These apresentada á Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e sustentada
no dia H de Dezembro .de 1858 pelo dr. Antonio Marques da Silva P<.Ivào. Rio de
Janeiro, TY1J. UIÚV. de Laemmel't, 1858, in-4.0 gr.,de 31f., 20 pp., 1 O. (B. da F.)

Pontos: L° Da distillação e seus processos; 2.° Da albulllinuria; 3.° Quaes os
meios pejos quaes se pMe reconhecer os vicios de conformação da bacia? ~.° B1eD-
norrllagia uretllral. .

1482. - SUl' l'action de l'ammoniaque SUl' les bydr'olates d'amnndes amores de
lauriel' ceri'e et de feuilles de pêcher, par M. Antonio Alves Feneira, pharmacien à
Rio-ue·Janeiro. V. Journal de Cltim. M;d., de Plvll'ln. et de Toxic., liv. 4" 1858, Jlp. 13).
(B.daF.)

1483.- E' ulil associar os mt'dicamentos? Pelo snr. di'. J. dos Remedios Monteiro.
V. Ann..Bras. de Med., XII (1.858-59), pg. 33L

Exp.: Bi~l. Nacional.

1484:.- Algumas palavras sobre o, oleo de figado de hacalhão. Por Eduardo Julio
JanvroL. V. Ann. Bras. de Med., XIII (1859 - (0), Pil'. 242.

Exp.: Di~1. Nacional.

1485.- These sobre os seguintes pontos: Sciencias acces30rias. O que são pUn
Ias, boi los e qual o modo de preparai-os. Sciencia~ cirurgicas. DeJcripção e apre
ciação CJ.os meios operatorios empregados na cura dos tumores l1emorrboidaes.
Sciencias medicas. Menstruação. Siguaes de morte. Apresentada á Faculdade de
Medicina da Unhia em Novembro de {SliO e peranre a mesma u tentada por Manoel
Marcolino da Silva Pimental ... afim de obt.;r o gr'áo de doutor em medicina. Bahia,
Typ. do Diario, 1.860, iU'4'0 gr. de i fI., 1.2 pp. num., i fi. (TI. dCl F.)

1.486.- Accidl'nts toxiques à la suite de l'admini tl'aLion de la santoniue, l'apport
à la société bré:;ilienne de pharnHlcie, par 1\1. M. Dantas, Janvrot, et Vieira. V. Ga
zelte lIeM. de 1l1éd. et de Chir., 1860, pg. 221. (B. da F.)

1.1~87.- Explicações sobre a collecção de pharm~cognosia e cbimica organica, & .
.enviada á Ex:posiyão Nacional por 'meodoro. Peckolt, &. Cantagatlo (impresso em
Weida pOl' II. Aclezitold), 1.861, iu-8° gr. de 38 pp. num. (B. da F.) .

1.488.· Pl1armacia brasileira. Pelo Sl'. pharm. Miguel da Costa Dourado. V. AnJ! .
.Bms. de Med.;1.862-03, pg. 2Hl.

Ex,), : Bibl. Nacional.

1.489.- O centeio e!lpig-ado, sua denominação, sua alterabilidade, e sua conser
vação, quer em sorte, quer em pÓ,pol'lgnac:ioJoséMalla. V. A Abel1ul, 2. o anno,
n." 1.4 (1.803), pg. 21.4. (n. da F.)

1.4,90.- Sarracenia purpurea (por Antonio Alves Ferreira). V. Ga.;;.1Ifed. do Rio de
JaneiTo, 1.863, pp, 1.07eH8. (B. daF.)

i49t.· As preparações glycerica do sr. Vezu (por Antonio Alves Ferreira).
V. Gaz. ilIeel. do Rio de Janei1'o, 1863, pg. 266. (B. da [/.)

i4!J2.·0Ieo sinapisado para SllbsLituir as cataplasmas de mostarda pelo dr. J. F.
da Silva Lima. V. Gaz. Mt'd. da Baltia, ]' (1.866·67), pg. 1.6.

Exp.: DI'. J. Z. do Menez • Brutn.

i4,93.- Formulario pbarmaceuLico para uso dos hospitaes e enfermarias militares
do TIra iI·redigido por uma eommiss50 composta dos doutore~ Jo~é Ril1eiro de Souza
Fontp.s. Luiz Bandeira de GOUVêD, Augusto Candido Forte de Bu;tamante Sá, Antunio
Corrõa de Souza Costa, &. Rio de Janeil'o, Typ. Neta., 1.867, in-~." de VII pp. :tl ir.,
27i·pp. num., i fi.

Exp.: Acad. Itnp. de Medicina.

1.494. - Parecer do sr. pharm. Eduardo Jnlio Jnnvrot sobre uma amo tra d~ cêl'll
e SUII proveniencia vegalal ou l.lllimal. V. Ann. Bms. de Med., XIX (1867-68), pg. ~H.
(B. da F.)

15 6'l.
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H,g5.- These apresentada á Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e sustentada
para o concurso a um lugar de oppositor da secção de sciencias accessorias pele.
dr. Agostinho José de. Souza Lima. Rio de Janei1'o, Typ. de Quirino & Irmão, 1871.,
in-4. o gr., de 2 ff., 33-H pp., 1 /l. (B. da 1".) ,

Ponto: DolS substancias imcornpativeis sob o ponto de vista chimico-pharmaco
logico.

H196.- Concurso para a cadeira de pharmacia. These sustentada em Julho de 1871'
na Fac. dade de Medicina da Bahia pelo dr. Rozendo Aprigio Pereirn Guimarães, &.
Balda) Typ. deJ. G. Tourinho, 187t, in-~.o gr., de 3 JT., M-8 pp. (B. da 1".)

Ponto: Agua (como vehiculo).
HI.97. - Novos instmmentos de pharmacin pelo dr. Pedro Nnpoleão Chernoviz.

\". Gaz. Jl1cd. da Balda, VII ('1873-7q,), pg. 168.
Exp.: dr. J. Z. do Monozos Brnm.

H9 .. Silicato de potassa ou vidro liquido pelo dr. Pedro Luiz Napoleão ChCl'
no\'iz.'V. Ga::;. !Jfccl. da Bahia, VII (1.873-76,), pg. 3~3.

Exp.: dI'. J. Z. do Monozos Bl'nm.

H99. - Breves considerações sobre a resina extrahidn do vegetal-Chjncboua
Vello ii-vulgarmente-Quina do Pará. (Por J. da Malta Machado Juuior.) V. Rev_
ilIcel., 1873-7~, pg. 1M. (B. da 1".)

Transcripção da. Rev. elo Inst. Acael.

1500.- Pharmacia Arouca. Catalogo das drogas simples, productos chymicos e:
l)reparações pbarmaceuticas especiaes existentes na pharmacia Arouca... (Por)
C' tlio Josó Pereira Arouca, pharm., &. Baltia, (Typ de J. G. Tourinho), 187~, in-~. <>

de 28 pp. num.
Exp.: A. do Vallo Cabral.

{tiOI. - Do emprego do carvão de choupo em capsulas gelatinosas (pelo dr. 1\1on
corro). ,. Rr;v. j):[ed., 1874-75, pg. 43. (B. da 1".)

1;i02. - Nota sobre o pó anti-herpetico d'llraroba palo dr. M. Palasme Cham
peaux. V. N01·te-Academico, 18i5, pg. 58. (B. da 1".)

1503. - Nota sobr.a o pó anti-herpetico da araroba pelo dr. M. Palasme Ch.am
peaux. V. llnn. Bras. de j):[ed., XXVII (18i5-70), pg. lj,25. (B. da F.)

Extl·. dos·A1-chivos de lf'Ied. Navale de Maio de 1873.
1õO~. - Ferro dialysado pelo dr. P. L. N. Chernoviz. V. Gaz. Med. da BaMa,.

18iO, pg. 317. (B. daF.)
.1505. - Parecer dos preparados do pharmaceutico Bartholomen (pelo pharm.

Cezar Diogo). V. Ann. Bras. de Med., XXVIII (1876-77), pg. 309. (B. da 1".)
1506. - Baunilha e Vanillina (pelo dr. Theodoro PeckolL). V. Rev. j):[ell ...

1877, pg. 8i. (B. da1".)
1507.- Da associação do iodo ao acido gallieo e no ferro. Xarope iodo-gallico sim

ples e ferruginoso. (Pelo dr. Teixeira Maciel.) V. Rev. lIfed., 1877, pg. 2~2. (B. da F.)
1508. - Noticia do processo Andrade para a preparação da •Vieirina. pelo pharma

cantico A. S. Bittencourt. V. O p.j-ogl'. Med., II, pg. 135. (B. da 1".)
HiO\L - Um novo revulsivo. Considerações sobre um artigo do sr. dr. Couturier

pelo dr. Martins Costa. V. O Pl-Ogl-. ll'led.) II, pg. 190. (B. da 1".)
1510. - Parecer sobre os preparados de j urubeba dos pharmaeeuticos Bartholomeu

& C.a, apresentado á Acad. Imp. de Med. do Rio deJaueiro pelo professor encarre
gado de os analysar Cezar Diogo. Pe1'nambnco, Typ. Commel'cial, 1878, in-fol. 1 n.

Exp.: Bibl. Nacional.

15'11. - Formulario para uso dos hospitaes e enformarias de Marinha coufeecionad(}
por nma com missão composta dos doutores Carlos Frederico dos Santos Xavier Aze
vedo, cirurgião-mór da armada e dos chefes de clinica do Hospital de Marinha da
côrte Bento de Carvalho e Souza ... e João Ribeiro de Almeida, &. Rio de Janeil-0,.
Typogl'aphia Nacional, 1878, in·~.O de 38 pp. nnm. (B. da F.)

1512. - FOl'l11Ulario para o Hospital da S~nta Casa da Miserieordia do Rio de Janeiro
organisado de aeeôrdo com os medicas effectivos do Hospital pejo dr. Augusto Fer
reira d.)s Santos, director do serviço sanitario. Rio de Janei1-o, Typ. a vap07' de AC
mcida lJfal'qucs & C.") 1879, in-~.o de 203 pp. num. (B. da F.)



1i5

HH3.- Novo formulario medico e pharmaceutico ou vademecllm medicum .. , pOI'
"l'heodoro J. H. Langgaard ... Terceira eilição cuidadosamente revista, melhorada e
~onsideravelmente augmeutada. Rio de Janeil'o, Edttal'do & Hendque Laemmel't, i880,
in-8.o deX pp., 3 ff" i296:pp. num., com fig. interc. uotexto. (!:l. da F.)

H51fi,,· Da pharmacia do Brazil e do ~eu exercicio por Eusebio de Almeida Uar
tios Costa, pharmaceutico, &, Rio de Janeil'o, Typ. de iJ[alarinlto & !tont'Alveme, 1 80,
in-8.o gr. de 2tr. 20 pp. num. (B. da F.)

i5i5,- SUl' la carica Papaya et la papayatine (por Peckolt). V. J ottrnal de Nllo·m .
.ct de Gltim" I (i880), pg. iOL (B. da F,) .

i5i6.· Alman'ak medico da Imperial Pharmacia Diniz para o anno de 1880. Con
tendo ... bem como artigos sobre medicina. Fundado e redigido pelo dr. fo'rancisco
Corrêa Diniz ... Col!:lborado por disLiuctos medicas. Rio de Janeiro, TVp. d!t Gazeta
.de Noticias, i8S0, in·8.o peq. de 93 pp. num. (B. da F.)

A redacção principal d'este Almanafc pertence ao sr. dr. Dal'll1eval da Fonseca.
i517. - Idem para o anno de 1881... fundado e diriO'ido pelo dr, FI'anci. co

Corrêa Diniz ... CoI laborado por distinctos medicos. Segun~o anno. Rio de Janeú·o.
Typ. da Gazeta de Noticias, iSBI, in-q,.o de 90 pp, num., a que se seguem 15 IL
,de aonuncios (B. da F.)

f5iB.- Pharmacologia (por Janvrot). V. r11'clt. deMed., Gil'. e Pltal'ln. do Br((zil,
n.'S i-7, iBBO·Bi. (B. da F.)

i519.- Noções de pharmacia, por A. Cesar Diogo, pharmaceutico, &. Rio de
Janeiro, Typ. de J. D. de Oliveira, i8S1, in-B.o gr. de VI-255 pp. num. e mais 1
·deen'ala. (B. da F.)

1520.- Nota relativa a um principio extractivo retirado das cascas dn Acncia
.Angico-(Leguminosa), pelo SI'. pb.armaceutico Melto Oliveira. V. UnUlo }'Ic(l.,
i8S!, pg. 607 (B. da F.)

i521.- Anda-assú; achantosperma xanthioides; vellame deI campo; llllo\'e
-pi anta medicinali, dei farmacista Melto Oliveira di Rio Janeiro. V. Gaz::elta JIeel.
Italiana, iBSi, pg. 3B7 (B. da F.)

1522.- O acido phenico por Eusebio Martins Costa, V. Rev. PIICLl'1n., I (18ai),
.pg. 9. (B. da F.)

Uí23.- Vinhos falsificados por Eusebio Martins Costa. V. Rcv. Plwr/n., I
(1884,), pg. iq,. (B. da F.)

i52q,.- Considerações geraes sobl'e o vinho por Eusebio Martins Costa. V. Rrv.
Ph(tI'In., I (iBBi), pp. 4,6, :1.06, i2q" i3!l: e i80. (B. da F.)





SECÇÃO DE SCIENCIAS NATURAES

CLASSE XI

HIST'ORIA NATURAL

Obras geraes

---...----,---
:1.5.25. - Historia natvralis Bras,ilire. Guilielmi Pisonis". De medicina brasiliensi.

libri qvatvor :. " et Georgii Marcgl'avii de Liebstad..• Historire rervm natvl'alivm
BrasJlire, libri oclo : ... cvm appendice de Tapuyis, et chilensibvs. Joannes de Laet
in ordmllm digessit &. Lvgd. Batav., ap. Franc. Hackivm, cc Amstelredumi, apud Lud.
Elzevirium, :I.ti~8, in-Cul., de r. gl'av., com eslo (H. da F. )

:1.526.- Gulielmi Pisonis .•. de Indice utriusque re naturali et medica libr1
qvatvordecim. Amstelredami> apud Ludov. et Dalliel. Elzevirios, i658, in·Cul. com est.
(B. da F.)

i527.- Noticias cvriosas, e llecessarias das covsas -do Brasil. PelIo p. Simam de
Vasconcellos, &. Lisboa, 00'. ele roam da Costa, i668, in-i.o, de 3 lI. prel ... , 29i pp.,
6 lI. de indice alpbübetico.

Exp.: BibI. Nacional.

mi528.- Idem. Rio de Janeiro, 1·eimpr. na Typ. Nacional, i82g" in·g,.o, de :1.83 pp.
Saniu sem o nome do auctor.
Faltam nesta reimpressão a carta dedicatoria do auctor ao capitão Francisco

Gil de Araujo; o prefacio ou advertencia; a breve introclucção; e o indice alpua
betico.

Exp.: Bibl. Nacional.

1529.- Noticias curiosas e necessarias das covsas do Brasil. PelIo padre Simam
de Vasconcellos, da Companbia de Jesvs, &. Lisboa, na 00'. de Iuam da Costa, ilili8,
in-fol.

E' tiragem á parte da .Cbron. da Companbia », com n. de rosto especial.
Exp. : Gabinete Porto do Leitura.

1530.- Dialogos Geographicos, Cbronologicos, Politicos, e naturaes, escriptos por
Josepb llarbuza de Sáa, nesta VilIa Reyal do Senhor Bom Jesus do Cuyabá. :1.169.

Copia moderna. ln-foI. 463ll'.
Traz uma relação dos animaes, plantas, &. do Brasil.

Exp. : Inst. HisLorico. ,,~
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1531. - hIstoria Natural do Brasil, segundo o Systhema de Linêo, com des
<eripções de alguns animaes, e observações sobre a Cochenila, Tabaco, Salsa, e a nova
Imprensa celyudrica pa ra a factura do Tabaco de folha com estampas exactas
.e fieis. Por Joaquim de Amorim Castro, D.or em Leys pela Universid'ade de Coimbra,
"Socio Correspondente da Real Academia das Sciencias de Lisboa e- Juiz de Fóra da
Villa da Cachoeira, &. &. &. Tomo 1. 0 Anno 1789.

Co p i a moderna. ln-foI. 52 II. não num., sen~ as;est. accusadas no titulo.
D. Antonia R. de Carvalho possue outr;t cópia mod. in-fol de U. II., tambem fal

tando as e lo
Exp.: Insl. Hislorico.

11>32. ·Memorias de Domingos Vandelli. J. De alg111~ Producçoens Natural3s deste
Reino, das quaes se podia tirar utilidade. II. Produ~;;uens aturaes das Conquistas, e
dos Dominios dc Portug<ll, as quaes ou são pouco couhecidas ou não se aproveitão .
.III. Mi nas de Ouro no Brazil. IV. Diaman tes do Brazil. V. Utilidade dos Musêos de
Historia Natural.

Traz no principio uma dedicatoria á rainha D. Maria I escripta da propl'ia mão do
.tuctor.

A Memoria I sobre algumas producçoens, t\:o tem 16 rr., de fI. I a {u, e foi iro 
pressa no tomo I (1789) das (( Memorias economicas da Acad. R. das sciencias de
Lisbôa.'

A Memoria II sobre producçoens naturaes das Conquistas, que decorre de /T. {7 a 4r..,
28/T., corre impressa no tomo I das mesmas « Memorias da AGad. Real .•

A Memoria III, sobre as mi nas auri feras do Brazil, di vide-se em 9 capi tu los, tem
35 fI., que occupam de II. 45 a 79.

A lIlemoria IV, sohre diamantes do Braz il, divide-se em 5 §§, consta de 10 ff., que
vão de ff. 80 a 89.

A lIl~moria V, acêrca da ulilidade dos museus, contém 15 II., de fI. 90 a 1Or...
O r i g i n a I. Sem data.
Cod. XXVIlI (4-33), 2 II. inn., 106. ditas num. e I de <index. I 19Xi2.
() titulo é, como a dedicatoria, do pua ho do auctor.
D'estas memorias ha outro exemplar escripto todo de leUra do auetol', mas sem

a dedicaloria. Tambem uão- trazem data. E' o Cad. XXIX (4-31).
Exp.: Bibl. Nacional.

1533.- Memoria de Domingos Vandelli, Director do Real Jar'dim Botanico, e Leute
de Historia aturai, o Chymica sobre as Producçoens Naturaes do RtlÍno e
lias Conquistas primeiras ma lerias de diITerentes Fabricas, ou Manufacturas.

Precedida de lima especie de introducção sem titulo.
Or i g i 11 a I. Não traz d:J.ta.
Cad. XXX (4-35), 20 /T. inn. :l8x1L
Tracta dos productos naturaes do Brasil.

Exp. : Bibl. Nacional.

1534.. - Diario particular de Alexandre Rodrigues Ferreira. i783 a 1791.
Có P i a moderna. ln-foI. :l3 fI.

Exp.: Insl. Hislorieo.

4.535. - Documentos officiaes relativos a expedição scientifica do dr. Alexandre
Rodrigues Ferreira pelas capiLanias de Malto Grosso, Cuyabá, incluindo algumas
carlas do naturalisla. -1.790-91.

Cópias modernas extr. do Arch. do Consefho Ultram. de LisbOa. ln-foi.
Exp.: Inst. Hilol'ico.

153(3. - Iuventário Gerál, e Particular de todos os Productos Náturaes, e Arlificiáes
Instrumentos, Li vros, Utensiz, 13 Moveis, pertencentes ao Real Gabinete de Historia
.Natural, Jardim Botanico, e suas Caza aunexas: Como são Gabinete da Bibliotéca
(sic), Caza de Desenho; Dila do Laboralorio; Dita das Preparaçoens, e Armazem de
Resérva, &," Tudo como nella se declara para V. Ex. ea vêr. AJexandre R.odrigues
\Ferreira.

Datado do Real Gabinete de Historia Natural (de Lisboa) a 8 de Novembro
de 1794.

Original, comaassign. autogr. doauctol', não só na folha de rosto como no
fim. Cad. CDXCVII (8-39),!i3.II. 30X:l7.
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AclJam-se indicados nesle «Inventario» varios proeluclos naLuraes e arLificiaes do>
Brazil, principalmente do Grão Pará.

Trabalho curioso, dá ideia exacta ele todos os ohjectos que possuia em i79~ o
actual Real Museu da Ajuda, em Lisboa.

Exp. : Dibl. Naci1nal.

1~37. - ~~sephi de Anch.ieLa, ~pis.tola,. quamplu~imarum re~um naLuralium qure
S. VlncenLIl (nunc S. Pauli) provlnclam Incolunt, SI tens descl'lptionern, a Didaco de
Toledo Lara Ordonhez adjtlCLis annotaLionibus edita. Olisipone, Typis Academire, 1.79~
in-fA,.o de 3 {L, fA,6 pp. •

Opuscuto publicado nas - «Noticias para a historia e geogl'aplJia elas nações.
ultramarinas.» - (Tom. I, n.o III, de pp. i27·i7B).

D'ahi se tirou a edição em separaelo, que aqui se descreve.
Foi traduzida pelo sfil'. dr. Teixeira de MeIJo e publicada nos Annaes da Biblio

Iftec.l Nacional, I (iB76-77), pg. 275.
Exp.: Dibl. Nacional.

1.5:38.. Instrucções dadas pelo Lenle de Zoologia e Mineralogia da Faculdade de
Filosopbia da Universidade de Coimbra o D.o,· Francisco Antonio Ribeiro de Paiva.

Não traz dala j mas parece ser de iBOB. Perlence á expedição philosoplJica ele:
que tract.lm os dois cad ices que se seguem.

CÓ P i a authenticada pelo orncial maior interino da Secretaria de Estado dos Ne·
gocios do Imperio José Bonifacio Nascentes de Azambuja. Cad. DXXIX (9-36),5 IT.
inn. 38x22.

Exp. : Dib!. Nacional.

1539 .• Instrucções dadas pelo Lente de Metallurgia da Faculdade de Philo ophia
da Universidade de Coimbra o Doutor José Bonifacie de Andrada e Silva. :l.1306..

Contém uma carta regia dirigida ao reitor da Universidade communicando-Ihe
a nomeação do dr. Luiz Antonio da Costa Barradas, para a viagem pIJilosoplJica de
Pernambuco, e 0- Dil'ectc>rio para a expedição philosoplJica tia Capitania de Per
nambuco - apresentac!o paI' José Donifacio de Andrada e SiI va.

Có p i a moderna authenlicada pelo oficial maior da Secretaria dos Negocios do
Imperio José Bonifacio Nascenles de Azambuja.

C.•d. DXXVIl (9-3~) i3 IT. inn. 37x'U.
Exp. : Biul. Nacional.

i5~0. - Instrucções dadas pelo Lente de Cl1imic[l da Faculdade de Philosopl1ia
da Universidade de Coimbra o D.r Tl10mé Rodrigues Sobral.

Sem dala.
Pertence á expedição philosophica pelo reino e Ruas colonias, de que traclam os

elous codices an teriores.
CÓ Pi a, authen Licada pelo omcial maior int'3rior da Secretaria de Estado dos.

Negocias do Imperio José Donifacio N. ele Azam buja.
Cad, DXXYIIl (9-30), iO IT. illn. 39x20.

Exp. : Bibl. Nacional.

1.Mi. - Mapa curiozo de novo descuberto. ParLe Terceira da Lamentação BraziJica.
Dividido em seis Capitulos ... ComposLo por hu indigno .Sacerdote indio nacio~wl
Brazilico •.. o P.c Francisco (Telles) de Menezes. Come sado em 1.799, e conc]nldo
em 1.806 na Freg. a do Pau dos ferros Ribr. a do Apody.- Codice ~eral d~. Mapa
curiozo de Novos discubertos pertencentes a Parte JIl da Lamentaçao brazlllca .•.
Das indagaçoells feitas desde o anno de 1.808, athé o prezente de 1.817.- Tova Searà·
de ricos Tl1ezouros Lemporáes e Eternos. Arte de Conquista de novo de coberLa ..•
Parte II da lamentação brazilica: desde o anno d~ 18UO, completa, em 1807 no Norte
do Brazil. E agora accrescentada desde 1.82fA, alhe 1.8::.7 inclllzive.

Autógrapho. In-~.o 4 vols:
Exp.: In;t. Hislorico.

1.5fA,2.- Tableaux de la natuI'o ou considérations sur les déserts ... par A. de
Humboldt, & '" Pa1'is, F. Schoell, 1.808,2 vol. in-i2.o

Exp. : Dibl. Nacional.

i5fA,3 .• Prefação preliminar Ao Ensaio filosofico., e politico da Cl).pitania do Ceará
Para servir á Sua Historia Geral Escripto de OJliCIO I?ello Sarg. lO MoI' João da. S.a.(;~
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Feijó, NaturalisLa EncalTegado ... das Investigações filosoficas da mesma Capitania.
1808.

Autógrapho. Cod. V!lI (4-iO) , 9 a. inn.17XiO.
Consta que fui Ímpr. no l1io de Janeiro .em !8iO sob o titulo" PreambuLo ao

EnsaiO JllosuJico, &.
EXJl.: ni~1. Nacional.

Hj4J~.- Compendio de Lições Eleinentuees de Ri toria Natuml Descriptiva dos dois
Reinos Zoologico e Pl1ytulogico. Organizado segundo o sistema de Linneo por João
da Silva Feijó. . .

Original? Sem data. In-i..o
Oauclol' era natural do Rio de Janeiro, naturalista, professor da cadeira de his

toria natur,11 da Academia Militar do Rio de Janeiro.
E'Jl. : Blu!. 'acional.

1545.- Instrucção pai-a os vJ:ljantes e empregados nas colonias sobee a maneira de
colher, con 'eevar, e remettel' os objectos de hi:-:tnria natural. Arranjada pela Admi
nistra ào do R. MuSelt de hi,;toria naturnl de Pnris. Traduzida por ordem de :Sua Ma..
gestade Fidellssima ... do original francez impres o em 1818. Augmpntada ... e pre·
cedida de algumas reflexãe sobre a histllrÍa uatural do Brazil &. Rio de Janeiro, na
Impl'esscio Re.qia, 1819, ill-(j,.O, de LVI-77 pp.

A trad. e as «Hefiexões» s;lo do nlon enhor Miranda; mas !la quem afirme que
são ellas de José Feliciano de Castilho, [Jae do cons. José F. de CastillJo e de An
tonio Feliciano de Ca tilho.

EXJl.: Bibl. Nacional.

i5(j,6.· Delectus Jlorae el faunne brasiliensis ... Auctore J. C. Mikan ... Vindobonae,
sumtiblls auCloris lypis 111ltoni Slmuss, :1820, in-fol. gT. fig.

E'Jl.: OIUI. Nacional.

1.5(j,7.-Wandering. in Soutb America, the nortb-we t of lbe United and the Antilles
in the years 1812, 1816, 1.820, & I8H, with origin~l instruction, for the perfect pre
servatlon of birds, &... By Chal-los Waterton. FourLh edltion. London, B. Fellowes,
:18::J9, in-8.0 com uma esl.

EX"p.: DI'. Josú Hoàriguos Peixoto. ,

M(j,8. - These apresent~da :í Faculdadê de medicina da Bahia por Malaquias Alva
res dos Santos. Bahia. 1 yp. ele Epifanio J. Pedl'oza"& Il'11lcio, 1839, in·'!.O de 2 n.
il.l: pp.

Ponto: Caracteres doo tres reinos da natureza.
15'1,9. - Origem dos seres organisados. Tendenciada raiz da' plantas para o centro

da terra. These apresentolda e sustentada perante a Faculdade de medicina do Rio
de Janeiro em 10 de Maio de 188(j, por Adriilno Eugenio Pereira da Cunha e Mello.
Rio de Janeiro. Typ. Americana deI. P. da Costa, 18(j,g" in-g,.o gr. (j, pp., 31f.
(13. da F.)

1550. - InsLructions relatives ii l'hist. naturelle paul' une expédition SUl' le oeuve
de Auwzones, comm. par 111. de Montravel, par MM. Valenciennes, Jussieu' et
Brogninl't. V. Nouv. Ann. des Voyages, 5. 010 série, 18'16, IV.

EXI).: Bi~1. Nacional.

1551. - These apresentada :í Faculdade de Medicina da Bahia e sustentada no dia
26 de Novembro (ai i:ís 4 de Dezembro) de 1852 por Antonio Franco da Coo ta Meirel
les ... para obter o gl'au de doutor em medicina. Breves considerações acerca da
sabedoria de iJeus revelada na organi ação do homem. Baltia, Typ. de Carlos Pog
getti, 1852, in·g,.o gr. de 6 tf., 12 pp. Rum., 2 If. (B. da F.)

1.552. - Commissão scientifica exploradora de algumas provincias do Imperio. Por
J. B. CêJlogeras. V. Rev. Pop., IV (:1859), pg. 122.

Exp.: Blul. Nacional.

1.553.- Trabalhos da commiss. sc:entifica de exploração. Intl·oducção. I e li
folheIas. Rio de Janeiro, Typ. Univ. de Laemrnel't! 3 vols. in-g,.o, com est.

Pelos drs. Francisco Freire Allemão e Manuel Freire Allemão A« Intl'Odocção»
contém, além d'isso, os relatarias: da commissão geologica, por G. S. de Capanema,
e o da comm. zoologica, pai' 111. Ferreira Lagos.

Exp.: Diul •. 'acional.



Exp.: Bibl. Nacional.

1563. - Pbysical bistory of tbe VaIley of the Amnonas, by L. Agassi. V.
Atlantic Jlfontly, f866

Exp.: Bibl. .acional.

15M.· Exploração do Amazonas. OJJicios do dr. S. C<mLinho ... no Relat. de
Agricultura de 1866.

Exp.: Dibl. Nacional.

1565. - Climats, géologie, faune et géographie botanique da Brésil par Emma
nueI Liais. Paris, Garnier Fré?'es, 1872, in-8.0 gr. com i c. (8. da F.)
. f566.- Tlle lifted and subsided rocks of America with their intll1ences on the

oceanic, atmospheric, and Iand currents, aud the distribulion of races. By Ges.
Catlin. L?lldon, Trü,bner & Co., 1870, in-8.0

Elp. : Bibl. Nacional.

1567.- Tropical nature, and other Essays. By Alfred R. Wallace, &. LOlldon,
.Mac lIfillan, 1878, in-8.0

Exp.: Bibl. . aciona!.
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155!!'.· Breve exposição dos trabalhos da Secção Geologica da Commisslio Scien·
Lifica. (Pelo dr. Guilh.errne S. de Capanerna.) SancLa Cruz, Serra da UrubureLama,
21! de Novembro de 1860.

AULógl'apbo. fn-fol. 2 fI.
Exp.: Inst. Hislorico.

1555.· Producção natural e indusLrial da provo d·) Pará. V. Relataria da provo
do Pará, peJo dr. F. C. d'Araujo Brusque, 1863.

Exp.: Bibl. Nacional.

1556. Generos de producç1io naLural e indu triaJ do Pará. Por O. S. Ferreira
Penna. V. Relataria da pl'OV. do Pará, pelo dr. J. V. CouLo de Magalhães, 186!!'.

Elp.: Bibl. Nacional.

1557.· The naturalist on the river Amazons .. By Helll'Y Walter Bates. Second
ediLion. London, John ll'[lwmy, 186!l-, in-8.0 com est.

Exp.: Bibl. 'acional.

1558.· Conversações scienLiflca sobre o Amazonas feitas na sala do ExternaLo
do CoJIeg-io de Pedro II pelo Sr. L. Agassiz (Redigidas e publicadas por Felix Vo
geli). Rio de Janeiro, J. Villeneuve &: C., 1866, in'/bO de 71 pp.

Exp.: Bibl. Nacional.

1559.- HisLoria natural popular, descripção circumstauciada dos tres reinos da
natureza coordenada e trad. do tratados dos autores allemães F. MarLini e Rebau
pelo dr . .T. Pb. AnsleLL, precedo de um prologo e seguida de dous di cursos sobre
« Imperial Florre Brasilien i. », e o passado e o futnro da raça americana pelo cons.
inLimo Dr. C. F. PIl. ele Marli us e amada de 5!!' laboas coloridas, contendo
551 fig., além de muitas outras intercaladas no texLo. Terceira edição. Rio de
Janeiro, E&: H. Laemmert, 1873, 2 vols. in-8. o gr. (B. da F.)

1560.- FormaLiün de la VaJIée de l'Amazone paI' Louis Agas~iz. V. Revue Seien·
tifigue, XTIl (1874), pg. 892.

Exp.: Bibl. Nacional.

Hí6i.- Le bassin de l'Amazone - Les animaux terresLres. Par L. Agassiz. Ibi,
ibi, pg. H30.

Exp : Bibl. Nacional.

1562.- Lebassin de I'Amazone: Animaux aquatiques, par L. Agassiz. Ibi, ibi,
pg. 1205.

Geologia

1568.- Termo de vistoria que mandou fazer o Capitão Com mandante Diogo Pinto
da Gaia as pedras (esculpidas) do monte d'Arjal1 que se acha na bocca do Rio de
Vicente Pinson. i728.

Có P i a 1110d'erna. ln-foi. 2 rr., com uma estampa representando as pedras e as
suas inscripções.

Exp.: Bibl. Nacional.

t6
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i569.- Discripção de bllns osso não conhecidos, qne aparecerão em Maio de
1785, na Capitania de Minas Geraes do g~lado do Brasil. (Por Simão Pires Sal'
dinba.)

CÓ Pi a moderna. ln-foi. õ fi.
Exp.: Inst. Historico.

1570.- Algnrnas observações barometricas, e geognosticas &: feitas na capi't. dtl
Minas Geriles por 1. B. de E. (Eschwoge). V. O Patriota, 3." ser., n.' 6 (18il~),
pg.72.

Exp.: Bibl. Nacional.

1571.- Debel' das südlicbe Ende des Gebirgszuges von Bras.ilien in der Provinz
S. Pedro lIo Snl und der Banda Oriental oder dem Staate von Monte Video; nacb
den Sammlungen des Rerm FI'. Sellow. Von Bem Wei ·s. (GeJe.on in der
Acad. dor Wi senscbaFten am 9. August i827. und 5 Juni 1828). 1n-4,.', com esl.

Exp.: Dr. JoslÍ Rodriguos Poixoto.

i572.- Blik paa Bt'a iliens dyreverden For sidsle jordomvrel~ning af DI'. Lund.
(i837-4,4,). Kjoebellhavn, Bianco Lww's Bogtl'ykkeni, 1838-15, 9 parles em 2 vols.
in'!h', com est. color.

Exp.: Bibl. NacionaL.

1.573.- Noles géologiques SUl' la provil'l'Ce de Mina ·Geraes au Brésil, par P.
Claussen. [Académie royale de Bruxe(lles. Extrail du 'tom. VIU, n. 5 des Bulle
tins]. 1.81J,1. ln-8.' de 22 pp. com c.

Exp.: Bibl. Nacioual.

Hí74,.-Geological Notes made during a Journey from tbe Coasl into the Interior
of lbe Province of Ceará, in lhe North of Brazil, emIJracing au Account of a Deposit
or Fo sil Fi ·bes. By George Gardner, &. V. Tlte EdinbLtl'glt New Pltilosophical
Jou/'Ilal, 1.84,1, pg. 75.

Exp.: Bibl. Nacional.

1575. - On lbe Fossil Fis bes found by MI'. Gardner in tbe Province of Ceará, in
tbe NorLh of Brazi!. By prof. Agassiz. V. Tlte Edillbtl/'gh New Philosopltical Jou·r·
nal, 184,1, pg. 82.

Exp.: Bibl. NaciouaI.

1.576.- Carta do dr. Lunrl [sobre paleontologia brazileira]. V. Rev. do Inst.
Hist., IV (184,2). pg. 80, com 1. esl.

Exp.: Bibl. Nacioual.

1577.- Rapport SUl' un Mémoire de M. Aleide d'Orbicrny, intitulé: Considérations
générales UI' la géolqgie de l'Amérique l\féridionale. Com missa ires M~f, Alex.
Brongniart, Dufrénoy, Elie de Beaumont, rapporteur. PaI'is, Bacheliel', in-~.'

Extl':l.it des Comptes rendus de~ séances de l'Académie de~ SciencesJ séance du 28
AOlH i8~3.

Exp.: Dr. JoslÍ Rodriguos Peixolo.

1.578.-Carla do Dr. Lund, de 21 de Abril de 1.8g,4, (sobre [Jaleontologia animal).
V. Rev. do Inst. Bist., VI (1.84,g,), ,pg. 326.

Exp.: Bibl. Nacional.

-1579.- Notice SUl' Quelques poissons rossUes de la pl'oV'ince de Ceará, au Brasil,
per M. Agassiz. Pa'-is,Imp1'imerie Bacltelier, iu··Ij,.'

Extrait des Comptes rendas de' séances de t'Académie des Sciences, tome XV'III,
séance da 27 Ma i 18~4.

Exp.: Bibl. Nacional.

1580. - Fragmenlos :;!eologicos e geographicos &:, para a parte physica da esta
tistica das p~ vineias de S. Paulo e Paraná. Exploradas aproprias expen as do
autor, começados no anno de 184,5 ... Pelo ar. Carlos Rath S. Paulo, Typ. Impm'
cial, de Joaquim Robel'to de Ãzev. ~farqttes, 1.856, in .4,.' de 78 pp.

'Exp.: Bibl. Nacional.

i5Rl.-G,,010gia da provo de Santa Catharina. Ext. da mem. de Carlos Van·Lede,
e vertido em vU[g"ar pelo dr. A. M. de Miranda Castr.o. V. Rev. do Inst. H.ist., VII
(18~5), pp. 87 e '178.

Exp.: llibl. Naci onal.
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Hí82.-Parecer da commls ao, qae examinou os ossos'fos'eis remettidos de Can
tagallo, i845. V. Rev. do Inst. Bist. VIl (184[}f, pg. 519, es~

Elp.: Bibl. Nacional.

1583. - Memoria sobre a murlança do' anligos equadores, que llzerão mudar
as lemperaturas, e os climas do globo, submergirão immenso malta' de grandes
vegetais, donde resultão a intere autes minas de Honill'e, Lignftr, (vulgo carviio
mineral ), cauza provavel de ta revoluçõe da I.erra e di cu õe geologica movi
mentos plantltares, &., pelo dr. José Victorino do' Sanlos e Souza. V. A Sciencia,
i847, pg. 6.

Exp.: BibI. da Camara Municipal.

Hí84.- Duas palavras s.obre os terrenos enlre a c'idalil.e da Bahia e o Joazeiro,
considerados geologicamente, por Ancli'é Puzewodewski. .v. Rev d? Ins. His/., 2.·
ser., III (1848), pg. 38/1, e Rf.v. Amer. II, pg. 20.

Exp.: ll.ibl. Nacional.

i585.- Mémoire SUl' la posilion géologique des terrains de la partie australe du
Brésil, et SUl' les soulévements qui, à di verses époques, oot cbaogé le relief ;de
celte contrée; par M. A. Pis is. V. Mém.. présenCés pa1' divers savans à l'Aca(lémie des
Sciences &. Se. matllém. et pbys. X (1848).

Exp.: Bibl. Nacional.

1586.- Diario da Expedição Colonisadora do Alto Tocantins 01lu110 de 1849 a
Janeiro de 1850 ) com De cripção geologica do Tocantins, relação de s'eu arnuentes,
e producções naturaes, por Manuel àe Sousa. V. Trab. da Soe. VeLlos., pg.125-i48.

EXI!.: Bibl. Nacional.

H:i87. - Memoria geologica sobre os terrenos de Curral Mlo, e Sêrro de Roque
na provincia de S. Pedro do Sul, por Frederico- A. de Va concelle A. Pereira Cabral.
Porto Ale.gre, Typ. de F. POllzatelli, i85i, in-S.o de XIV-i62 pp.

Exp.: Bibl. ~acional.

ili88. - Die geologi che Uebersichtskarte des milt1eren Thei le von Süd-Amerika
von Fr[lnz Foetlerle. Mil eioem Vorworte vou W. Haidinger. Wien, A. Benlco, i854,
in-8.o, com i c.

Exp.: Bibl. Nacional.

i589. - Noticia ácerca dos animaes de raça extinctas descobel'lo em varios
ponto do Brasil. Pelo dr. F. L. C. Burlamaque. 1855. V. TralJ. da Soc. Vellos.,
pg. i-2i (2. a parte).

Exp.: Bibl. Nacional.

i590. - F. FoetterIe: Die Geologie von Süd-Amerika, m. ch. V. Petel'mann's
llittheilungen, i857.

Exp.: Bibl. Nacional.

i59i. - àfemoria sobre as condições geologicos do porto do Rio de Janeiro. Por
Candido Bapt. de Oliveira. V. Rev. Brazil., II (i858), pg. 57-72, e.

Exp.: Bibl. Nacional.

i592.- Quaes as tradições, ou vestigios geologicos que nos levem á certeza de
ter havido terremotos no Brasil. Memoria do dr. G. S. deCapal'lema. V. Rev. do Inst.
flist., XXII (1859), pg. t::l5.

Ihp.: BibJ. Naeional.

i593.- Documentos relativos ao tremor de terra havido em Peruambnco em
18B. V. Rev. do Inst. Hist., XXUI (1860), pg. 401-

Exp.: Bibl. Nacional. .

i594. - 1. C. Reusser und G. Claraz: Physikalische und g-eofogiscbe Fors
chuogen im Ionoro Brasiliens. Y. Pete1'mann's llfittheilungen, 1859.

Exp.: Bibl. Nacional.

i595.- Conversação do sr. Capanema na noite de 20 de Junho tle 1865. V. Ann.
8ms. de JVed., XVI[ (i865-56 " pp. 519 e ã69. (B. da F.)

Crescimento das costas do Bra ·il.

1596.- Con ideraüons somm3ires SUl' l'Origine des amas de coquillages de Ia
c-ôte du Brésil. (Par le Comte de la Rure.) i865.

C o P i a autb. ln-foI. iS a.
Exp. : Instiluto HisLorico. 6 ~
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:l.i>97. - J. C. Heusser und G. Claraz : Beitrage zur KennLnis !les Brasil innischen
Küstengebirges. V. Vie?·teljahrsschl'ift de?' nat1tr{o1·sch. Gesellschaft in ZU1'ich, X,
1865.

Exp.: Bibl. Nacional.

:1.598.- Conversações do sr. Agassiz. V. Ann. Bras. ele Med., XVII (i865-66),
pp. 25, 60, 105, :1.57, 2Iq" 27:1., q,09.

Geologia do globo.
i599.- Breve noticia do caracter exterior da superficie de quasi todo o terreno

do Brasil. V. O Agricultor Bahiano, n.O 5 de 28 de Fev. de '1866.
Exp. : Bibl. 'acional.

'1600.- Decomposição dos penedos no Brasil. Lição popular por G. S. de Capa
nema. Rio de Jalleú'o, Typ. Pet'sevemnça, i866, in-q,.o de 32 pp.

Exp.: Bibl. Nacional.

i601.- SUl' la géologie de l'Amazone, par MM. Agassiz eL Coutinho. Paris, E.
Biot, :1.867, in-8°.

( I1xtrait du Bulletin de la Societé Géograpbique de France.)
Exp.: Bibl. Nacional.

i602. - Apon tamentos gcologicos ao correr da penna por G. S. Capanema. Rio
de Janeiro, Typ. do Dial'io, t868, ia-8.0 de 80 pp.

Exp : Dr. Josó Rod"iguos Poixoto.

'1603.- Nolice of the CoraIs and Echinoderms collected by Ch. F. 1-lartL, at Lhe
Abrolhos Reefs, province of Bahia, Brasil. ln-S.o

(From tne Transactions of the Conn. Academy of ArLs and Scicnces. i868).
Exp.: Dr. Josó Rodriguos Peixoto.

HOll,. - Scientific resul'ts of a journey in Brazil. By Louis Aga siz. Geologyand
physical geography ofBl'tlZil. By Cll. I"red. llartt &. Boston, Fields, Osgood & C., i870,
in-8. ° est.

Exp.: Bibl. Nacional.

i605.- On the tertiary basin of Lhe Maranon. By Ch. Fred. Hartt. (From the
American Journal of Science and Arts vol. IV, July, i872). In-8.0

Exp.: Bibl. Nacional.

'1606. - Os montes al'tificiaes da ilha de Marajá. Por O. Derby. V. O Vulga1'isadol',
I, pp. 59-62.

Exp.: Bibl. Nacional.

:1.607.· A commi são geologica do Brnil. V. O Vulgar/saclor, 1, pg. 90.
Exp.: Bibl. 'acional.

i608.- Balletin of Lhe ComeU UniversiLy (Science). Vol. I, Numbers I and 2.
No. L Proliminary Reporl or tbo Morgan Expodilions, i 70-7L Roport or a Roconnois

santo Df tbe Lower Tapajos. By Cb. Frod. Harll. No 2.- On lbo Carboniforons Bl'acbiopoda
or Itailuba, Rio Tapajos. provo or Pará, Brazil, By O. A. Dorby, &, .Ithaca, N. Y. Prinled al
lbo Univorsily Pross., 1.814, in-8.0 fig.

EXJl.: Bibl. Nacional.

:1.609.- ConLributions to the Geology and Physical Geography of Lhe Lower
Amazonas. 'rhe Ereré - Monte-Alegre Distl'ict and Tablc-Topped Hills. By eh.
Fred. fIarLt (From the BuIletin of the Bul:falo Society of Natural Science, January,
187!J,). In-8."

Exp.: Dibl. Nacional.

i6to.- 011 Lhe Devonian Brachiopoda of Ereré, Province of Pará, Bl'azil, hy
Richard Halbbun. (From l.he Bulletin of Lhe BuITalo SocieLy ar Natural Science,
January, i87q,). In-8.0

Exp.: Bil1. :íacional.

i6H.· Relatorio preliminar de trabal hos da -Com missão g-eologica na provincia
de Pernambuco por Ch. Fred. Hartt, &. Rio de Janei?·o. TY1J. Nac., i875, in-q,.o

EXJl.: Bibl. Nacional.

'1612.- 011 the Devoniau Trilobites.and Mollusks ofEreré, provo ofPará, Bl'azil.
By prof. eh. Fred. HartL, and Richard Rathbun. (FrolU the Ann. of the Lyc. of
Na t. Hist. > '1875). In-8.°

Exp.: Bibl. Nacional.
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E,p.: Bibl. Nacional.

1618.- Noticia geologica sobre a gruta de Coimbra, em MaLta Grosso. V. Tri·
buna Pltar'l1laceutiea, de Fevereiro de 1877, pg. 121. (8. da I?)

1619. - ConLribuições para a geologia da região do Baixo Amazonas pelo prof.
Orville A. Derby. V. Are/i. do Mus. Nac., II (1877), pg. 77. (8. da F.)

1620.· EsLudos geologicos e mineralogicos sobre algumas localidades da prov.
de Minas Geraes pelos alumnos engenheiros da Eschola de Minas de Ouro Preto.
V. Arc/i. do Mus. Nac., II[ (1878), pg. 9, com esL. (B. da F.)

Por Leandro Dupré Junior e Luiz Adolpbo Corrên da CosLa.
1621.· A geologia da região diamantifera da provincia do Paraná' do Brasil por

Orville A. Derby. V. Al'eh. do lIfus. NctC., III (1878), pg. 89. (B. da F.)

1622. - A bacia crelacea da Babia de Todos os SanLos por Orville A. Derby. V.
Arch. do Mas. Nac., 1II (-l878), pg. 135. (B. da F.)

1623. - Observações sobre a geologia, aspecto da ilha de Ilaparica, na Babia de
Todos os Santos por Mr. Ricbard HaLbbum. V. Are/L do Mus. Nae., II, (1878),
pg. 159. (B. da F.)

1624<.· The Devonian Brachiopoda of the Province of Pará, Brazil, by Hicbard
HaLhbun. (Fro1n the Proeeedín,qs of the Boston Society of Natuml Hislory, vaI. XX,
May 15, i878). In-8.0

Exp.: Bibl. Nacional.

1625.· NoLes on the Coral Reers of Lhe Island of ILaparic3., Bahia and of Para
hyba do NorLe By Richard Rathbun. (F1'01n lhe Proeeedin,qs of the Boston Society
of Nat'ural History, vaI. XX, May, 1878). In·8. 0

Exp.: Billl. Nacional.

1626. - Sketch of the Iire and scienLific work of Prof. Charles Fred. llarLt, by
Richard Rathbnn. (F1'om the P1'oeeding.§ c{ the Boston Society of Natuf'al Hist01'Y,
vaI. XIX, i878). ln -8. 0

Exp.: Bibl. Nacionol.

1627. - Notice of recent scientific publications in Brazi1. O, A. Derby on the
Geology of the Lower Amnonas ; by Richard Rathbun. (F:rom tlze A'l1le1'iean JOI/1"nal
ofSeieneeandAl'ts, vaI. XVI!, June, 1879). In·8. 0

Exp.: Bibl. Nacional.

1628.• A Contribution to the Geology of Lhe Lower Amazonas hy OrvilJe A.
Derby. {Repl'inted (1'om tlie PI'oeeedin,qs of the Amcriean Philosophiea I Socic'ty, 1879).
ln-8. 0

Foi publicado em portuguez nos aArcbivos do Museu>, II, f878.
Exp.: Bib!. Nacional.

1629.. Contribuição para o estudo da g-eoIogia do valle do Rio S. Francisco pelo
dr. Orville A. Derby. V. Are/I. do Mus, Nae., IV (i879), pg. 87. (B. da F.)

1630. - Ou the ·age of Lhe Brazilian Gneiss Series. Di covery of Eozoou ; by OrviJle
A. Del'by. (Fl'omtheAmc1'. Jourl!. ofSeience.1880). In·8. 0

Exp.: Bib/. Nacional.

1631. . Los mamiferos fosiles de Ia America deI Sud. Por el dr. Henri Gervais y
Florentino Ameghino. Paris, F. Savy, 1880, in-8. 0

E,p.: Bib!. Nacional. 6~

1613.- Estudos sobre os sambaqui" do Sul do Brazil pelo prof. Carlos Wiener,
&. V. Meh. do Mus. Nae., I (1876), pg. 1 (8. da F.)

1614,.- Di 1\ Mu.cbelberge and der südbrasilianischen KüsLe. (Por Canstau.) V.
Das Ausland, i876, pg. 278.

E,p.: Bibl. Naaional.

1615,- Die SnmiJaquis oder Ml1schelhal1ren in Brasilien. (Por eh. Wiener.)
Ibi, pg. 895.

E,p.: Bibl. Nacional.

1616.· Breve nOLicia sobre os sambaquis do Pará por Domingos S. FeITeira
Penna, & V. Are/i. do Mus. Nae., 1(1876), pg. 85. (B. da F.) .

16i7.- Os Sambaquis. Por G. S. de Capanema. V. Ensaios de Seiellcia, I,
pg. 79.
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1632.. As o treins de Santo e os kiokkenll1oddings da Dinamarca, por Abilio
A. S. Marques. V. Rev. Braz., VI (188{)'), pg. 185.

Exp.: Bibl. Nacional.

1633. - Relatorio da Commissão ellcarregada do exame dos depositos de phos
phatos exi tente na ilha Rata (Fernando de Noronha). Rio de Janeiro, Typ. Nac.,
i881, in·4." de 17 pp.

Por Orville A. Derbye L. F. Monteiro de Barros. Vem precedido da analyse feita
na Casa da Moeda sob a direcção do cons. dr. Bento J. Ribeiro Sobragy.

Exp.: Bibl. Nacional.

i634, - O homem fossil da La!)'ôil 83'nta, pelo dr. João Bnptista de LaC'cru'a Filho.
V. Rev. Bmz., VII (:1.881), pg. 285.

Exp.: Bibl. Nacional.

1635. - Reconhecimento geologico do Valle de S. Francisco por OrviUe A. Derby,
M. S. V. Revista de Engenharia, III (i881), n.05 6 e 9.

Exp.: Bibl. Nacional.

1636. - Estudo geologico da jazidas de topazio da prov. de Minas Geraes (por
H. Gorceix). V. Ann. da Esc. de Minas, n.O 1, 1881, pg. 13. (B. da F.)

1637. - Estudo cbirnico e geologico dns rochas do centr.} da provo de Minas
Geraes (por FI. Gorceix). V. Ann. da !Esc. ele Minas ele Ouro Preto, IlI. ° i, 1881,
pg. i. (H. da F.)

1638. -Contribuições ao estudo da geol06ia do Brazil. 1. Ol'ville A. Derby, M.
S. Geologia do diamante. A rocha- êiUriferas de 1ina Geraes. Sobre amostras bra
zileiras de Martito. Extr. do American Journal of Science c Rcvist:l de Engenharia.
Rio de Janeiro, Typ. Aldina, 1882, in-fJ,.o de 8 pp. num.

Exp.: Bibl. Nacional.

1639'. - Cavernas existentes no ollcareo do interior do Brazil, contendo algumas
dellas asadas fos eis por Pedro W. Lund. La MemOrIa ..Copenhague, 1836.
Traducção do sr. Leonidas Damazio Botelho (feita sobre um texto francez). V. Anll.
da Esc. de Minas, n.O 3 (1884), pg. 59. (B. da F.)

1640. - Bacias terciarias d',lgua doce nos arredare de Ouro Preto (Gandarela e
Fonseca) Por H. Gorceix. V. Ann. da Esc. de Minas, n.o :~ (188!J,), pg. 95.
(B. da F.)

16401. - Noticia sobre a Scrodita existellle nas visinhanças do Arraial de Antonio
Pereira e sobr'e a Hydrargillita dos arredores de Ouro Preto por J. C. da Costa Sena.
V. Ann. ela Esc. de Minas, n. 3 (t88~), pg. 2H. (B. da F.)

1642.· Estructura geologica e mineraes (por Orville A. Derby). V. WappllIus,
A Geogr. pbys. do Brasil refundida, pg. 114. (B. rIa F.)

Mineralogia

1643.- Papel sobre o descobrimento das minas (do Bmsil), e I.l recadação:dos Quin
to . (Por Bento Correa de Souza Coutinho.) í695.

Cópia. Cod. LXXVJIl (6-23), de ff. 33 a 39. '; fI. 26Xi5.
Exp.: Bibl. Nacional.

i6!J,4.·0fficio dos governadores interinos da Bahia de 7 de Junho de 1765 dirigido
ao ouvidor ela comarca da Jacohina, ,àbre as minas de salitre que pretendia ter des
coberto Romão Gramacho Falcãú nos serraS e sertões do rio Verde, oitenta leguas àis
tante d'aquella villa.

Cópia contelllpol'anea authcnLicada pOI'José IgnaciodeAlval'enga de Abreu e
Lima.

Cad. COI V (19-6), sob n.O 50. 1> fI 29Xi7.
Exp.: Bibl. Nacional.
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116'4,5,- Relação de Sette Pedras,-que nos farão ap~'e entadas por Ol'dem do IIJ.mo e
Ex. OlO Snr. Marquez de Valença para nellas fazerm@s exzames, se tcm algua qual1
dade de me>tai·s.

Datada da Bahia a 29 de Janeiro de 1783.
Original. Cad. CDVI(t9-8), sob n.056. 2tr.16XIt4.

Exp.: Blbl. Nacional.

16iJ,6. - Dilferentes omcio sobre descobrimento de mi'nas. 083-1805.
Cóp i 'a's, modernas. ln-foI. 18 a.

E;p.: rnst. f:listol~co.

15iJ,7.· Correspondencia e documentos relativos ás Nov.as minas de Macacú, do Rio
de Janeiro, de que era sup rintendente geral Manuel Pinto da Cunha e Sousa. 1786·90.

Có p i a 5 officiaes. Sem titulo. õ vais. ln-foI.
Exp.: Bibl. Nacional.

16l18.- Memoria dos 'Luga'res que parecem mais oportunos a fazer alguns exames
·d'Historia Nato'ral, (principalmente quanto ao recomendado Artigo da Mineralogia) na
viagem desta Villa para o Arrayal de S. Pedro d'EI Rey, VilJa do Cuyabâ, e mais
pa1ragens c'ircoill'vezinbas, assim mesmo que pelas Margens dos Ryos CUYélbâ, S. Lou
renço, (ou Porrudos) Pal'ag'lay, e Jauru; cuja memoria em observancia das Reaes
Ordens que tenbo recebido, entrego ao S.r D.or Alexandre Raiz Ferreira, afim de que
'Por eUa baja de regular a direção da que proximam. tc tem de fazer (por João de Al
buquerque de Mello Pereira c Cáceres). Villa BeIJa 18 de Maio de 090.

O)' i g i na J, com a as ·ign. au tógr.· do aucto'!'. Cad. CCXLIII (17-31), 2 tI. 26X17.
Pertenceu ao dr. Alexandre RodriguesFel'reira.
lIa uma cópia contemporanea.

Exp.: Bibl. Naciooal.

164,9.- Officio de Manuel Ferreira da Camara datado de Lisboa a -13 de Agosto de
i798 e dirigido a... expendendo várias idéas sôbre a economia mineral dos estados
ultramarinos, e .particularmente do Brazil.

Au tog ra p l1 o ('1). Cad. CCLXXXII t17-65), 7 tr. inn. 28X16.
Exp.: Bibl. Nacional.

1650. - Memorin e rezumo de todas as ordens que existem nos livros dn Secretaria
do Governo da Cnpitania da Bahia, sobre o de~cobrimento do Salitre, Minas, e fabrica
que se mandnrão abrir e estabelecer, e do que aconteceo a este respeito, que acompa
nha a carta que o actual Governndol' D. Fernando José de Portugal dirige ao I1l.mo e
Ex. mo Sílr, D. Rodrigo de Souza Coutinho, Ministro Secretario de Estado dos Negocias
da Marinha e Dominios Ultramarinos em data de vinte de Março de mil setecentos
noventn e oito sobre este mesmo assumpto.

Cópia moJerna. ln-foI. de 37 pp.
Exp.: Bibl. Nacional.

:1651.· Mineraes do Bl'azil. Estanha, chumbo, azougue, enxofre, sal, salitre, alam
bre, vermelhão, zarção, azeviche, nntbimonio e grêda.

Or i g i n a 1. Lettra do XVII[ seculo. In-fol. de 5 11. jnn.
Exp.: Dibl. Nacional.

1652. - Noticia de varias Pedras preciosas, e... raridades q há no Brazil com a
distincção, e circunst. cas de cada hua delns.

Sem nome de auctor. Lettra do XVIII seculo.
Original'? ln-foi. de H pp.

. 'Exp.: Bibl. Nacional.

1653. - Memoria sobre a capitania das Minas Gemes, seu territorio, clima, e pro
ducções Met~lica~ : sobre a necessidade de se restabelecer e ani mar a mineraçiio de
cadente do Brazil : sobre o commercio e exportação dos metaes, e interesses regias.
Com hum nppendice sobre os diamanles e nitro natural. Por Jo é Vieira Couto. V.
Rev. do Inst_ Hist., Xl (:184,8), pg. 289.

Exp .. Bibl. Nacional.

1654,.· Memoria sobre as minas da capitania de Min'lls Geraes, suas descripções,
eRsaios, e domicilio proprio ; á maneira de ilinerario com um appendice sobre a nova
Lorena Diamantina &. E~cripta em 180i pelo dr. José Vieira Couto. Rio de Janeiro,
Eduardo e Henrique Laemmert, :18iJ,2, in-8.o, de 4, ff., 159 pp.

Elp.: Bibl. Nacional. 6Gl



128

1.655. - Discurilo obre o estado actual das Minas do Brazil .. , por José Joaquim da
Cunha de Azeredo Coutinho. Lisboa, n(t Impresam Regia, 1.80lJ,, in-lJ,.o de 56 pp., 1. fl.

O Inst. Hist. possue o original com a sigo autógraplJa, in·fol., de i6 11.
Exp.: Billl. Nacional.

1.6513.- Noticias e reflexões sobre as minas de Cantagallo. 1.805. V. Rev. do Inst.
Hist. II ser., V (1.8lJ,9), pg. 5i8.

Exp.: Bibl. Nacional.

1.657. - Memoria sobre as Minas de Cabal to da Capitània de Minas Gel'ae;;. Com
trinta e cinco Exemplares da mesma Mina. Por ordem de S. A. R. (Por José Vieira
Couto). i805.

CÓ Pi a mo d e r n a. ln-foI. de 29 11.
Exp.: Ins!. E1isLorico.

1(j58.- Geologia elementar applicada á agricultura e industria, com hum diccio·
nl1rio do termos g-eologico , ou Manual de geologia. Por Nereo Boubé0. 'fradU7.ido
da quarta edição. Rio de Janeiro, Typ. Nacional, 1.81,6, in -li.° com e5t., de 2 lI., 13lJ,
pp., i 11.-55-:1.8 pp.

Depois da «Geologia elementar» occorrem como appensos: Viagem mineralogica
na pro~'incia de S. Pau·lo por Jo"é Bonifacio de Andnda c ilva c Martim FranCISco
Ribeiro de Andrada; Bosquejo geognostíco do Bra il, com uma dissertação sobre a
matriz dos diamantes, por 111." d'Escbwege; De la CoJonisation du BrésiL por Cl1ar
les Van Lede errado do cap. IV. Geologie); Jazigo do carvão de pedm de Santa.
Catbarina (Extrai). da obra do mesmo Van-Lede, cap. X.); Peixes petrificados que
se acilão na província do Ceará (Extr. das "Notas geologícas» de GardneJ'); e
flnalmente-Indice da tegislação portugueza sobre as minas do Brasil- .

Exp.: Bibl. Nacional.

:1.659.- Diario de uma viagem miucralogicn pela prov. de S. Paulo no anno de
1805 pelo con.O Martim Francisco Ribei 1'0 de Andrada. V. Bev. do Insto Hist., II
ser., II (i8lA,7), pg.527.

Exp.: Bibl. Nacional.

1660.- Amérique l\Icridionale. Voyage minéralogique dans la province de Sain
Ptlul du Brésil. 2 parL. em 1 vaI. in-8. o

(Extr. do JO!ll'nal des Voyages i827, e repr. uo BI~lletin des Sc. Nat. de i829.
Redigida e publicada pelo cons. Drummond,segundo as nolas de Jo é Bonifaclo de

Andrada e seu irmão.
Exp.: Billl. Nacional.

1661. - Memoria das minas do Pnragutly Diamantino na prov. de Malta Grosso,
pelo desembargador Antonio José de Carval ho Chaves em 1822. V. ;1 Nova llfiner'lJa,
I (i8lA,iH6), n.OS 3, lJ" 6 e 9.

Exp.: BibJ. . 'acion:lJ.

i662.- W. C. V. Eschwege ... Nachrichten aus Porlugal und dessen Colonien,
mineralogischen und bergm~innischenInhaltes. Ein SeitensLück zum Journale von
Brasilien. 1m Auftrage des Verfossers berausgegeben, und mit Anmerkungen U.
ZU at7.cn versohen, von 1. C. L. Zincken. Braunschwei,q, G. C. E. ll1eyel",1820,
in·8. 0 est.

E.p.: DI'. Jo,é Rodrigues Pelxolo.

11363.- ines ÜU Brésil. V. Nouv. Ann. eles Voya,qes, l!.me séric XV (1.830).
Exp.: BibJ. :"acional.

1664,.-Pluto Brasiliensis ... von W. C. von Eschwege ... Berlim, G. Reimclo
,

1833, in·8.0 com carL.
Exp. : Bi bl. Nacional.

1.655.-Considérations relatives a la partie minéralogiquc des instruclions paul'
I'ExpédiLion . ciellLif1que brésilienne, par le dr. Gustavo Jcnzsch, &. (Leltre adressée
a mI'. le cl1ev. de Sturz, consul génér. de l'empire du Brésil e11 Prusse). DI"esde,
C. C. Meillhold, Implo. ele ta Cou!", s. d., in-fol. de 3 pp.

Exp.: Bi bl. Nacional.

1666.- Memoria sobre algumas experiencias e empenhos mineralogicos e metal
'~urgicos, por Schüch (Roque). Rio d,e Janeiro, bnpr. na Typ. ele Laemmel't, 18lJ,0,
in·lJ,.o de 53 pp.

Exp.: Dibl. Nacional.



17

129

f667.- Breve noticia sobre as minas ha pouco descobertas no Assuruá prov. da
Bahia, Pelo conego Benigno José de Carvalho e Cunba. f8lJ,L V. Rev. do Inst. Hist.,
II ser., V (18'1,9), pg. 52lJ,.

Exp.: llib'l. Nacional.

f668. - Noticias das minas dos Martyrios, por João Leme do Prado. V. Rev. do
Inst. Hist., VI (18lJ,~), pg. 3U.

Exp.: Bibl.llacional.

f669. - Noticia de mineraes brasileiros, pelo dr. F. L. C. Burlamaque. f85(".
T1'ab. da Soe. Valtos., pp. flJ,9·f60.

Exp.: Bibl. Nacional.

f670. - Observações sobre a origem do barro vermelho na prav. do Rio de
Janeiro, por G. S. de Capanema. V. Tl'ab. da Soe. Valtos., pp. 12·16.

Exp.: Bibl. Nacional.

f67i.-Noticia acerca de alguns mineraes e rochas de varias provincias do Brasil,
recebidos no Museu Nacional durante o anno de f855. Pelo dr. F. L. C. Burla
maque. f856. V. Rev. B1'azil, II (1858), pg. 73·1011, est. =Id. em f856·58. Ibi,
pg. 2H-265, c.

Exp.: Bibl. .'acional.

f672. - Riquezas mineraes do Br3sil. Noticia sobre uma variedade de topazio.
V. Bibl. Brasil, I, n. O cd. (1863), pg. 911.

Exp. : Bibl. Nacional.

f673.- Penedos de dioritos do valle do Parahyba do Sul, pelo conde de la !fure.
V. Rav. do Inst. I1ist. XXTX., 2' p. (1866), pg. 1122.

. Ex,p.: mbl •.Nacional.

f6711. - Observações sobre algumas rochas diamantinas da prov. de Minas GeraM
pelo dr. Orville A. Derby. V. Mch. do lIfus. Nac., IV (1879), pg. 121. (B. da F.)

16i5.· Noticia sobre a mineralogia e geologia de uma parte do N.orte e Nordeste da
prov . de Minas Geraes (por Joaquim Candido da Costa Sena). V. Ann. da Esc. de
Afinas, n. 0 2, f883, pg. Ui. (D. da F.)

f676.- Estudo chimico e mineralogico das rochas dos arredores de Ouro Preto.
(Por H. Gorceix). V. Ann. da Esc. de Minas, n. O 2, f883, pg. 7. (B. da F.)

f677.- Noticia relativa a am zoolitllo de uma rocha pyroxenica da baeia do Abaeté
(Minas Geraes) por H. Gorceix. V. Ann. da Esc. de Minas, n. o 3 (f88~), pg. 205.
(B. da F.)

f678. - Noticia relativa a alguns mineraes dos ctlscalhos diamantiferos contendo
acido phoRphorico, alumina e outras terras da familia do cerium por FI. Gorceix. V.
Ann. da Esc. de M'inas, n. O 3 (188!J,), pg. f97. (B. da F.)

f679.· Estudo elos mineraes que acompanhão o dia manto na jazida de Salobro,
prov. da Bahia, por !f. Gorceix. V. Ann. da Esc. de llIinas, n.o 3 (188!J,), pg. 211:).
(B. daF.)

1680.· Viagem de estudos melallurgicos no centro da prov. de M.inas (por Joaquim
Candido da Co ta Sena). V. Ann. da Esc. de Minas, n. O 1, f881, pg. 95. (B. da F.)

f68i.· Estudos siderurgicos na prov. de Minas, por Francisco de Paula Oliveira.
V. Ann. dlt Esc. de :l1inas, n. O 3 (f88~), pg. 133. (B. da F.)

1682.· A industria mineral na prcw. de Minas-Geraes (por A. de Elovet). V. Ann.
àaEsc. de Minas, n.• 2,1883, pg. 25. (B. da F.)

i683. - Memoria sobre as Salinas do Cunha (Por Alexandre Rodrigues Ferreira).
Autógl'. Cad. CXXI (i6-22), sob n.o !. f pg. 25xf9.
Traz no fim uma nota sobre as «Minas de Sal do Jaurú».

Exp.: Billl. Nacional.

f684,. - Memoria sobre o sal de Glauber (na capitania do Rio Grande do Sul, por
José de Saldanha). 1798.

Có p i a moderna. ln-foI. :\O pp.
Exp.: Insl. Hislorico. ~
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Exp.: Bibl. Nacinnal.

i687.- Memoria sobre os Nitras naturaes, Sal do G/auber, Quina e mais produc
ções nativas inventas na C~pitania do Piauby e Maranhão ... pelo Padre Joaquim
José Pereira. i803.

CÓ P i a mod. ln-foI. !3~ pp.
Exp.: Insto Historico.

i688.- Mappa dos differentes tamanhos dos Diamantes e modos dos surtimentos
dos que vem do Serro do Frio, a correspondenci~ que os /otles tom entre si a res
peito dos tamanhos e finalmente o preço porque sahem a Fazenda Real, regulados
huns annos pelos outros.

Có p i a. ln·fol. ! n.
Elp.: Inst. Historieo.

1689. - Geogno ticbes Gellliilde von Brasilien, und wabrscheinliches Muttergestein
der Diamanten, von W. v. Eschwege ... Mit eillem Kupfer. Wei11la1', im Verla,qe des
Gr. H. S. privo Landes-Industl'ie-Comptoirs, i822, in-S.o

Exp.: Bibl. Nacional.

i690.- Memoria historica sobre os diamantes, seu descobrimento, contractos e ad
ministração por conta da real fnenda: modo deos avaliar, estabelecimento dá fabl'ica
de lapidação; sua extincçflo e est~do presente no Brazil por José de Rezende Costa, &'.
Rio de Janei'ro, Typ. Imper. e Consto de J. VillenelLve e C.8, i836, in-4.0 de 38 pp.

Exp.: Bibl. Naci~na1.

i69:1.- Ueber das geognostiscbe"Vorkommen der Diamanten und ihre Gewinnun·
gsmethoden auf der Berra do Grão-Mogór in der Provinz Minas-Geraes in Brasilien.
Von Virai! V. Helmreicben zu Brunfeld, &. Wien, B,'aÜ11l1Lller, & Seidel, i8q6, in-4.0,
com est.

Exp.: BibI. Nacional.

1.692.- Martius: Ueber d. in d. Serra de SincuruDiamant Lokalitiiten. V. München
Gel. Anzeigen, i8q,fi.

Exp,: Bibl. Nacional.

i693. - Relação circunstanciada das Amostras d'ouro, que remeUe para o Real Ga
binête de Historia NatmaJ, o D.or Naturalista Alexandre Rodriguez Ferreira: Em
conformidade das Soberanas ordens de Sua Magestade de 3i de Outubro de i787.
VilIa BeIla 1.6 de Abril de :1790.

Original. Cad. CXIll (i6·!6.), 20 ff. 23X20.
ErIJ.: Bibl. Nacional.

i69q.-Extracto d buma memoria sobre a decadencia das minas de ouro da Cap.
de Minas-Geraes, e sobre varias outros objectos montanisticos, por G. n. de Esclnve
ge. Mem. Acad. Se. Lisb., IV, 2. a p. (18i6) pg. 65.

Exp.: Bibl. Nacional.

1695. - Selections from the various authors who have wriLlen concerning Brasil ;
more particularly respecting the captaincy of Minas-Geraes, and the gold mines of
that province. By Barclay Mounteney. London, EQingltam Wilson, tfl25, in-8." com i c.

Exp.: BibJ. Nacional.

t696.- Déclluvene de nouvelles mines d'or au nrésil, prês de S.l Louis de Mara
nham. V. Nouv. Ann. des voyages, 6. me série II (:1855).

Elp.: Bibl. Nacional.

i697. - Notir,ia sobre a jazida e exploração do ouro, em Lavras, província de S. Pe
dl'o do Rio Grande do Sul, pelo professor Henrique Gorceix. (Traduzida do fraocez.)
Rio de Janeil'o, Typ. Nac., i88f1" in-fI,."

Exp.: Bibl. Nacional.

16SÕ.- Memoria sobre a viagem do terreno Nilrozo (dos Montes Altos da Bahia)
por Jaze de Sá Bittencourt Accioly. i800.

Or i g i n a I. ln-foi. 23 ff. - Uma cópia mod. in-fol. de 2911.
D. Joanna T. de Carvalbo possue outra cópia mod. in-fol. de 25 ff.

Exp.: Insto Histori~n.

i686.- Memoria sobre as salitreiras naturaes de Monte Rorigo; maneira de as
auxiliar por meio das artifieiaes; refinaria do nitrato de potassa, ou salitre: escrita
no anno de i803. Por Jozé Vieira Couto, Rio de Janeú'o, na Impr. Regia, i809, in-4.0
de 61 pp.
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1698. - Conferencias feitas no Muzeu Nacional pelo professor Helll'ique GOI'CeilC, &.
Rio de Janeiro, Typ. Nacional, 1876, in-q, .• de 31 pp.

Exp.: Bibl. Nacional.

1699. - Les exploitations de l'or dans la province de Minas Geraes, par M. I-I. Gor
ceix, &. V. Bull. de la Soe. de Géo,qr., 6.me série XII (1876).

Exp. : Dibl. Nacional.

1700.- Noticia que Gabriel da Rocha deu das minas de prata junto á Colonia.
Cópia moderna. Sem data. ln-foI. 3 pp.-Olltr.aeópia. ln-foI. 4, pp.

Exp. : InsL. E1islorico.

1.701. - Memória sôbre o minerio de ferro achndo junlo á villa da Cachoeira na
capit. da Bahia, par Guilberme Çltl'istiano Feldner. Escripla em portuguez por Luis
d'Alincourt.

Original, sem data, com assign. autógr. do auetor. ln-foI. 3 Jl'.
Exp.: Dibl. Nacional.

1702. - Relação abreviada de alO'umas experiencias sobre a fabricação do feno cor
rido, na provintia de Minas Gerae . Por R. Schüch. Rio de Janeiro, Typ. Impu. e
Consto de J Villeneuve e Comp., 1837, in-fol. de 8 pp.

Exp.: Dibl. Nacional.

1703. - S. João de Ypanema, Descripção do morro de mineral de ferro, sua riqueza,
methodo usado na antiga fabrica, seus defeitos. V. Rev. do Inst. Hi.t., XVIII (1855),
pg.235.

Exp.: Dibl. Nacional.

17011..- Officio elo mon enhor Antonio Fernandes da Silveira sobre a existencia de
preciosas minas de ferro d'um rio sllbtenaneo na prov. de Sergipe. V. Rev. do Inst.
Hist., XXIII (:1.860), pg. 129.

Exp.: Dibl. Nacional.

1705.- Noticia sobre as minas de ferro de Jacupiranguinha. Bases de um projecto
de exploração. Memoria apl'esentada á sua ex.'" o SUl'. visconde do Rio Branco, di
rector da Escola Polytechnica pelo dr. Francisco Antonio de Almeida, &. Rio de la
nero, Typ. de G. Lettzinger &: Fil/IaS, 1878, in-q,.· de 11.0 pp.

Exp.: Dibl. Nacional.

1706.· O ferro e os mestres de forja na provincia de Minas Geraes. Por Henrique
Gorceix. OU1'O Preto, J. P. Xavie~' da Vei,qa, 1880, in-S. o de 16 pp.

Exp.: Dibl. Nacional.

1707. - Idem. Rio de Janeiro, Typ. lVac., 1880, 'in-q,.° peq. de 2q, pp.
Exp.: Bibl. Nacional.

1708.- SUl' un reI' météorique três riche en nickel, trouvé dans la province de
Santa-Ctltharina (Brésil). Note de MM. E. Guignet e G. Ozorio de Almeida ... V.
Comptes Rendtts Flebd. des Séances de l'Acad. des Sc., t. 83em• 1876, pg. 917. (B. da F.)

:1.709. - Noticia sobre [I jazida de cobre em Lavras e Caçapava na pl'ovincia de S.
Pedro do Rio Grande do Sul pelo professor H. Gorceix (traducção). Rio de Janeil'O,
Typ. Nac., 1876, in-8.0 de 8 pp.

EXJl.: Bibl. Nacional.

174.0.- Explol'ação das minas de galella do Ribeirão do Cbumbo, ailluente do
Abaeté e estudo da zona percorrida de (Juro Preto até esse lagar (por Francisco de
Paula Oliveira). V. Ann. da Esc. de Minas, n.O 1,1881, pg. 35. (B. da F.)

1711.- Minas de carvão de pedra de Santa Catharina. Pelo dr. Julio Parigot. Rio
de Janeiro, Typ. bnpel'. e Consto de J. Villeneuve eCo., i8q,'l, in-8. o de 'l~ pp.

Exp.: Bibl. Nacional.

171.2.- Memoria terceira sobre as minas de carvão de pedra de Santa Catharina,
pelo dr. Julio Pnrigot. Rio de Juneil'o, Typ. Imper. e Consto de J. Villeneuve e Comp.,
1.8q,2, in-q,. o de 30 pp.

Exp.: Dibl. Nacional.

1713.-DesCl'ipção dos terrenos carboniferos da comarca do Crato, pelo dr. Marcos
Antonio de Macedo. :l.S55. V. T~'[(b. da Soc. Vellos., pg. 23-27 (2." parte), com C.

Exp. : BibI. NaGÍonal."'.\ \
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~ 4.°

Botanica

1..) Obras geraes :

17i4.-Caroli Clusii Atrebatis ... exoticoTV1Il libri decem: qrrilJlls aoimalium,
plantarum, aromatum, aliorúmque peregrinar um Fructuum l1istOJ'ice describLlntLlr:
item Petri Belonii Observatiooe', eotlem C. Clusio interprete. Lugduni Batclvol'tlrlt,
of{. Planturiana Raphelengii, 1605, in-fol. com est.

Exp.: Bibl. Nacíonal.

171.5.· Facultá de Mede 'ioe de Pari. Tl1ese paul' le doctorat en médecine pré·
seotáe et souteoue la 2 Juiu 1843 par Fidencio Nepomuceoo Prates. Poiot de disser·
tation: De l'uUIHé de la botaniclue en médecine. Lo Des avantages et desinconvéni
ents de la cantél'isation, de l'acupuocture et de la ligudure uppliquées au traitement
des varices, 2.0 Des rapports de la surface externe de la durc-mére avec les os du
crâne, Des cloisons formées dans la cavité emCel}l1alique pilr la dure-mere, 3.° De·
termineI' si !'on peut constateI' la présence de I'opium longtemps apres I'inhumation
d'un cadavre, 4. 0 QuelIe est la valeur des signes fouruis par les mouvement de la
)aroi tl10racique pendant I'inspiration et l'expiratioo. Pans, Imprime1'ie et Fonde1'ie
de Rignoux, 1843, in-4.0 gr. de 2 fI" 80 pp. num. (B. da F.)

1716, - Germiuação. These apresentada e su"tentada no dia 16 de Maio ele 1845 pe
rante o jury do concurso para o lugar de substituto da secção acces oria pelo dr. Sa·
lustiano Ferreira Soulo. Bahia, Typ. de José da Costa Vtllaça, 1845, in-4.0 de 3 fT.,
i7 pp., i fi. (8. da F.)

1717. - Observações sobre a propriedade medicinal tias plantas e experiencias de
chimica vegetal. Por Antonio Correa de Lacerda. Maranhão, 1849-1852.

A u to g r a p h o . Não traz titulo.
Cod. COLIII i66 pp. estando num..até a pg. 7-13, 155. 28+ 17.

Exp.: Bibl. Nacional.

171.8. - These apresentada á Faculeladed e Medicina do Rio de Janeiro e su tentada
em 4 ele Dezembro de 1850 por Domiciano Mutlleus Moo teiro de Cu tro, dr. em me
dicina pela mesma faculdade. RlO de Janeiro, Typ. ele Francisco ele Paula Brito, 1850,
in·4,0 gr., de 26 pp., 4, fT. (B. da F.)

'Pon tos: I. Dis ertação sobre deb isciencia do perical'po, dissem inação e gel'mi
nação do grão; II. Nutrição do feto; III. Quaes os trabalbos da antiga socierlaele e
nova Academia Imperial de Medieina do Rio de Janeiro que mais lem contribuido
para o progresso da medicina pratica.

1719.· These apresentada á Faculdade de Mediciua do Rio de Jaueiro esustentada a
13 de Dezembro de 1850 pelo dr. José Antonio Torres, Rio de Janeiro, Typ. Brasi
liense de F. M. Ferretl'O, 1850, in-4.0 gr., de ii pp. num., 5 tf. (8. da F.)

Pontos: i.o Dissertação. Desenvolvimento dos ovulos vegetaes, desde sua origem,
até a época da fundação; sua slructura e movi menta, que nelJes se apel'am, com o
fim ele facililar a impregnação: quanto fór passivei, demonslrado com exemplos de
plantas do paiz; 2.° As boubas. Serão uma metamoJ'plJose syphilitica ou prodncto
de um vil'ns sui generis; 3.° Calor animal.
1720. - 'rbese apre entada á Facnldade de Mediciua do Rio de Jaoeiro e suslentadu

em 14, de Dezemhro ele ,1850 por José Francisco Diogo, dr. em medicina pela me:ma
Faculdade. Rio ele Janei/'o, Typ. de Agostinho de F1'eitas GtlimarcTes &: C.o, 181>0, in-4"o
gr. de 22 pp., 4 tf. (B. da F.)

Ponlos: Dissertação. L° Intlorescencia, suas lei, folbas fioraes, e bracleas; toro.
suas mod ificações lUa is i mparla ntes, disposição elos vertici 110 floraes sobre elle, dis
co, neclarios com exemplos de plantas nos a .Proposições. 2° Aelephan tiasis dos Gregos
será a me,ma molestia que a dos Arabes; 3.° DelerllJinal' os feril1lenlos por al'lllas de
fogo que reclamam illJperiosamente a ampuw,'ão, dada esta indicação pela sécle e
natureza da les[lO, deverá ser immediala?

17201.. - These apresentada á Fl1culdade de Medicina do Rio de Janeiro e STI ten
tada em 01.5 de Dezemhro de 1850 por Euzebio Benjamin de Araujo Góes, doutor em
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medicina pela mesma Faculdade. Rio de Janez1'o, 1"eZmpressa na Typ. Dous de Dczem·
bro, i850, in-4.o, gr. de 6 pp., 4. ff. (B. da F.)

Pontos: r. Desenvolvimento do ovaria desde a fecunt.lação atê constituir fructo
maduro, indicando as mudanças organica qQe pódem ter durante es e periodo, tanto
no pericarpo como na semente; quanto f~r posslvel .demons.trado c~m exemplo de
plantas do paiz; II. A tinha será molestla depuratona ~ ~era contagIOsa ~ terá pon
tos de contacto com os darlros, ou será uma tl'ansfol'lI1açao destes ~; Ill. Nos exan·
themas e nas inOammações chronicas da pelle não haverá phlebite ~

i722. - Tbese apresentada á Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e su tentada
a i6 de Dezembro de 1850 por José Vieira da Cunha, doutor m medicina pela mesma
faculdade. R,o de Janeiro) Typ. de Francisco de Paula Brito, in-~.° gr. de-4.6 pp. num.
4. ff. (B. da F.)

Ponlos: i. ° Dissertação sobre a Oôr em geral, estames em particular, structura
de todas suas diversas partes, caracleres que fl)rnecem estes orgãos com exemplos de
plantas nossas; 2.° Algumas proposiçõrs ácercadas indi~ações e conlra-indicações do
sulfato de quinina nas febres intermillentes; 3.° Breve dis ertação sobre os siguaes
pathognomicos de prenhez.
i723. - These apresentada á Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e sustentada

no dia 18 de Dezembro de 1850 por Jo é Marques deRá, dr. em medicina pela mesma
Faculdade. Rio de Jam'iro, Typ. Univ. de Laemmert, 1850, in-~.o gr. de 68 pp., 4.:ff.
e 1 quadro ynoptico. (B. da F.)

Ponlos : I. Structura das cape lia em relação á fecundação, theoria desta funcção
desde a cbegada do pollen ao sligma, alé o acLO da impregnação dos ovulos' drsen
voll"imellto do ovulo fecundado, até chegar ao estado da semenle perfeila, quanto
fÔl' passivei demonsll'a.do cem exemplos de plantas nossas; 2.° Das lesões que re
clamão a formação da pupilla artificial, metltodo e processos porque esta oper"ção
póde ser pra licada, 3. ° Hygiene da pelle no Rio de Janeiro, ve·tLHl.I'io e banbos. E tudo
especia.l dos banhos em relação a esta cidade; quaes os babilos e coslumes da popu
laçiio ~ Qual sua inOuencia sobre a saude publica ~ Que direcção se lbes deve daI'?
17.24. - These apresentada á Faculdad-e de Medicina do Rio de Janeiro e ustentada

em 19 de Dezembro de 1850, pelo doulor Luiz Alves de Souza Lobo. Rio de Janeiro,
Typ. Impcrial c Const. de J. Villene!lve e Comp., i850, in-4.. o gr. de 25 pp. num., 4 fl'.
(B. da F.)

Pon tos: L °Di sertação sobre systema radical das planlas e peciflcadamente nas
acolyledoneas e cotyledoneas, quer terrestres, aqualicas ou para itas; sua structura
comparativalllE'nte com o caule na me mas planlas, sendo uma monocotyledonea
e outra dicotyleuonea; 2. °Proposiçõe sohre absol'pção; 3,0 Demonstrai' se a cataracta
é ou não cural'el pelos meios geraes: pela negativa, apI'esentar o melbor metIJodo
ou prucesso operalorio.

1725. - Thcse rpr senlada á F11culdade de Medicina do Rio de Janeiro e sustentada
no dia 11 de Dezembro de 1851, por Franci co de As is da Silva Ferreira, Dr. em
medicina pela me ma FlJculdade. Rio de Janeiro, TUp. Univ. de Laemmel't, i851,
in-4,o gr. de 29 pp., (j. IT. (B. da F.)

PJntos : LO Qual a importaneia dos caracteres fomecidos pelo ovaria e pelo
fructo na mesma planta ~ Porque alterações póde passar um ovaria a tê chegar a er
fructo perfeilo. ; 2,° Encravamento da cabeça do feto; 3,° Qual é a séde das febres
in term itlen les ~

i726. - Thes apresenlada á Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e sustentada
em 4. de Dezp.mbro de 1851, por Francisco Xavier da Veiga, dr. em medicina pela
mesma Faculdade. Rio elo Janeiro, TUp, Univ. de Laemmert, i851, in·4..o gr. de ~6
pp., 4. if. (B.daF.)

PontJS: LO Será pO'sivel Ilas plantas phanerogama, em rela.çãoásua nutrição,
a auseneia lotal de um dos dous appa rei hos ou foi bar ou radical? Que analogia podem
ter elll's enlre si : qual o caracler distinctivo de uas respectivas funcçõe , e qual
a relação e dependencia enlre ellas ~ 2.° Nas gangrenas por excesso ou Ilor falta
de acç:i.o as mesmas leis pallJologicas pl'esidil'ão á sua formação, e ás diver as plJases
pOl'que taes moleslias pas ão ~ ; 3.° Ensaio de bibliograpilia medica do Rio de Ja
neiro po terior á crcaçào da Esr.oln de illedicina. Re enlla das ol1ras mai importantes
de medicina ou cirurgia que' se lem publicado nesta cidade ou tem ido dadas á luz
em outras partes por medicas ou p.irurgiões seus.

i727.- Tbesc apresentada á Facu.ldade de Medicina do Rio de Janeiro e sustentada
em 4. de Oezrmbro de 1851, por Antonio Jo.é de Souza, dr. em medicina pela
mesma F'lcLlldade. Rio de Janeiro, TUp. TTniv. de Laemmerl,i851, in-4.,o gr. de
3i pp. num., 4./I., i quadro syn<?ptico. (B, da F.) ~'\..
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Pontos: 1.0 Que leis regulam a disposiçào dos orgãos verlicillares da fiOr, quer
considerando os verticillos separadamente, ou em suas relações mutua, quer o nu
mel'O dos verUcillo na fiOr mais completa e o das peças de cada verlicillo 1
O que indit:ará uma urgallisação mais perfeita, a adl1erencia ou a liberdade das

peças I'erticillares?; 2. ° Qual é o numero dos musculos do corpo humano'/ Emljuantas
regiões estão II u devlJUl e_tal' elles (/istJ'lbuidos?; 3. o Do regi men das classes pobres e
dos escm vos na cidade do Rio de Janeiro elll seus alimentos e bebidas. Qual a in.
fluencia sobre a saude.
:1728.- These apresentada á Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e su tentada

em 5 de Dezembro de i85{, por João Gonsalves Coei 110, dr. em medicina pela lIlesma
Faculdade. Rio de Janeiro, TmJ. Univ. de Laemmert, {8fH in-q,.o gor. (B. da F.)

Pon tos: i. o Qual é a structul'a das folhas em relação á respi ração das pia ntas,
tanto athmosphericas conJO aquaticas, tanto cryptogamas, como phanerogamas? Em
que consiste essencialmente esta funcção; 2.° Tratar em geral de todas a operações
para cura dos aneurismas, e examinar se á priori ou á postel'iol'i, a ligadura da
aorla é cOlllpativel com a vida; 3. 0 Pbysiologia da medulla s(Jinal, e theoria dos
movimentos refiexos.

:1729. - These npresentada á Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e su tentnda
em :1.5 de Dezembro de :18 li por Ernesto de Souza e 01 :veira Coutinl1o, dr. em me
dicinn pela mesma Faculdade. Rio de Janeiro, Typ. da Empreza Dous de Dezembro de
Paula B1'ito, imp"essol' da Casalmpe1'ial, :1851, in-fJ,.o gr. delJ.5 pp., 6 II. (8. da F.)

Pontos: N. ° :l. Quaesas modilicações que o tIJOl'O floral póde oITerecer, já trans
tornando mais ou menos as posições normaes do verUcillos, ja conconendo para a
formação do fructo?; N.o 2. Diagnostico differencial do tumores do craneo em
geral, e em parllCular dos tumores fungosos da dura mateI', e seu tratamento;
N. o 3. Primeiras linhas da topograpilia medica da cidade do Rio de Janeiro, Qual a
infiucncia que obre a saude publica de ta capital exercem suas condições topo
graphicas?
1.730.- Tl1ese apresentada á Faculdade de Medicina do Rio de Jnneil'o e sustentada

em:16 de Dezembro de 1851, por Manoel Fnustino COl'rêa Brandão, dr. em medicina
peln mesma Faculdade. Rio de Janei1'o, Typ. dct Emp"eza - Dous de Dezemb,'o - de
Paula Brito, :1tõl, in-q"o gr. de q,q, pp., q, II. (B. da F,)

Pontos: L° Que movimento póde ter lugar nos ovulos antes e com o fim de
serem fecundados? e porque mudança podem elles passar desde fecundados até con
stituirem semente perfeita?; 2,0 Da bilis; 3,' Dado o estrangulamento de uma
bernia inguinal, em que a tempo deve-se praticai' a taxis de coberta: e dada a gangrena
do intestino, qual das duas operações convirá o anus artificial ou a invaginação?

:1731.- 'fhese apresentada á Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e susten-
tada em q, de Dezembro de :1852, pelo dr. M:moel Jo é de Oliveira. Rio de Janeiro,
Typ. do Jornal das Senhoras, de Santos e Silva Juniór, :1852, in·4.0 gr., de 22 pp" 3 fI.
(B. da F.)

Pontos: {. ° Que pbenomenos se passam no pericarpo na época da disseminação 1
Que acções tanto cllimicas como vitaes tem lugar durante a germinação de uma
semente?; 2.° Da pelvimetria; 3.° Do estanho, seus etreitos physiologicos e tbera·
peu ticos,

:17:.l2,· These npre entada a Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e susten
tada em {q, de Dezembro de :1852 por Pedro Antonio Vieira da Costa, Rio de Janeiro,
Typ. Littemria, 1.852, in-q,.ogr., de28 pp" l~ ff. (B. da F.)

Pontos: L° A producção de fructas será passiveI sem fecundação? Que provas
nos póde ofl'erecer a estructura das plantas para a s~luÇão desta questão? E como
se explicam os factos que tendem a resolvei-a pela affirmativa ? A bastardia ou bybri
dade das plantas terá limite ou ella póde ser indellnita?; 2,0 Tratai' das diITerentes
causas de destruição dos labios e paredes lateraes da 1J0ca. Da cheiloplastia e geno
plasUa; 3. ° Da bit is.

{733.· 'fhe e apresentada á Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, e sustentada
a :15 de Dezembro de :1H52, por José Luiz Vieira, dr. em medÍ':ina pela mesma Facul
dade. Rio de Janeiro, Typ. do Dia1'io, de A, & L. Navarro, :18õ2, in-q,O gr" de27 pp.,
q, II. (B, da F.)

Pontos: L° Quaes as modificações que o toro floral póde oITerecer, já transtoruando
mai ou men,lS as posições normaes rios verticillos, já concorrendo para a formação do
fructo; 2.° lia independencia pel'feita mas rlivisões do systerna vascular ~; Quaes as
provas disso ~; 3.° Agoa do mar, usos pbysiologicos e lherapeuticos.

:1734:. - These apresentada á Faculdade de Medicina do Hio de Janeiro, para ser
sustentada por Antonio Francisco Fernandes. Rio de Janeiro, Typ. do Jornal das
Senhoras, de Santos e Silva Junior, :1852, in-q,.o gr. de i6 pp. (B. 'da F.)
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Pontos: LO Será pos 'ivel nas plantas pbanerogamas eill relação a sua nutrição a
ausencia total de um dos apparelbos ou folbar ou radical?' Quae as analogias
en tre estes dois apparellJOs e suas funcções? 2. ° A I imentação elas classes pobres do
Rio de Janeiro - molestias que mais commumente entre ellas grassão e relação
de causalidade entre os alimentos e as molestia ; 3.° Das rupturas do utero.

i73ii. - The e apresentada á Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e sustentada
no dia Hi de Dezembro de 1853 pelo dr. João José de Carvalho Filho. Rio de Janeiro,
Typ. Univ. de Laemmert, i853, de 3~ pp., 5 ir. (B. da F.)

Pontos: i." De quantos modos se podem reproduzir a plantas? Qual é a organi
sação das partes qne immediatamente operão a fecundação das plantas pbanerogalllas?
Qual é O essencial desta funcção?; 2.° Da end cardite; 3.° Vantagens e inconve
nientes da inllammação.

1736. - These apresentada á Faculdade de Medicina do Rio de Janei 1'0 e susteu tada
no dia 17 de Dez.embro de '1853, pelo dr. José Joaquim da Silva. Rio de Janeiro, Typ.
Univ. de Laemmert, 1853, in-4.0 gr. de 20 pp., 5 ir. (8. da F.)

Pontos: LO Que movimentos podem ter lugar nos ovnlos antes, e com o fim de
serem fecundados? E porque mudanças elles podem passar desde fecnndados até
constituirem sementf' perfeita? 2." Póde o ai' atlllospllerico introduzir- e nas veias
dUI';lJlte o emprego das operações cirurgicas? Quaes os meios de prevenir e tratar este
accirlente1 3.° Da temperatura atlJlOspllerica da cidatle do Rio de Jalleiro: das leis
que seguem ahi as variações da temperatura: quaes as mole tias pam que (sf'gundo
nol-o mostra a observação local) é precl isposta a população desta cidade pela acção de
sua ternperatum já isolada, já em combinação com a dos outros modificadores que a
acom panbão.

i737. - These :,presentada á Faculdade de Medicina do Rio de JaueiL'o e snstentada
por Francisco Fel'nandes Padilhli, em 19 de DezembtO de i853. Rio de Janei1"o, Typ.
Univ. de LaemlJ!e1"t,i85::l, in-lJ,.o gr. de 2'l pp., 5 Jf. (B. da F,)

Pontos: LO Que plienomeno se pas ão no pericarpo na epoca da disseminação?
Que acçõe tanto cilimicas como vitaes tem lugar durante a germinação dr uma
semente; 2.° Das lesões traumaticas da orbita e da região peri-orbilaria e eu trata
mento; 3. ° Qual o regimen alimentar das classes pobres do Rio de Janeiro 1 Quaes as
mo/estias que mais commumente gl'assão elltre ellas? Que relações de causalidade
se encontrão entre esse regimen e rnolestias.

1738.- These apresentada á Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e sustentada
no di:. i9 de Dezembro de i853 pelo dr. José Ferreira Tinoco Filoo. Rio de Janei7'o,
Typ. Univ. de Laemmert, 1853, in-~.° gr. de 15 pp., ~ ir. (B. da F.)

Pontos: LO A producção dos fructos será possivel sem fecundaçã01 Que provas
nos pMe oIJerecer a estructura das plantas para solUÇão desta questão? E como se
explicão os factos, que tendem a resolvei-a pela affirmativa? A bastardia, ou bybri.
dade das plantas terá limite, ou ella pMe ser indefinida? 2. 0 Diagnostico diIJerencial
da carie e necrose; 3.° Das agoas de Maracanã, Carioca, RainlJa e Bàl'l'eira. Quaes
suas qualidades á nascença, quaes as que apresentão no consumo? A que causas são
devidas as diIJerenças?
i739. - These apresentada á Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e sustentada

em 7 de Dezembro de i85~, pelo dr. Malheus da Cruz Xavier Pragana. RIO de Ja
nei1'o, TY7J.· do Tlteatro de S. Pedro de Alcantara, i85~, in-4.0 gr. de 24 pp., 3 ir.
(B. da F.)

Pontos: L· Dos orgãos proprios pnra respiração vegetal. Em que consiste esta
funcção? Os vegetaes conservão e purificão a atmospbera1 2.· Tegumentos j 3,· A mo
lestia vulgarmente chamada opilação será n chlorose? Suas causas e tratamento.

174,0.- These apresentada á Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e sustentada
no dia 8 de Dezembro pelo dr. Luiz José da Silva. Rio de Janei1"o, Typ. Univ. de
Laemrnert, 18M, iu·~.O gr. de iS pp., 2 Ir. (B. da F.)

Pontos: LO De quantos modos se reproduzem naturalmente as plantas1 Existem
relaçõrs entre os orgãos reproductores das plantas pbanerogamas e os dos cryptogamas 1
2.° Diagnostico dos abcessos; 3.° De que elementos se compõe a estatistica medica de
li ma local idade? Que regras presidem á sua com posição? Fação-se á estatistica medica
do Rio de Janeiro algumas applicações dos principios.

17M.- These apresentada á Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e sustentada
em ii de Dezembro de i85~ pelo dr. Cas iano Augusto de 1\\ello Maltos. Rio de Janeiro,
Typ. de N. Lobo Vianna & Filhos, 185~, in-~.o gr. de ~5 pp., ~ ff. (B. da F.)

Pon tos: L ° O que constitue o systema axil no vegétal1 Como se differença a
porção caulina da radical? Como se explicão suas direcções oppostas; 2.° Elepban
tiasis dos Arabes, suas causas e seu tratamento? 3.° Da artbrile em geral e em par
ticular da craneana e seu tratamento. ~~
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i74.2.· Tbese apresentada á Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e sustentada
em ii de Dezembro de :1.854., pelo dr. João Pereira Lopes. Rio de Janeit'o, Typ. 1m·
pa7'ciat de 111cmoel José Pereira da Silva Juniol', :1.854., i'l1-4.. ° gr. dê 32 pp., 4. ff.
(B. da F.j

Pontos: L° De Germinatione' 2.° Ql1aes os beneficias e inconvenientes que podem
re. ultar de uma inflammação; 3. 6 Quaes as mole tias em que se deve empregar a es
cutação para serem reconbecida ? Quaes os signaes que a escutação nos fornece no
diagnostico de cada uma das moleslias?

1713.· Tbese apresentada á Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e su tentada
no dia :1.6 de Dezembro de :1.854" por Joaquim Jo é de Mello Côrte Real. Rio de Janeiro,
Typ. Imp. e Consto de J. Villeneuvee C.a, 1854" in·4..o gr. de 20 pp., 4. ff. (B. da F.)

Pontos: LO Que utilidade o(ferece o estudo da botanica em geral; 2.° Tratar em
geral dos meios empregados para a cura da Ostula lacl'imal, eindicar qual o metllOdo
ou processo verdadeil'amente curativo; 3.° Causas da plltbislCa pulmonar no lHo de
Janeiro, suas variedades e seu tratamento.

17M,.- These apresentada á Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e sllstentada
aos 12 de Dezembro de 1854. pelo dr. José Candido 1\lartin . Rio de Janeiro, TUp· Im
parciat de Manoel José Pe1'eira da Silva Juniol', 11:154., in-4..o gr. de 5il pp., 6 ff.
(B. da F.)

Puntos: :1.,0 Qure organa ad principiorum alibilium absnrptionum vegetalium
JIl'ecipua destinata ~ Quomodo eo numere fungentur ~ 2.° Das lesões tl'aulllaticas da
orbila, negião periorbitaria e seu trutamento; 3.° Da e cutação em geral, e dos pbe·
nomenos observados por meio della, pelos quaes se podem diagnosticar as molestias
dos pulmões e do coração.

17M>'· Tbese apresen.tada á Faculdade de .Mellicina do Rio de Janeiro e su tentada
em 8 de Agosto de 1855. pelo dr. Fernando Gomes Caldeira de Oliveira Fontoura
Junior. R-io de Janeiro, Typ. de F. A. de Atmeida., 1855, in-4.0 gr. de 61 pp., 3 ff.
(B. da F.)

Pontos: .1.0 Que leis regulão a disposição dos orgãos verticillares da 001', quer
considerando os verticillos separadamente ou em uas relações mutuas, quer os ver·
ticillos na flÓr mais completa e o das peças de cada vel·ticillo ~ O que indicará uma
organi ação mais perfeita a adherencia ou a IilJel'dade das peças verticillar6s ~ 2.° De
terminar a origem e terminação dos nervos lingual e glos o-pbaryngeo e o que vale
isto para o estudo de seus usos. 3.° Como comprehender e explicar a cura das
molestias ~ Qual a influencia que ne tas pos ão exercer os meios therapeuticos ~

174.6.· These apresentada á Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e sustentada
no dia 14. de Dezembro de 1855, pelo dr. Manoel Vieira de Mello. Rio de Janeú'o,
Typ. do Correio da Tarde, 1855, in-'l.o gr. de 13 pp., 2 ff. (B. da F.)

Pontos: L° Qual a origem, structura e usos do pollen; 2. ° Elephantiasis dos
Gregos; 3.° Altitude e posiÇão do feto; 4.° CancTo venel'eo.

174.7.· Tbese apresentada á Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e sust ntada
em 26 de Novembro de 1856, pelo dr. Joaquim ClJri tavão dos Santos. Rio de Janeiro,
Typ. Univ. de Laemmert, 1856, in-4..o gr. de il ff., 6!&:pp. num., 1. tI. (B. da F.)

Pontos: LO TIa nutrição dos vegetaes em geral, sua respiração e inOuencia na
atmosphera em particular; 2.· Aneurismas externos; 3.° Da elephantiase dos Arabes,
suas cau as e seu tratamento; 4.° Sobre o diagno tiço do cancro.
174.8.· These apresentada á Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e ustenlada

em 26 d,e Novembro de 1856, pelo dr. José Cu todio Nunes. Rio de Janeiro; E17lp. Typ.
Dous de Dezembro, 1856, in·4..o gr. de !&:JI., 5il- pp. num., 1 fi. (B. da F.)

Pontos: L° Do pollen, do stigma, da acção do primeiro solJl'e o segundo; 2.° He
mosta ia cirurgica; 3.° EleplJantiasis dos Arabes, suas causas e seu tratamento;
4.° Tratai' da amputação em gel'al, especialmente das vantagens -e inconvenientes de
methodos operatorios porque póde ella ser praticada.
i74.9·· Tl1ese apresentada á Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e sU.tentada

em 26 de Novembro de :1.856, pelo dr. José Maria de Mattos Guabiba. Rio de Janeit·o,
Typ. Univ. de Laemmet't, 1856. in-4.0 gr. de 4. ff" 59 pp., 1. fi. (B. da F.)

Pontos: LODo pollen, do tigma, e da acç·ào do primeiro sobre o segundo;
2,° Hernostasia ciru'l'lrica; 3.° Elepbantiases dos Arabes, suas causas e tratamento;
4.o'Opel:ação da flstula lacrimal.
i750.- These apresentada á Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e su tentada

em 26 de Novembro de 1856, por Manoel José de Castro Caldas. Rio de Janei,"o, Em·
preza Typ. Dous de EJozemb,'O ile Paula Brito, 1856, in-4.° gr., de q, ff., '61 pp. num. e
1 'tl. (B. da F.)
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Pontos: l.. o Do pollen, do stigrna e da acção do pri mei 1'0 sobre o segu ndo; 2. ° Da
natureza, séde, e causas da bulha de folie ouvida durante a prenlJez: 3.° EleplHlnLiases
dos Arabes, suas causas e seu tratamento; 4.° Ophthalmia blenonhagica.

1751.. - The e apresentada á Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e, u. tenlada
em 28 ue Novembro de 1856, pelo dr. A. J. 80eiro de Faria. Rio de Janeiro, Typ. de
M. Barrelo, 1856, in-(j,.o gr. de 211".,50 pp. (B. da F.)

Pon tos: i.° Do polleu, do stigma e da acção do primeiro sobre o segundo; 2.° Tra
lamento das queimadura ; 3.° Cau as da phtbysica pulmonar no lHo de Janeiro,
suas vaJ'iedadese seu tratamento ;4.° Da cholera-morbus, sua séde, natureza e ll'a
tamento. Será contagiosa?

:1.752. - Tlleso apresentada á Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e sustentada
em 28 de Novem b['o de 1856, pelo dr. Luiz JI)'é Danlas. Rio de Janeil'O, E'I1Ipreza Typ.
Dous de Dezembl'o de Paulct Bl'ito, 1856, in-q,.o gl'. de 6IT., 21~ pp. num., 1 a. (B. da F.)

Pontos: LO Do pollen, do stygma, e da acção do primeiro sobre o egundo; 2.° Da
E1ephantiase dos Ar'abes, sna causas e seu tratamenlo; 3.° Da natureza, séde e cau as
da bllllJa de folie ouvida durante a prenhez; 4.° Infecção purulenla.

1753.- Theso apresentada á Faculdade de Medicina do Rio de JaneiI'o e sustentada
em 29 de Novembro de 1856 pelo Dr. Jo é Cu. lodio ~luniz Barr to. Rio de Janriro,
Typ. de iiI. Ba1'1'cta, 1856, in-q,.o gr. de 2 fI., 23 pp. num., 2 fL (B. da F.)

Pontos: L° Do poJlen, do stigma e da acção do primeil'o ohl'e o segundo; 2.° Da
operação do trepano; 3.° Elepbantiasis dos Ambes, suas causas e seu tralamento;
4. ° A molestia vulgarmente chamada opi/ação será a chlorose 1 Suas causa~ e seu
tralamenlo .

.i75q,. - Tbese apresentada a Facnldade de Medicina do Rio de Janeiro e su"tontada
em 1.0 de Dezembro de i856, pelo Dr. Pedro Luiz Vieira. Rio de Janeiro, TY1J.
de .1[. Ba1'1'eto, 1856, iu-q,.o gr. de 3 tr., 3i pp. num., 31f. (B. da F.)

Pontos: L o Do polJen, do stigma e da acção do primeiro sobre o segundo; 2. ° A
contraclilidade organica e a contl'aclilidade do tecido manifestadas no utero durante a
ge tação serão uma e a mesma causa ou propriedades difIerenles 13.° DiLTerença elllre
o sangue arterial e veno o: qual a origem dos gazes contidos em cada UIII delles;
4.° Do arsenico considerado elllrelação ás escolas antiga e moderna.
1755.- These apresentada á Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e suo tent'lda

pelo dr. João Antonio de Godoy.Botelllo. Rio de JaneÍl'o, TUp. do Commel'cio ele Pcreira
Braga, 1856, in-~.o gr. de i n., 1~0 pp. num., 1 n. (B. da F.)

Pontos: LO Do pollen, do stigma e da acção do primeiro sohre o segundo; 2.°
Quaes ão os signaes por onde se póde reconhecer o aneurisma da crossa da aorta,
e do )'e to da aorta peitoral; 3.°Dos aneul'i mas intel'l1os; 4. °Do cllolera-morbus
sua sMe, natureza e tratamen to- Será contag-ioso?
i756.- These apresentada á Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e sustentada

em 20 de Novembro de 1857, pelo dr. Domingos Jo.é Pereira Pacheco. Rio do
Janeiro, Typ. de ilJ. Bm"reto, i8fí7, in·(.,.o gr. de q, fI., 31 pp. num., i n.
(B. da F.)

Pontos: LO Do polleu, dó stigma, da acção do primeiro sobre o segundo; 2.° A 1Il0
Jestia vulgarmente cbamada opilação erá a chlorose? Suas causa e seu tratamenlo;
3.° Dos casos em que o ahorto provocado é indicado; 4.° Dos alleurismas
externos.
1757.- These apresentada á Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e sustentada

em 2i de Novembro de i857, pelo dr. Luiz Caetano Martins. Rio de Janeiro, Typ.
Imparcial de B. Baptista Bl'asileiro, i857, in-q,.o gl'. de g, iI., 29 pp. num., i D.
(B. da F.)

Pontos: LO Do Pollen, do stigma, e da acção do primeiro sohre o segundo; 2. 0

Com moção cerebral; 3.° Quaes são os signaes por onde se pode reconhecer o aneu
risma da crossa da aorta e do resto da aorta pei tora I? 4.°Qllaes são as alterações or
ganicas que cOlllmummen te se dão na escarlatina grave e qual será a causa das lenco·
.llegmasias tão frequen tes nesta moJestia.

1758. - These apresentada á Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e sustentada
em 23 de Novembro de 1837, pelo dr. Gregorio Pereira de Miranda Pinto. Rio de
Janeiro, TYJ1. de M. Barl'eto, 1857, in-q,.o gl'. de 3 ff., 23 PLJ. num., 1 n. (B. da F.)

Pontos: i.°Do pollen, do stigma, e da acção do pri meiro sobre o segundoi 2. °Qual a
melhor preparação de ferro no tratamento da cllloro e? Quaes os casos em qne a porlem
ind icar ou con tra-ind ica r? 3.° A cou tracti lid acle organica e a conlmcU lidade de tecido
manifestadas no utero durante a gestação serão uma e a me ma causa ou jJropriedades
difIerentes? 4. oQue analogia ba entre a hulha de opro tIue se ouve nas arterias dos
cllloroticos, e a bulha de folie propria da prenhez? :\ 'I

iS
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1750. - These apl'escntadn á Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e sustentada
em 23 de Novembro de 1857, pelo dr . .Anton io Correia de Souza Co ta. RIO de Janeiro,
1.'y]). Univ. de Lr.enl71lert, 1857, in-á,.o gr. de 5 ll'., 53 pp. llllm., 2 fi'. (B. da F.)

Ponto: LO Da nutrição dos vegetaes em geral, sua respiração e infiuencia. na
atmosphera em particu lar; 2. o Dos caso em que o aborto provocado é ind icado; 3.°
~Iedicação contra.-estimulante; 4.° Infecção purulenta.

1760.- These apre cntndn á Faculdadc de Medicina do [lio de Janeiro e perante ella
ustentada CI1l 23 de Novembro de 1857, pelo dr. Jo é 1nria de Souza F6rnandes. lUo

de [aneiro, Typ. de N. Lobo Vianna, e Filhos, 1857, iu-q,.o gr. de 3 ll'., /10 pp. num.,
2 fi. (8. daF.)

Pontos: L ° Do poflen, elo sligma e da acção elo pl'imeiro s bre o segundo' 2.° Dos.
ca,os elll que o a.borto provocado é indicado; 3. ° DiCferença entre o sangue venoso e
arterial: .qual a origem dos gaze contitlos cm cada um deiles; 4.° Operação da fís
tula lacrl mal.

17Gl.- These apre cntada á Faculdade de Medicina elo Rio de Janeiro e ustentnda
em 23 de Novembro de 1857, por Martim Lpacadio Cordeiro. Rio de Janeiro, Ty]).
ele J. X. ele Souza lIenezes, 1857, in-q,.o gr. de Gll'., 25 pp. 11um., 1 n. (B. da F.)

Pontos: i. ° Da nutrição dos vegetaes em gel'al, da sua resl iração e infiuencia na
atmospbera cm particular; 2.° Qual é a afleração organica que e dá no lJy'lerismo
c conseguintemente qual erá o tratamento conveni p nte;3.0 Delel'luinar qual o lI1ellJOl'
llletllOdo de conservar o cadareI' para as dissecções e seu processo; 4. ° Inrecçã()
purulenta.

1792. - These apresentada á Faculdade de Medici na do Rio de Jan iro e sustentada
em 21) de Jovembro de 181)7, pelo Dr. José de Oliveira Pinto Mosqucira. Rio de
Janeiro, Typ. Univ. ele Laemmel't, in-fJ,.ogr. de6 11'.,61 pp. num., 1 ff., (B. da F.}

Pon tos: 1. ° Do poilen, elo sligma, e da acção do primeiro sobre o segUllLlo; 2.0-
Di rrerenças entre o sangue arterial e venoso. Qua I a origem dos gazes con tidos em cada
um delles ; 3.°Tra ta lTIen to das quei mael uras ; 4. o Dos aneurismas externos.

1763.- Tbese aprcslJntadn á Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e su tental]a
em 25 de Novembro de 185i, pelo dr. Virgílio AU!l'usto de Araujo. Rio de Ja/leit·o,
'1'yp. elo Correio da Tarde, 1857, in·fJ,.o gr., de 3 rr., 41 pp. nllln.,2 tr. (B. da F.)

Pontos: 1.0 Do polleu, rio stygma. e da acçào do primeiro sobre o segunrlo; 2. 0
A molestia vulgarmente chamada. - opilaçào - será a. cIJi()rose? - suas causas e
seu tratamento; 3. 0 Dosaneurismas externos; 4.° Operações empregadas para a
cura dos aneurismas.
176~.- These l1pl'escntad;1 á Faculdade dc Metlicinn do Rio dc Janeiro c sustent:lda

em 26 de Novembro de 1857, pelo dr. João José da Silva. Rio ele Janeiro, Typ.lm·
pm'cial ele B. Baptista Bmsileiro, 1.857, in-fJ,.o gr., dc 4 Ir., 68 pp. num., 1 n.
(B.daF.)

Pontos: LO Dos orgãos reproductores, c ela sua acção nos vegetaes acolyle
lloneo ; 2.° Da commoçiio cercb;'ul; 3.° Quaessã as alterações organica, que C0!l1
l11ummente se el;1o na escarlatina grave, equal sel':l,a causa das leuco-plJlegma las
[.10 frefluentes Ilpsta mole,lia? 4.° Dissertação da cholera-morbus, sua sétle, na.tu
reza e tratamento. Será contagiosa?

. 1765.- The,e aprescntadn á Faculdaele de Medicina do Rio de Janeiro e sllsten.
tadn em 26 de Novembro de 1857, I elo dr. Luiz AllgU.to ele Azevrelo Cunha. RIO
eleJaneiro, Typ. Univ. ele Laemmert, 1857, in-i.o gr., de 4 Ir., 50 pp., 3 [T. (B. da F.)

Pon[os: 1.0 Do polten, do sligma, e da acção elo pl'imeiJ'o sobre o segundo;
2.° Elephantiasis dos Arabes, sua, ll:1.IlSaS e ~eu t/'atamento; 3.° IIemost asia cirtll'
gica ; 4.° Operação da fistula lacrimal.

1.766.· Tl1ese apresentada:\ Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e usten
tada nu dia 26 de Novernbro ele 1858, pelo dr. Luiz Miguel Qnndros. Rio ele Janei?'o,
Typ. elo Commercio, de Bento & Braga, 1853, in-q,.o gr. de 2 ll'., 33 pp. num., 1
fi. (B. da F.)

Pontos: 1.° Da germinaç.lo; 2.° Nevl'oses em geral; 3.° Raiva; !10. Das mocli
fic:lções que a prenbez pMe occasional' na intelligencia e no moral da mulher.

1.767.- These :lpresent.ada á Faculdade de Medicina dI) Rio de Janeiro e susten
tada em 26 de Novembro de 1858, pelo dr. Manuel Duarte Moreira dc Azevedo. Rio
de Janei'ro, Typ. de F. e do Alsaceda, 1858, in·i." gr., de 3 Ir. 25 pp., num., 1.)1
(B. da F. )

Ponlos: LO Da respiração nos vegelaes, e da sua influencia na atmospher:1.;
2.° Virus e peçonhas; 3.° Das lesõesda funcção digestiva. determinadas pela ge ~
tação ; 4. °Ra i va ou hydrophobia.
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1.768.- These apresentada á Faculdade de Medicina do Rio de JaneirO!l susten
tada a 30 de ovembro rle 1.81>8, pejo dr. Augusto José Poreira das Xeves. Rio de
J ane~1'O, Typ. 1mpal'cial de J. 111. Nllnes Gal'cia, 1858, in-q,.o gr. de 4 fi'., 35 pp,
Jlum" 1 fi. ( n. da F.)

Pontos: LO Da resfliração nos vegetaes e da 3ua influencia na atmosphera; 2. 0

Dos signaes racionaes da pl'enbez e seu valor relalivo; 3. 0 Alterações das facul
dades inlelJecluaes; q.o Elepbantiasis do escl'olo.

1769.- 'J'l1ese apresentada á Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e susten
tada em Lo de Dl'zembro de 1858, pelo dr. Querubim Modesto Pil'es Camargo. mo
de Janeil'o, Typ. Uniu, de Laemmel't, l81>8, iu-4,o gr. de 3 !f., 26 pp. num., 1. n.
(B.daF,)

Pontos: LO Des(\l'ipção botanica, classificação e usos medi inaes ela planta
conbecida no !Jaiz com o nome de l1el'va de Santa Maria; 2,° Symptomas e llia
gno Ueo .das f,l'acturas. em gel'al; 3.° Nevroses em geral; f~.o Da coqueluche, suas
causas, sede, slgnaes diagnostICO, prognostico e tratamento. De que provem a pro
priedade de ser contagiosas e pre ervativa.
i7iO.- ,[,hose apresentada á F.1culdilde de ~fedicina do Rio de Janeiro e ustentada

~m 3 de Dezembro de 1.858, pelo dr. Augusto Eugenio de Miranda Monteiro de Barros.
Rio de Janeiro, TlIP· do Commel'cio de Bl'ilo & Braga, 1.81>8, iu-4.0 gr. de 2 !f., 30
pp. num., 1. n. (B. da F. )

Pontos: LO Da germinação; 2.° na hemoptyses, suas causas, signaes, diagnos
tico, prognostico e tratamenlo; 3.° Symptomas e diagnostico das fl'aetul'as enJ
geral; 4.° Operação da tlstula lacrimal.
1771.- These apresentada á Faculdade de Medicina do Rio ue Janeiro e su ten

tadu em 3 de D~)zp.mbro de 181> , pelo dr. Manuel da Costa Lima e Ca ll'o. Rio de
Janei"o, Typ. Univ. de Laemmel't, 1.858, in-4.0 gr., de 7 ff., 72 pp. num., :I. IT.
{B.daF.)

Pontos: LO Do ovnlo vegetal; 2. o Tetanos traumaLico; 3. ° Virus e pe
çonhas; 4.° Quaes os casos que reclamam a operação da catarata e qual o melhor
melbodo de a praticar.

1772.- These apre entada á Faculdade de Medicina do Eio de Jaueiro e susten
tada em q, de D~zell1bl'o de 1.81>8, pelo dr. Francisco Auguslo Monleiro de Barros.
.Rio de Jnneiro, Typ. Univ. de Laemmert, :1.858, in-4.o gr. de 3 0'.,73 pp. num.,1. 11.
(B. da F.)

Pon tos: Lo úa gerl1l inação; 2. °Raiva ou hyd I'Ophobia ; 3. o Da hemoptyses, suas
causas, signaes, diagnostico, prognostico e tI'atamento; 4.° Medulla espinhal e sua
pbysiologia. .

1773.- These apresentada á F~lculdade de Medicina do Rio de Janeiro e ustentada
no dia q, de Dezem bro de 1.858 pelo dr. Luiz Augusto de Souza e Sil va. Rio de Janeil'o,
'J.'yp. Univ. de Laemme7·t, :1.858, in-4.0 gr. de 2 !f., H pp. num., 1 n. (13. da F.)

Pontos: L ° Da resplraçiio nos vegetaes e de sua ir.fluenci;l na atmosphera; 2. ° Da
cansas mais frequentes do aborto; 3.° Qual o melhor metLlOdo de tratar as cacbexias
paludosas vulgarmente cbamadas opilações ; 4.° Alterações do sangue.

1.77q,. - These apresentada á Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e sustentada
em 6 de Dezembro de :1.81>8, pelo dr. Manuel Antonio da Costa. Rio de Janeiro, Typ.
oIJniv. de Laemmel't, :1.858, in-lhO gr. de q, 0'.,35 pp. num.,:I. n. (13. da F.)

Pontos: LO Da respiração nos vegetaes e de sua influencia na atmospbera ; 2.° Da
hemoptyse, suas cansas, signaes, diagnostico, prognoslico e tratamento; 3.° [Jemos
tasia cirul'gica; 4. o Queimad uras em geral.

1775.- These apresentada á Faculdade de Mediciua do Rio de Janeiro e sustentada
~m 9 de Dezembro de :1.81>8 pelo dr. Joaquim Antonio de Oliveira Braga. Rio de Ja
neiro, Typ. Imp. e Consto de J. Vilteneuve e Comp., :1.81>8, in-q,." gr. de 2 lf., 21. pp.
num., 1. fi. (8. da F.)

Pontos: i. ° Da respiração nos vegetaes e de sua influencia na almospbel'a ; 2.° l?as
causas (lo parlo; 3.° Da hemopty is, suas causas, signaes, diagnostico, prognostico
e tratamento; 4. ° Dos signaes vacinaes da prenbez e seu valor relativo.

:1.776. - These apre entada á Faculdade de Medicina do Rio de Janei 1'0 e sustentada
em 9 de Dezembro de 1858, pelo dr. Joaq uim Gui! !lerme Martins de FreiLas. Rio de Ja
.neil·O, Typ. Univ. de Laemrnel't, :1.853, in-4." gr. de q, !f" de 3q, pp. num., 1. 11. (B. da F.)

Pontos: LO Do pollen, do stigma e da acção do primeiro sobl'e o segundo; 2.°
Virus e peçonhas; 3. o Operação do trepano ; q. o Hemostasia cil'urgica. ~'5
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i777. - These apresentada á Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro por José Au
tania da Silva Ururahy. Rio de Janeiro, Typ. Imp. e Consto de J. Vellelleuve e Comp .•
1858, in-4.0 gr. de 1 ff., 29 pp. num.,1 fi. (B. da F.)

Pontos: LO Do pollen, do stigma e da acção do primeiro sobre o segundo; 2.0
Qual o mel boI' tratamento da febre amarella; 3. ° Cancros venereos e molestias que
podem ser consideradas como accic1entes primitivos destes; 4.° Operação da pupilla
artificial.

1778. - These apresentada á Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e sustentada
em 1861 para o concurso a nm lugar de oppositor da ecção de sciencias accessorias.
Pelo dr. JoaquimlVIonteiro Caminhoá. Rio de Janeiro, Typ. Univ. de Laemmel't, 186!,
in-4.0 gr. de 3 II., 33 pp. num., 8 pp. (B. da F.)

Ponto: Da vegetação nos diversos periodos da formação do 'nosso planeta, e das
modificações que ella experimenta em dill'erentes latitudes pela influencia do di
ve rsos agen tes. .

1779.- Ponto tirado a sorte e escripto de improviso (pelo dr. Joaquim Monteiro Ca
minhoá) como prova de concurso para a cadeira de botanica medica e zoologi:l da
Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, publicado pela redacção da .Gazeta Medica .•
S. l. n. d. (1871), in-4.0 gr. de 7 pp. num. (B. da F.)

Do vegetal considerado sob o pon to de vista de sua duração, patria, logar de seu
nascimento, estações, cultura e usos.

1780. - Rudimentos de botanica por F. l\f. do Mello 01 iveira, pharmaceuLico do
exercito, &. Rio de Janei1'o, Antonio J. Ferreira, editol', Typ. de Joaquim Lobo Vianna,
1872, in-S.o de 211'.,80 pp. num., 111. (13. da F.)

1781. - Memoria sôbre o modo de consel'l'ar as plantas com as suas fórmas e cores
ou dos um'barios em geral e parLicularmente em liquidos lida perante a Sociedade
V !losiana pelo dr. J. Monteiro CaminholÍ, &. Rio de Janei1'o, Typ. Academica, 1873,
in-q." gr. de 38 pp. num., 1 fi. com 6 est. lith. (B. da F.)

1782. - Elementos de anatomia, phy iologia e morphologia vegetal pelo dr. Antonio
Mariano do Bomfim, &:. BaMa, Typ. dos 01'p1lãos de S. Joaquim, 1.873, in-4.0 de
525 pp. num., com figuras intercaladas no texto. (H. da F.)

V. Analyse pelo dr. Eu tychio Soledade na Gazeta Meà. da Bahia, VII (1873-74),
pg. 73.

1.783. - Relatol'Ío ácerca dos jartlins botanicos pelo dr. J. Montei1'0 Caminhoá, &.
RlO de Janeiro, Typ. Nacional, 1874, in-4.0 de 57 pp. num., com 7 e t. (D. da F.)

178q,.- NutI'ição om geral. Cad. de botanica. Prova eSCl'ipta pelo dr. Francisco
Ribeiro de Mendonça. V. Rev. llfed., 1.87(j,-75, pp. 1.85 e 193. (B. da F. )

1785. - ConcuI'so a cadeiI'a de botanica e zoologia. These apre entada á Faculdade
de Medicina da Babia, pelo dI'. Pedro Ribeiro de AI'aujo. BaMa,Impl'ensa Econo
mica, 18i5, in-fJ,.ogr., de 3 IT., M pp. num., 13 pp. (B. da F.)

Pon to : Considerações ácerca das molestias e damnificações á que são sujei tos
os vegetaes cultivados e meios de remediai-as.

1.786. - Estudo sobre a evolução morpbologica dos tecidos nos caules sarmento
sos pOI' Ladisláo Netto. V. ArclL do Mas. Nac., I (1876), pp. 27 e 1.33. (B. da F. )

1787. - Tbese para o concurso da cadeira de historia natural do Imperial Collegio
de Pedro II, por João Murtinbo. Ponto: Historia natural. Botanica. Familia dos Eu
pborbiaceas. Rio de Janeiro, Typ. Cal'ioca, 1.879, in-4.o gr. de 31 pp. num. (B. da F.)

1788. - These de concurso a um dos lugares de lente substituto da secção de
sciencias accessorias da Faculdade de Medicina da Babia, pelo dr. Sebastião Car
dozo. Baliza, Typ. do Dial'io ela Bailio, 1880, in-4.0 gr., de 4 tT., 62 pp: num., 22
pp, (B. da F.)

Ponto: Influencia da luz, do calor e da electricidade s(\bl'e a vegetação.
1789.- Elementos de botanica geral e medica pelo dr. Joaquim Monteiro r.a

minboá... com 1500 estampas intercaladas no texto. Obra pre~iada pelo Governo
Imperial. Rio de Janeiro, Typ. Nac., 1.877-81, 5 vais. in-4.0 de XLII - 2358 pp. num.,
com est., fig., inlr. no texto, e o retr. do ~lUctor. (B. da F. )

Ainda contim\a.
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2) Do Brasil:

a) Obras geraes :

1790. - Ristoire des plantes de la Guiane Française, rangées suivant la méthode
sexuelle, avec plusieurs mémoil'es ... ouvrage orné de pres de quatre cents planches
tai/Ie doucé ... Par Fusée Aublet. Londres & Paris, chez Pierre-François Didot Jeune,
17i5, (j, vols. in-foI.

Exp.; Bibl. Nacional.

1791. - Noticia das 110res mais notaveis, e conhecidas, q ha no ·no Brazil: tem
a denominação de outras muitas, q ha nos Matos, Campos e Serrados. .

Sem nome de auctor, nem data. LeUra do XVIII secuIo.
Original? ln-foI. deUS iI. num.

Exp.: Bibl. Nacional.

1792.- Mappa botanico para uzo do 111m. e Exm. Sr. Luiz de Vasconcellos e
Soiza, Vice Rei do E to" do Brazil.

Sem data, nem nome de auctor. Ol' i g i n a I. ln-foi. de 2i pp. num., com
numerosas figuras intercaladas no texto.

Exp. ; Bibl. Nacional.

1793.- Descripção e classil1cação de varias plantas do Brazil.
Collecção de 31 estampas, contendo cada uma a sua planta primorosamente

desenhada a cÔI'es, precedidas da sua descripção em portuguez. O texto consta ao
todo de 22 iI. de folio. Tem por frontispieio uma beLla estampa allegorica á tinta
da China.

Or i g i n a l. Não traz nome de auetor ; mas ba probabilidade de ser de fI'. José
I1Iarianno da Conceição Velloso. .

Exp.; llibl. Nacional.

179(j,.- Mappa da Expedição Botanica, q por Ordem do Illm. e Exm. Senhor
Vice Hey, se aehão empregados em serviço de S. Magestade ; das praças existem,
trabalhos que fez, e o mais respectivo a beneficio da mesma expedição: desde 6 de
Setembro de 1788, até o ultimo do d. o lllez e anno. CPor Francisco Manoel da S."
e !\lelJo, Seg. do Ten.")

O l' i g i n a I . ln· foI. 2 ff.
Exp.: BihI. 'acional.

'1.795.· Florae lusitanicae et brasiliensis specimen et epistolae ab eruditis veris
Carolo a Lümé Antonio de Raen ad Dominicum Vandelli scriptae. Conimbr., ex
TUJ1. Acad. Regiro, '1.788, in-(j,. o fig.

Exp.; Bibl. 'acional.

1796.- Flora Fluminensis, seu descl'iptionum plantaru Prrofectura Fluminensi
sponte nascentium, &. SisLit FI'. Josephus Marianus a Concept. Vellozo, Prresb. Ord.
S. Franc. Reform. Provo Flum. '1.790.

O l' i g i na l . Texto. Cod. CDLXXXIV C8-2~ a 26),3 vols. 27Xi3.
Estampas. ii vols. in-fol. max.
Tanto o texto como as estampas já- estão publicadas.

Exp.: Bibl. Nacional.

1.797.- Florae Fluminensis, seu descriptionum plantarum Prrofectura Flumi
nensi ponte nascentium liber primus ad systema sexuaIe concinnatu.s Auguslissimro
Dominicre Nostrro per manus I1J.llli ac EX. III ; Aloysii de VasconcelJos & Souza
Brasiliro Pro-Regis Quarti &. &. &. Sistit FI'. Josephus Marianus a Conceptione Vel-
lozo. Fltlmine Januario, ex Typ. Nat'ionali, '1.825, in-fol. (B. da F. ) .

Como ainda se achava inedita em parte sahia a obra completa nos AreI!. elo Museu
Nae. vol. V ( i880 ).

'1.798. - Florae Flumlnensis icones. Parisiis, ex Litlt. Sene(elder, '1.827, ii vols.
in·roI. CB. da F.)

'1.799. - Index methodicus iconorum florro fluminensis. Table alphabétique de
la Flora FI uminensis. CPal'is, 'l.827?). in-fol.

Exp.: Bibl. Nacional.

'1.800.· Descripção botanica e medica, de alguns vegetaes do ~rasil ute!s na
medicina, para servir de ensaio da Materia medica, indigena do Br~sd. Offer~clda á
Real Academia das Sciencias de Lisboa por Vicente Gomes da Silva, MediCO nO~6
Rio de Janeiro. Anno de '1.800.
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c ó P i a por leUra do dr. F. Freire Allemão em um dos vais. de seus estudos
botanicos. In-fo\.

O auctor é natural do Rio de Janeiro.
Exp.: Bibl. Nacional.

i801.- Artigos do Directorio dos viajantes re p ctivos á botanica, agricultura,
e economia rural. Por Felix AvaliaI' Brotero. A 28 de Junho de 1806.

Có p i a autbentica. Com a assign. autogr. de José Bonifacio Na.centes de
Azambuja, oflicial maior interino da Secretaria do Imperio. Cad. nxx VI (9·33),

õ IT. inn. 38+21.
Exp.: Bibl. ~acional.

1802. - Observações botanico- medicas sobre algumas plantas do Brazil. Por Ber
nardino Antonio Gomes. V. 1Ifem. Aead. Se. LisboCL, III, 1." p. (18ü!), pg. i e .51 da
2.' num. com est., gravo a buril.

Exp.: Bibl. Nacional.

180:t· Fasciculus Plautarum !lIedicinalium Indigenarum. - Preceilos que se
devem guardar na colheita das plantas Medicinaes, que se houverem de tirar nesta
capitania. (Por Luis José de Godois Torres, Fisico MoI' das Tropas desta Capita
llia. Villa Rica 7 de Outubro de 1813.

Có p i a contemporanea. ln-foi. 5 JI.
Exp.: Bibl. Nacional.

1804.. Planta$ medicinaes indigenas de Mina -Geraes. Pelo dr. Luiz Jo ii de
Godoy Torre &. V. OPatrzota, 3." ser., n. O 3 (18U), pg. 62.

Exp.: Bibl. Nacional.

180fl.- Li'ta de varias plantas. e seus productos medicinaes, Indigenas da Ca·
pitania de Minas Geraes. (Por Caetano José Cardoso.) 1813.

Có p i a contemporanea. ln-foI. 4 a.
Exp.: Dibl. Xacional.

1806.- Mappa das plantas do Brazil, suas virtudes e lugares em que fiorecem.
V. O Patl'lota, 3.· serie, n.O 4.. (1814), pg. 3.

Anda reproduzido nos Ann. de lIIec!. Bms., II (i8lr.6-47), pp. 91 e 131>.
Exp.: Dibl. Nacional. •

1807. - Voyage du Baron Frédéric-Henri-Alexandre de Humboldt et Aimé Bom
pland aux regions équinoxiales du nouveau conLinent fait dans les années 1799 à
1804..

Nova genera et species plantarum quas in perigrinatione ad plagam requino
xialem orbis novi coJlegerunt, descripserunt et adumbraverunt Am. Bo,,,pland et
Alex. de Humbolrlt, in ordinem digessit Carol. Sigismund. KuntlI. Paris, 1815'1821>,7
vols. in·fol. com 700 est.

Plantes équinoxiales recueillies au ~Iexique, duns l'isle de Cuba... Ouvrage re
digé par A. Bomplund. Paris, 18i3, 2 vaIs. in-fol. com 14.4 est.

Exp.: Dibl. Nacional.

1808.- Diario de viagem e relação de plantas colhidas pelo dr. L. Riedel, de
1820 a 1823.

Or i g i n a I. ln-foI.
Contém uma parte relati va ao Brasil.

Ezp.: BibI. 'acionaI.

1809. - Relação de arvores e plantas do Brazil, pelo conselheiro litular L. Rie
deI.

A u to g r a p b o. ln-foI. de 69 lI. innum.
Exp.: Bibl. Nacional.

1810.- Flora paraense-maranhensis. Por Antonio Corrêa de Lacerda. i82i-fl2.
A u to g r a p h o. Cad. LXXV (6-iQ a 20), ii vols. 30X19, a 2 colum.
Em quasi todos os volumes encontram-se intercalados no texlo desenhos a Ia

pis representando folbas, fruetas,flores, &.
O vaI. XI tmz titulo por assim dizer especial:
« Phytograpllia Paraense-Mamnhensis, Sive descriptio Planlarum in Pará et Ma·

ranhão lectis. Ab. A. C. de Lacerda. Volumo ii (terlium Phytographire Marunhen
sis.) Anno 1849-181>0.•

Exp.: Bibl. Nacional.
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i8il. - Explicação das estampas da Flora Paraense· marauhen'is. Por Anlonio
Corrêa de Lacerda.

A u to g r a p 11 o. Cod. LXXVI (6-21), 70 pp. 29-IS.
A ülLima tlala que traz é do ~larallhão 21 de Janeiro de 1852.

Exp.: Bibl. Nacional.

1812.- 'ova Gerrera Plantarum, et alia nau bene deseripla. Por A. C. de La-
cerda.

Au to g r a p h o. Cod. [,XXIV (6-8 e 9), 2 vols. in-fol.
E' uma especie de conLilluação da di'lori1. Paraense-mai·anilcnsis•.
Em latim, como se-vê do Lilulo. Sem dala.

Exp. : Bibl. Nacional.

i813. - Notas bOlauicas sôbre a applicação das plantas u uaes e mediciuaes do
BeaziJ. Por Antonio Corrêa de Lacerda.

AutograplJo. Cad. XLIII (tHO) , 159 pp. num. e mais i6 inn., ill-fol.
Exp.: Bibl. Naeionill.

1814. - Plantes umelles de Bre ilieus, par M. Auguste de Saint-ITilaire, cor
respoudaut de l'Académie des Sciences. Paris, Gl'imbert, 182/j" iu-4.o com est.

Exp.: Dibl. Nacional.

1815. - Plautarum !Jrasiliensium nova genera et species novae, vel minus
coguilae. Collegit, et De crip it. Josepbus Raddius ... Flo1'elltiaa, ex Typ. Aloisi
]Jezzuti, i825, iu-fol. fig.

Exp. : Bibl. ?iacional.

1816. - Nova geuera et species planlarl1m quas iu itiuerc anuis 1817-18iO per
Bra iliam ... collegit at de-cripsit CaroL Frederic. Philip. de Martius, & lIIonachii,
impensis auctods, 1823-1832, 3 vaIs. in-4. n, est. colar.

Exp.: Bibl. Nacional.

i817.- Flora Brasilire i\feridionalis, anctore AuguSlO de Saiut-HiJaire ... Acc.
Tabulre delinealre a Turpinio rerique incisae ... Pal'isiis, A. Bclin, :1825-1832,
3 vais. iu-fol. fig.

Exp. : Bibl. Nacional.

1.818.- Plantarum BrasiJire. Scones et descriptiones hact~nu inedilre ... Auctare
Joanue Emauuele Pühl. & ... Vindobonm,.1827-183i, 2 yols. iu-foI. fig.

Exp. : Bibl. Nacional.

i819.- Snr les plantes médicinale~ généralement cmployéos daus la proviuce des
Mines, au Bré iI. (Exlrait du tome 2 du Voyag'e au Brésil, par MM. Spix: et Martins.)
Par M. Acllilla Bichul'd. V. Joul'nat de Chim. J1/ed., de Pltarm, et de Toxicolo/lie,
t. 3.°, pg. 4lj,4. (B. da F.)

:1820.- Flora Bra iliensis seu enumoratio plantamffi in BI'asilia tam sua sponte
qunm accedente cultnra provenientium ... anuis 1817-1820 prefacto, coJlegit, ])urlem
d scripsil; alias a Maximiliano Seren, Principe \Vidensi, sellovio 11iisquo adoectas
addidit, communilJns amicornm propriisque tudins se undum methodum natul'a
lem clispo~ila et illuslralas edidit C. F. Ph. de lI1artius. Stutt.qaniaJ at Tnbin,qaJ,
sllmptibus J. G. Cottoe, 1.833-1.829, 2 vl1ls. in-S. o (B. da F.)

VaI. r. Pars prior. Algae, Lichenes llcpalicro. Exposuerunt ~rarlius, EsclJwei-
101', Nees ab I!:senl1Pclc

Impresso elll i833, com IV-390 pp. num.
Vul. n. Pars prior. Gralllinere, a Ncesio ab EsenlJeck expositre.
Impresso em i829, com II-60S pp. lIum.

i82L.- Reliquire Haenkeaure eu descriptiones et icones plautal'nm, C/uas in
America Meridionali et Boreali, in inslllis Philippinis et Mariani collegiL Thadd~0us

Haenke ... reelegit et in ordinem cligessit Carolus Bor. Pre 1. .. cura Musei Bohe
mici. P1'agaJ, J. G. Calve, i830-36, 2 vols. in-fol. com est.

Exp. : Bibl. Nacional.

:1822. - Tableau de la yég-étaliou primitive daus la proviuce de Minas Gorues;
par ~f. Augu'te rle Saint-Hilairo. Pc/1'is, V'. T1'ttan, :1.831, in-!l:.o

Exlrait des Annales drs Sciences ~attlreIles, Septembre, i831.
Exp.: Dr. Josó Rodrigues Peixoto.

1823.- Plantes nouvelles d'Amérique par Stefana Moricand. Gál/ave, J1tles G.m~
F'ic7c, :l.833-!l:6, iQ·4.o com esL.

Exp.: ibl. Nacional.
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:l.82lj,.- E LLldos boLanicos e descripções de planlas brazileiras pelo Df. F'I'ancisco
Freire Allemão. (183!J,-66).

O r i g i n a e s. :1.7 vaIs. i o-folio, com est. São os esboços originaes do illostre
botanico brasi leiro, accom pan bados de mlO ucio as de cri pções scienti ficas, e de
observa ões llistologicas intel·essantes. AlJi se acbam estudadas varias das especies
novas, com que enriqueceu a [i'Jora brasileira.

Exp.: Dlul. Nacional.

:1.825.- NoLa colhid;ls na provincia do Ceará polo con . Freire Allemão, pllbl.
pOI' Eu ebio MarLins Costa. Moleslia ob ervadas no Grato. PlanLas mediciuaes.
V. Rev. Pharm., I (188~), pg. :1.55. (E. da F.)

:1.826. - Nova genera ac specias plantarum quas in regno Cllilensi Pemviano et in
terra Amazonica ann is ,1827 -i832 legit Eduarda Poeppig eL cum Stepl:Hlno Endlicher
descrip. icon. illustravit. Lipsiae, F-rid. Hofmeistel', :l.835-!l1i, 3 vols. iu-fol., com
est. color.

Exp.: Bib!. Nacional.

:1.827. - Herbari um Florae Era iliensis. Plantae Erasil ieuses ex iceatre, quas deno·
minatas, parlim diagno i aut ohservaLionibull insLmctas Botanophilis olfert Dr. C.
FI'. PIl. ele Martins. Monachii, 1837, Íll-8."

Exp.: Ribl. Nacional.

:1.828. - Nomenclatura EoLanica.
Apontamentos em ordem alpbabetica da nomenclatura scientifica, em latim e

portuguez, de algnmas de no sas plantas.
Sem dala nem nome ·de auctor. No alto porém da La 11. OCCOITem as seguintes

iniciaes - R. J. C. M. - do marecbal Raymundo José da Cunha 1I1altos.
A u t Ó g r a p h O,
Cod. CCLX-.\:VJIl (H-66), 37 IT. inn 30X20.

Exp.: Biul. Xacional.

:1.829.- Nomenclatura de alguns Vegelaes cuja existencia he conhecida on se
supoem exi Lil' dentro da Província de l\1inas Geraes, e ão de maior prestimo á
Ecouomia humana.

O r i g i n a I. LeUra elo marecba.1 Raymundo José da Cunha. Maltos, seu aucLor.
Cod. CCXXX (Hi-96), 40 tI. inu. aOX20.

Exp.: Dibl. Nacional.

1830.- Collectio plantal'um Babiensium a Luschnathio decorptarulD, exsic. et
veno posiLllrum. V. Linnaea, XIV (i8!j,0), 285.

Exp.: Dib!. Nacional.

:1.831- Bemerkung ü/)er einige SteIlen in der Flora 13rasiliensis, von Endlieher
und Martiu. Vom dr. Scllwagrichen. V. Linnaea, XVI (l8~0), 517.

Exp.: Bibl .. aciona!.

1832. - Be ·timmung einiger von Hm. Claussen in Brasilien gesammellen Pllanzen.
Vou F. A. W. MiqueI. V. Linnaea, xrx (i8~7), lj,31.

Exp.: Dili!. 'acional.

:l.833.-Plantae Regnellianae. Variis auelor. V. Linnaea, XXII (:l.8q.9), 51.:1.;
XXTII ('l850), «A3.

Exp.: Bibl. Nacional.

:l.83g,.- Manipulus Stirpium Blanchetianarum in Brasilia collectarum, determi·
navit F. A. G. MiqueI. V. Li-nnaea, x,'{!I (18!l9), 793.

Exp.: Bibl. National.

:l.835.-Illustrations of south-ameriean plants. By John Miers. (:1..0 voI.) Lonclon,
H. Bailliet'e, 1850, in-g,.o com est.

Exp.: Dibl. Nacional.

:1.836.- Versuch eines Commentars ü/)er díe Pflanzen in den Werken von Marc
gr~v und Piso über Brasilien, nebst weiteren Erol'terungen über die Flora dieses
Ralchas von Dr. C. F. Ph. von Martius. I. Kryptogamen. iJIunchen, G. Franz,
i853, in-g,.o gr.

Exp.: Bibl. Nacional.

i837- Apontamentos para a materia medica bra'illlira. Ptllo dr .. [A. 1. de]
Mello Moraes. V. Guanaóara, TIl (i85g,), pp. 91-96, il6, i30·:l.32, :1.78-1.79,207-208.

Exp.: Bib!. Nacional.
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1838 .. Quae' são a" Pl'illCipaes planta que hoje se acham ac·limaladas no Brazil 'i
Memoria por Franciseo Freire Allemão. V. flev. do Inst. TJist., xrx (1856), pg. 539.

EX(l:: Bihl. Nacional.

1839. - Nog-Ie Bemrerkninger oro dem IndHydelse, de id lige Mal'ld>l'ande have
udved paa Veg-etationem i de brasilianske Campo_. Ar J. Hei nhardt. Kjobenltavn.
Tl'ykt i Bicmco LImos Bo.qtt'ylclcel'i ved F. S. 11iftlltte, '1857, ia-8.o

Exp.: Billl. Nacional.

18'10. - Uebel' die Pflanzen = namen in deI' Tupy = Sprache, von dr. Carl.
Frieclr. Phil. v. l\'Iartiu!, &. ll[t!nclten, '1858, DI'!lck von 1. O. Weiss, in-í. o gr.

EX(l.: Billl. Nacional.

'18l11. - Dicciouario de plautas medicinaes brasileiras coutendo o nome da planta,
seu g-enel'o, e.pecie, falllilia e o hotanico que a classiflcou; o logal' onde é mais
COU1IllUIll, as lril'tuçles que se lhe attl'ibue o as do es o forma de sua applic3Ção pOI'
Nicoláo Joaquim l\'Iol'eil'a, dOlltor em medicina, &. Rio de Janeil'O, Typ. do Co/'t'eio
1I1el'cantil, '1862, in-l1.o de 14'1, pp. uum., t D. de cOITi,qendas. (8. da F.)

18l12. - Supplemento 30 Diccionario de plantas meLliciuaes bl'azileil'as pelo dI'. Ni
coláu Joaquim l\Iol'eira. Rio de Janeiro, Typ. Rua de Gonçalves Dias n. 33, 1871,
in-l1.o dea tr., 57 pp. num. e mais'1 inn. de e7'rata. (13. da F.)

E' supplelllento ao Diccionario pl'ecedente.
18'1,3. -PIantosutiles du Bl'ésil, par 1. F. Silveira da Motta. V. Repe7'toi1'e de

Pltal'm., Iii'. 21.i, 1868-fi9, pp. 137,257,3'1,3,1183. (8, da F.)
18~l1. - Plantes m ;dicinales et industriales du Brésil, par J. F. Silveira da MoLta.

V. Répel'toiredeP/iarm., liv. 26, 1869-70, pp. 55, 2l18, 290. (13. da F.)
i8q,o. - Diccionario de botanica bra-ileira ou compendio dos vegetaes do Brasil,

tanto indigenas como acclimados, revista 1J0r uma commissào dn Sociedade Vel
Iosinna, e approvada pela Faculdade de Medicina da Corte. Contendo: uma des
cripçà0 cientifica de cada familia a que pertencem, e outra vulgar ao alcance de
qualquer intelligencia, seu emprego e dilferentes denominações nas diversa pro
vincias do Imperio, as propriedades medicas e venenosas, sua utilidadr. nas artes,
industrias, economia domestica e na veterinaria. Coordenado e redigido em gl'ande
parLe sobl'e os mnnuscripLos do dr. Arruda Camal'a por Joaq uiin de Almeida Pinto,
pllarmaceutico pela Escola especial de Pharmacia de Pari, e mandado imprimir por
seu irmão o bacharel Zeferino d'Almeida Pinto. Rio de Janeiro, Typ. Persevcmnpa,
1873, in-l1.o de XIX-q,33 pp. num., 1 fi., com 16 e t. (B. da F.)

Foi revisto pelos SUI·S. drs. Ladislau Netlo, 1. J. Pizarro, A. J. de Souza Lima, J.
M. Caminhoá e Ramiz GaIvão.
i8l16.- Symbolre ad flol'am Brasi lire cen tralis cogno cendam, edito Eug. Werming...

auctore A. W. Eichler. V. Videllskabelige ,lIeddelese)' {ra den natltrltistoriske Fo-
1'C/l'in,q i KJobenhavll, 1870, pg. 175. .

Exp. : Dr. José Rocil'iguos Poixo~o.

18",7. - As plantas de Campinas por J. Correa de Mello. V. Almallack de Campinas
para i873, pg. 91.

Exp.: BIIlI. Nacianal.

18l18. - En 'aios ácerca da botanica e materia medica bl'a-ileil'a pelo professor
dr. Caminboá. Do jaboraudi. V. Ann. Bms. lle Med. XXVII (1.875-76), pp. 146,
Hl2 e 25q,. (8. da F.)

18~9. - Pllytogl'apltia brasileira ou bolanica medica vulgar brasileira applicada á
medj.cina, ás artes e á ciencia pelo dr. Alello :\1ol'aes ... L° voI. Rio de Janeiro, Typ.
do C"lIzeil'O, 1878, in-8.0 de :160 pp.

Exp.: Bill!. Nacional.

1850. - Enull1eraçiio scientilica de algumas plantas indigenas bra ileiras, por
ordem de cl,lsses, familias, genel'os, e pecies e nomes vulgares por Francisco Maria
de Mello 01 iveil'a, &. Rio de J altp.il'o, Typ. de L?mbael·ts &: Comp., '1878, in-q,. ° de X
·25 pp. (B. da F.)

1851.. - Note SUl' les planLes utiJés du Bl'ési I par l\f. lo barou de Villa Franca
(Ignacio Francisco Silveira da MotLa). Extr. du Bulletin de Tltét'apeutique Medicate et
Gim/'.qicale. N.oS de Juillet 1879 et sllivanls. Paris, Oatave Doin, éditel!?', 1880,
in-8.o (13. daF.)

v. Analyse no Bu/t. de t'Acad. de lIfédicine, IX. iS80, pg. 2.~
{9
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Exp.: Bibl. Nacional.

1863.-Colleçam das Madeira que se fez no Real Trem desta Cidade (do Rio de
Janeiro) flor ordem do III.lIIo e Ex. mo ,'anbor Vice Rey, vindas dos Destrictos da Ilha
de Santa Catherina, e Rio Grande. :l. 786.

Traz a quanlidade, comprimento. grossura e prestimos de cada urna.
Có p i a o !fi c i a J e a u t b. ln-foI. de 4911'.

E. p.: Bibl. Nacional.

t86!Jo.- Relação dns Madeiras q com mais facilidade se acbão nos Maltas q bOl'dão
os Rios q fazem barra na Costa do mar d(l Capitania de S. Paulo (Por João da Co_ta
Frr.") .

A11 t ó g r a p b o. Não traz data, mas foi escripto em 1808. Cad. CCCV (t7·93),
sob n. O 2. 21T. 29X{6.

Exp.: Bibl. acional.

t85'2. - Catalogue des plantes toxiques du Brésil, par le doctellr J. M. Caminhoá ..•
Traduit du portugais, par le dncteur H. Rey ." Avec une prél'ace par M. Bavay,
&. Paris, G. J1Jasson, édite/(I', 1.880. in-S. o de IV-50 pp. (B. da F. )

i853.- Ensaios para o estudo da llora do pantana do BI'asil pelo dr. Joaquim
Caminhoá, &. S. I. n. d., in-f.t.. °de lJ,1 pp. num., i ll. (B. da F.)

185lJ,. - Phytograpbia ou botanica brasileira applicada á medicina, ás artes e á in
dustria, seguida de nm sUPi'lelllenlo de materia medica, inclusive a plantas
conhecidas e applicadas pelos indios em uas en fermidades pelo dr. Mello MOI'aes, &.
Rio de JaneiTo, B. L. Garnier editnr (Typ. do Apostolo), i881, in-8. 0 gr. de LXXIX·
!Jo6f.t. pp. num., COIl1 o retr. do auctor grav. em Pari. (B. da F.)

i855.· Notll sobre batanica medica IJrazileira pelo sr. dr. Ribeiro de Mendonça.
V. UlliâoMed., 1881, pg. 3li9. (B. da F.)

1856.- A Flora: a regiõe da maltns e os campos. V. WapPaJus, A Geogr. phys.
do Brasil refundida, pg. 208. (B. da F.)

Revisto pelo sfír. dr. n. F. Hanliz Gaivão.
i857. - Flora Bra ilien is sive enumeratio plantarum in Brasilia hactenus dete·

ctarum qlln .,. suis alioromqoe botanicorom studiis rJescriptas et methodo llatoraJi
digesla .. ' ediderllnt Stepl1<lllo EnrJlicher et Carolu Frid. Pbil. de Martiu (postea
Martins, coque derunctú socccssor Aug-ustos Golielmlls Eicbler. OPllS .. , oblovatum
populi brôl iliensis Iii) ralitnle Per]ro II ... regnante). VindobollaJ et LipsiaJ, i8iJ.0-8!Jo,
93 fôlst'. ill-fol., com e'\. (B. da F.)

Obra mon Ulnell ta I, e 'em dLI vida a pri mei ra que no seu genero se ba com po to.
E'lá em via de publicação.

b) Obras especiaes:

1858.- Abcednrio de vnrias ervns, raizes e fructos medicinae" prodozidas no
Brnzil, Cidade da P~rabyba do Norte e sun Comar~n, dns quae oziio moito~ nacio
naes nos seu curativos, com aproveitamento pela saude perdida. 1778.

Cópia modo ln-foI. 47 pp.
Exp.: Inst. Historico.

1859.- Des ripçiio da arvore Andá (Gynandria Hexandria. Vasconcelia).
Or i g i na I. Em lalim. Sem nome de auclor. Dada depois do anno de 1.785.

ln-foI. i fi. com uma esL cal.
Exp.: Bibl. Nacional.

1860.- Notn acêrcn de urvores do Bra iI.
Có p i a '1 Sem data, nem titulo. ln-fo\. 211'.

Exp. Bibl. Nacional.

i861 .- Discripçiio, e applicação das madeiras (do Brnsil), de que se apresentarão
as amostras.

CÓ p i a '1 Sem data. ln-foi. i fi. Na outro exemplar.
Exp. Bibl. Nacional.

1862. - Nolicin de varias Plantas, Madeiras e Páos q se conhecem no Brazil, com
a distinção, e circumstancias, q pertencem a ~da boa da Sllas classes.

Sem nome dr. auetor, nem data. Or i g i na 11 Leltra do XVIII seculo. ln-foI.
23 pp.
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i865.- Memoria sôbl'e as Madeiras mais usuáes de que costumão fazer Canôa ,
tanto os Indios, como os Mazombos do E tado do Grão Pará (Por Alexandre Rodri
gues Ferreira.

O l' i g i n a I. Sem nome de auctor riem da ta. Cad. CXIl (i6-13), nas 0'. i e 2. 3 pp.
28Xi3.

i866.- Madeiras, qu servem, para Casas, c para óbras de Marcinuria (Pelo dr.
Alexandre Bodrigues Ferreira).

Sem o nome do auctor, nem data. O ri g i n a I. Cotl. CXII (i6.i3) nas iI. 2.
40 II. de i3 c. de largo.

Exp.: BibJ. Nacionnl.

i867.- Memoriu ôbre os usos que telll as differentes qualidades de madeira,
tanto as nascida na Capitania do Rio Negro como na do P:lI':I. Oada por Romualdo
Antonio, Me tre rla Ribeira Real da. Canôas da Villa de Barc~llo , Capital ela Capi·
tania de S. José do Rio êgro. Ao 20 de Janeiro de 1.787.

Có p i a contempol·anea. Cad. r.XI (i6-i2),4 ff. 21íXi3.
E' uma fias «memoria. recolhidas em sua viagem philo ophica pelo insigne

naturalista Alexandre Rodrigues Ferreira, a quem pertenceu.
Exp.: Bibl. Nncional.

1.868. - Memórin sôbrc as cascas de paus que applicam para curtirem couros
(Pelo dr. Alexandre Bodrigues FI~rreira).

O I' i g i n a I. 'ão lraz ti tu lo, nem o nome do auctor, nem da ta. Cod. CXIl
(i6·13) a IT. 2 \'.23 II. de 13 cent. de largo.

Exp.: Bibl. Nacional.

i869. - Memória sôlJre a Mandióca 011 l'ão do Brasil. circun,tan iando n,'lla o
modo de o I"nbricarem, e suas divcr..id'1de : e :IS diO'erenles bebidas que fazem do
succo e<primirJo da ma sa da tal ~landióca; da Tipióca, dos Polvilho, dil Gumma e
da Carimãa; e dos eliO'er ntes ueijús CJ fnem da stJuredlta massa; e das bebiuils que
~elles extrahem (Por Agostinho JOilquim do Cábo.) 1.788.

Aulógl'apbC'. Cod.CXXIl (i6-23), pp. nurn.25Xi3.
O auctol' era o jardineiro desenhista que viera em companhia do dr. Alexandre

Ferreira na sua. Viagem Philosophica. ao Bl'a iI.
Exp.: Bill!. 'acional.

i87Q.-Memória sabre l1uma porção de C:lbo, formado da Casca dr) Gilambé-Cima,
fabricado na Villa de Barcéllos de Ordem do IIIa lris inlo e Excellentissimo Senhôr
Capitão General Jono Pereira Calda, de que se fez rem 55a para á Côrte pela ::iecre·
laria de Estádo dos Negocias da Mariuha, e Dominios Ultramarinos. D87.

Có p i a, sem data nem nome de auctol', mas escl'ipta por Theodosio Constantino
deChermont· Cod. I:XXVIIl (i6-29), 5 tI. 2llXi7.

Pertence á viagem de Alexandre Hodrigues Ferreira.
Ha outra cópia com '0 nome do auctor e data, contendo cOl'l'ecçõe de seu

punho.
Exp.: Bibl. Nacional.

1.871.- Memoria sôbre as Palmeirõs.
O r i g i n a 1. Pertence aos documentos relativos á c Viagem PhilosOIJhica" do

dr. Alexandm Rodrigues Ferreira. Sem o nome do auclor nem data, mas são do
insigne naturalista. Cod. CIV d6-5), 6 lJ. 27 i3.

Exp.: Bibl. Nacional.

1.872.- Memól'ia sôiJre as palmeiras do estado do Grão l'ará, cujas folhas servem
para se cobrirem as casas e para outros usos (Pelo dr. Alexandre Rodrigues Fer
reira).

Sem titulo, nem data nem o nome do autor.
Da noticia de 30 variedades de palmeiras.
Or i g i n a J. Cod. CXll (10-i3), de JI. 3 a 5. pp.29Xi9.

Exp.: Bibl. Nacional.

i873.· ~iemória sobre o I'queiro, ou Caixa de guardar II isca para o fôgo, a
qual foi remettida no Caixão N.o 7. 0 da primeira remessa do Rio Negro (Por Ale·
xandre Rodrigues Ferreira). 1.786.

A u t ó g I' a p h o. Cod. CIX (i6-20), 3 n. 21íX20. ~C\

EXJl.: Bibl. Nacional.
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1874. - Memoria sobre 1Ilgumas producções naturaes das Conquistas, as quaes
são ou pouco conhecidas, ou não se aproveitam. Por Domingos Vandelli. Nas II/em.
Econom. da Acad., I (1789), pp. 187-206.

Exp. Bibl. Nacional.

1871>' - Memoria sobre as producções naturaes do Reino e das Conquistas, pri
meiras materias de dilfereules fabricas, ou manufacturas. Pelo mesmo. Ibi, pp.
223-236.

Exp.: Bibl. Nucional.

1876.- Memoria sobre a guaxima (T1'iurn{etta semitl'oloba de Jacq.), por Jozé
Henriques Ferreira. Nas lI!fem. Econo11l. da flcacl., I (1789).

Ex!'.: Dibl. Nacional.

1877,· Relação das madeiras descriptas que se compl'ebendem no Termo da
Villa da Cachoeira. Com amostras e eslampas exactas das mesmas (Por Joaquim de
Amorim Cô\stro). 1790.

C ó p i a moderna. lu-foI. R4 pp.
Fal ta m as estam pas.

Ex!'.: lns!. Historico.

1878. - Rellação dos nomes, e qualidades de Madeyra que há ne la Capitania
da Bahya.•

C ó pia. Do XVIH seculo. ln-foI. 3 pp.
Ex!'.: Inst. Historico.

1879, - Historia U11 Jalapa, e do seu de cobrimento 110 Brnzil. pg. 36.= De cri
pção da Fava purgativa, ou Feijão Pel'llviano cb::Illlado no Brazil • Mucunã '
pg. 53. = Da Dorstel1ia, e de duas especies d'ella, pg. 62. Da Aguaxima [Tri um felta
semitriloba de Jacq.], pago 65. = Nas iJIemol'ias de hist. natural de M. 1. Henriques
de Paiva. Lisboa, i790, in-4.0

EXJl. Bibl. Nacional.

Hl80. - Memoria sobre o malvaisco do destl icto da villa da Cachoeira no Brasil.
Por Joaquim de Amorim Castro. Nas Mem: Eco!!. da Acad., TU (1791), pg. 392.

EXIl.: Bibl. Nacional.

1881. - Quinografia portugueza ou collecção de varias memoria- sobre vinte e
duas ê pecias de quinas, tendentes ao seu de, cobrimento nos vastos dominios do
Brasil, copiada de varias lluthores modernos, enriquecida com cinco estampas de
quinas verdadeiras, quatro de falsas, e cinco de Bal ameiras. E colligida •.. por
FI'. José Mariano Velloso, &. LisbDa, na Oflic. de João Procopio Can-ea da Silva,
1799, in-8.o de 7 fi'., 191 pp. num., 3 ff., com est. gravadas a buril.

Ex!'.: Bibl. Fluminenso.

1882. - Ob ervaçõ s sobre a propriedade da quina do Brazil, pai' André Campa
retti, traduzidas do italiano.,. por José Ferreira da Silva, &. Lisboa, Typ. do Arco do
Cego, 1801, in·q,.o de 53 pp. com '1 est.

Exp.: Bibl. Nacional.

1883. - Ol'TIMO celsi sirno ac potentissimo principi Portugalliae l'egentí Jitterarl1m
protectori munificentissimo bas circa sLipae-arenariae aristam, atque ciuchonam bra
siliensem, et alias, observationes, etc. D. Antonius Josephu dHs Neves MelJo, &. Rio
de Janeiro, ntt bnpl'esscio Regia, 1811, in-8. o gr. de 14 pp. num.

Mui to raro.
A memoria acêrca da quina, que é em portuguez, occol'J'e ele pp. 6a {2, tendo por

tiLulo: «Memoria obre as Quinas; e Ensaio ela 13rasilien e, l'elllettida pelo Principe
Regente Nessa Senhor para o uso dos Hospllaes cle te neino '.- De pp. {2 a ullima
vem: «Ephemerides botanicae."

EXJl.: Bí bl. Nacional.

18 4.- Description or Callicoca Ipec_acuanba. By Felix Avellar Brotcro, &.1801.
V. Trans. af Linnean Society, VI (i802), pp. 137-141, com 1 est.

Exp.: Bibl. Nacional.

1885. - Omcios (dous) dirigidos pelo govêl'llo do Pará ao visconde de Anadia
sôbre o descobrimento de uma planta, especifico prodig-io o contra a lepra.

O primeiro é e cripta pelo conde elos Arcos a 6 de Março cle {S06. { n. 2iXf7.
Osegundo é do governador Jo é Narciso de Magalhães ele .Menezes e datado a 2:l

de Octubro elo meslllo anno, { n. 23X{6.
São ambos ori ginaes.
Cad. CCCXLV ({7·{33), 3 ff.

Exp.: Bill!. Nacional.
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:1.886.- Memoria sobre a c2nella do Rio de Janeiro (por Bernardino Antonio
Gomes), olferecida ao Principe do Brazil N. S. pelo Senado da Camara, da mesma
cidade do anno de :1.798. Rio de Jal1eil'o, na bnpressüo Regia,·i809, in-8.o de 51 pp.

Ex!'.: Bibl. )Iaciona!.

1.887. - Modo de cullivar a canelleira, extrahir, o preparar a sua casca, oleos, caTI
fora, &C, re umido das memoria que e conservão no archivo do Senado da Camara
do Rio de Janeiro, e acc0mmodado ao uso do poro pelo me mo Senado. Em i798. Rio
de JalleÍ1'o, na Impressão Regia, i809, in-8.o de :1.6 pp. num.

São mui to raros os exemplares.
EXJl. : Bibl. Nacional.

:1.888.- OBSERVAÇÕES sobre as caneleiras. Rio de Janei/'o, na Impresscto Regia, 18i2,
in-8.o gr. de 9 pp. TI um., e mais 1. de nolas.

Não trazem nome de auctor, e as ind icações de logar, omcina e anno de impre lio
oecorrem no fi m.

Exp.: Bibl. Naciooal.

i889.- Disserlação sobre as plantas do Brazil, que podem dar linhos proprios para
muitos u os da sociedade e suprir a falta do Canhamo, indagadas por 1\Ianoel Arruda
da Camar:). RiIJ. de Janei7'o, ImpresscLo Regia, i8iO, in-8.° de f.t,9 pp.

Ex!'.: Billl. Nacional.

i890.· Discurso obre a utilidade da instituição de jardius nas principaes pro
vincias do Brazil, ofTerecido ao priLlcipe regente nos o senhor, por Manoel Arruda da
Camara,&. Rio de Janeil'o, na Impresscio RegIa, 181.0, in-8.o, de 5i pp. num. ornais
1 inn.

E'lJ.: Bib!. Nacional.

:1.891.- Experiencias chymicas, sobre a quina do Rio de Janeiro comparada com
outras. V.lflem.daAead. R. das Se. de Lisboa, III, part. II (i8U), pg. 96.

Datadas do Laboralorio da Casa da Moeda a ~8 de Julbo de f8li e assign. por
José Bonifacio deAndl'ade e Silva, João eroft, Sebastião Francisco de Mendo Trigoso e
Bernardino Anlonio Gomes.

Exp.: Bib!. Nacional.

:1.892. - Cópia do exame Bolanico da planta indigena do Brazil vulgarmente cha-
mada Talajiba. (Por João Gomes da Silveira Mendonça.)

Co m .-Lendo a informação que dá o padre José Ribeiro a respeito da Tatajiba.
E' datado do Rio de Janeiro a 30 de Ago to de f8i2.
Copia contemporanea com a assign. autogr. de Manoel Moreira de Figueiredo.

ln-foI. de 3 II. inn.
Exp.: Bibl. Nacional.

i893. - Ensaio obre o cinchonino, e sobre sua influencia na virtude da quina,
d'outras ca caso Por Bernardino Antonio Gomes. V. Jllem. da Acad. R. das Se. de
Lisboa, III, part. I (i81.2), pg. 202.

Exp.: Bibl. N'lcional.

i894.- Observações rei tas pelo coronel Carlos Julião, sobre algumas madeiras do
Brazil. V. O Patl'iola, 3." er. n.O 6 (i81f.t,), pg. 92.

Exp.: Bibl. Nacional.

i895. - Descripção e ensaio chimioo do • mil-homens· (Aristolochia sp.),
pelo dr. Thomé Rodrigues Scol)1'a1. V. Jm'na/de Coimbra, VII, i. a p. (1.814), pp. U9
seguintes.

EXJl.: Bibl.. 'acional.

i896. - Experiencias ch ymicas sobre a quina do Rio de Janeiro comparada com
outra. V. Mem. Acud. Se. Lisb., 2.- p. (1814), pg. 96.

Exp.: Bib!. Nacional.

i897.- Ob er'vações chymicas obre a quina do Rio de Janeiro. V. lomal de
Coimbra, VII, VIII, (i8u' - i81.5).

Exp.; Dibl. Nacional.

1898. - Experiencias sobre duas dirferentes cascas do Pará, por Alexandre Antonio
Vandelli. V.lIfem. Acud. Se. Lisb., V. 2." p. (i8i8), pg. i32·go

Exp.: Bibl. Nacional.
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i899. - Description of a new Species of Pas iflora By relix de Avellar Brotera, &..
V. Trans. ar Linnean Socü'ty, XII ('1818), pp. 7i-75, com i esL.

Exp.: Bibl. Nacional.

i900.- Descripç;io 1"loresLal da Collecção de Madeiras dos Sprtoens do Rio Abaethé
p ,r Guilherme Barão d'l~scliw ge Tenenle Coronel do Real Corpo de Engenheiros;
Inspe tal' Geral das Lavras d'oiro de Socied.-· em i\lioas Gernes; DirecLor do Renl Ga·
binete Mineralog-ico do Rio de .Ianeiro: So~io Conespond.· da Real Academia das
Sciencias de Lisboa. e da de s.m Peler~burgo; Sacio elTeCLiYo da Socieàade Minera
logica úe Gena. O/ferecida ao Real !\'lu'eo do Rio de .Ianeiro.

Datada de Villa Rica a l.O de Setembro de :l8i9.
O r i g i naJ. In-fôl. :155 LT. nào num.
Cada folha, com rara excecçao, lraz no allo, clepois do n, o cle ordelll, um dpsenho

levemellle colorido da folha da arvore nella uescrilJLa. AS descripções tecllnicas das
folha são por via de regra em laLim, a- da oulra, partes da arvore e uas applica
ções e usos, em porluguez. Em tOua ella vem a declaração do peso especifico.

Exp,: Musõu Nacioual.

1901.- Memoria ou expo ição do methado llo plantar, L: colller no Brasil a man
dioca, e fau)'icar a 'll<1 farinlla; e dos mai- produclos, e uws desta raiz eom aPllicação
do mesmo meLllodo uo I'abrieo da I'arinha das baLata . Por.lo 'é Vi/leia de Barros. V.
.3fem. da Acad. R. das Se. de Lisbol, VII (1821), pg. 52 da ~.a num., com l e L. gravo
a buril.

Exp.: B'bl. NacilJual.

i902.· Nouveau bois néphrétique, noir, du Bl'lísil ; par J . .T. Tirey. V. Journal de
Phann. et Chim, liv. 8, '182:2, pg. i20. (B. da r.)

1903.- Descripção das Arvores de CO])$trucção pelos s13us Caractere Bolanicos.
(Por Uallhazar dl1 Silva Liboa.)

Tracta das arvores de con trucção do Brazi I.
Sem o nome do auclor. O r i g i n a I e a u Lo g r a pilo. ln-foI. de 7:1 pp.

EXIl. : Dibl. 'acional.

i904.. - Riqueza do Brllzil em madeiras de construcção e carpintaria ... Por Ballba
zar da Sil va Lisboa. Uio de JMleÍ1'O, TUp. Nacional, 1823, iu-lJ,.O de 67 pp.

EXIl. : Dibl. Nacional.

i905. - Capitulo 3. 0 ::loure 3 Cautellas convenientes estribadas nos principias agro
nomos do Curtes da madeiras. (Por BalLbazar da Silva Lisboa).

Tracta das roadei ras do Bra si I. Sem o nome do auctor. O r i g i ]) a I. ln-foi. de
20 LT. num.

Como se-vê, é fragmen to de alguma oura do auctor.
Exp. : Bibl. Nacional.

i906.- Principio' da Pbyzica vegetal para servir de preleminar ao estudo dos
CorLes das madeiras. (POl' B~ILhazar da Silva Lisboa).

Tracta das madeiras do Brasil.
Or i g i n a I. Sem o nome do auclor. ln-foI. de 27 fi'. num.

Exp. : Bibl. Nacional.

i907.- Recberches SUl' l'écorce de Paralodo. Extl'ait d'un mémoire lu à l'Aca·
démie ROYl1le de MMecine, éction de pbarmacie, par M. Henry, chef de la pllarmacie
cenLrale. V. JOtlJ'naldePharm. et de Chím., liv. 9,.1.823, pg. 4.10. (B. daF.)

i908. - Genera et species palmal'um qones in ilioere per Brasiliam .'. collegit,
descripsit et iconibus illu 'LraviL dr. C. F. I'. de M~rtius, &. j)lonachii, Typ. Lrntnet'ianis,
i823. 3 parle:; em 5 vais. io-I'ol., com est. colar .

• Exp. : Bibl. Nacional.

i90n. - Analyse d'une écorce appol'lée du Brésil, dé ignée sous le ])om de fédégoso.
ExtraiL d'une 1l0Lice lue à J'Académie Hoyale de Médecine, par M. Heury, cllef de la
pharmacie cenlrala des hôpiLaux civils de Paris. V. JOtwnal de Pltann. ct de CMm.,
liv. iD, i82!J" pg. :ii7. (B. da r.)

19iD.· DescripLious of tlVO new Species of EryLhrina. By FeliK de Avellar Brotero,
&.. V. Trans. ar Lím~ean Society, XIV (1825), pgs. 3112, est.

EXIl' : Dibl. Nacional.

,
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1911.- Supplcmento alia memorin di Giuseppe Rnddi inlitolata Crittouame Bt'a
siliaoe, inserila nel volume XIX delle memorie deIla Socielà Italiana delle Screoze e
tavole per servire di corredo alia medesima inserite nel tomo XX. ,lIodena, Tipoqrafia
Camerale, 1827, in-4.0 .

Elp. : Bibl. ~acional.

1912.-lIIemol'ia ecooomica sobre a plantação, cultura, e preparaçãCJ do chá. Es
cripta por fI'. Leandro do Sacramento. Rio de Janeiro, Typ. Nacional, 1821>, io-4,.O
de /18 pp.

V. AilRlyse 00 Propago das Se ..lJledicas do Rio de Janeiro, I, pg. 373.
Elp. : Bibl. Nacional.

191,3. - Historia natural e medica do Agrião do Pará (por J. F. Sigaud). V. Propa.l/.
dasSc. ~ft-d.,l, 0.° 1, pg. 13i. (B. daF.)

19U.· Historia natural e medicu do Agrião do Pará. Pelo senbor doutor J. F.
Sigaud. V. A·nn. d(~Med. Pem., pg. 187.

Accompallha-a uma nota do dr. Mavignier.
Elp.: Bibl. ~acional.

1,9Hí.- Beitrllg zur Kenotuiss der llatür1ichen' E"amilie der Amarantaceen, von
Dr. von Barti us. 1n-4,.0 com :2 carl.

Extr. da «Act. Acar!. Cres. Leop. Cal'. Nat. CUI' .• vaI. XIII: pg. r.
EIJl. : Blbl. Nar.illnal.

1916.· Melastome Brasilian . Memoria di Giuseppe iladdi inscrita mi tomo XX.
delle Memorie della ocielà Itnlinna delle cienze. JJodena, Pressa ta Tip. Camerate,
1828, in-4.o gr. fig.

Exp. : Bibl. Nacional.

1917. - leones plnntarum cryptognmicnrum quns in il.inere aonis 1817-1820 per
BrasilraD1 ... collegit et tle:,crip it Carol. Frederic. Philip. de Martius, &. Monacltii,
Impensis Allctoris, 1828-1834, in-4.o, est.

EIJl. : llibl. Nacional.

1918.- Uber die Gattullg Capai fera, von F. G. Hayne. Vide: Linnaea, I, 418.
Exp. : Bibl. Nacioóal.

1919. - Egslli mooogrnpbique SUl' les espéces d'El'ioc3ulon du Bl'ésil, par M. l3oncard.
Lu le 6 Avril 18:H. S. I. n. d., in-4,.O de 54 pp. num., com 10 est. !iLb. (B. da F.)

1920.- MarLimmea ManeLLia. PIllnLa dedicnda ao sr. ,MllrLim Francisco Ribeiro
de Andrada ... pelo. r. Antonio Luiz Patricio da Silva Manso. V. Sem. da Saude
Publ., T, pg. 15~. (B. da E".)

1921.· Considera\ões geraes sobre a analyse chymica e ensaio analytico da raiz da
Abobara do Matto (vulg~rU1f,nte denominada Tnyu)'lÍ) por João Maria Suulié, pbarma
ceutico; melllOria 3present~da 11m francez li Sociedade de Medicina do Rio de Janeiro
em 23 de Junho de 1.832. V. Rtv.1l1ed. Flum., I1I, pg. 236. (B. da F. )

1922. - Polygalae oova s peries, Aug. de St. Hilaire dicata a Steph. Endlicher. V.
Linnaea, VII (18;)2), 357.

Elp.: Bibl. Na"ion,,1.

1923.· Revisio Lnurinarum a b. Sellowio in Brasilia collectarum ." S()ripsit C.
G. Nees alJ Eseobeck. V. Linnaea, VIII (i833), 36.

Elp.: BibJ. Nacional.

192!l.- Lllcidis speciem novam Brasiliensem describit Ad. de Chamisso. V. Lin
naea, VIII (1833), 653.

Exp.: Bibl. Nacional.

1921). - Bambuseae Brasilienses. Recens ' .. C. G. Jees ab Esenheck. V. Lillnaea,
IX (1834), 461.

E xp.: Bibl. Nacional.

1926. - Notice SUl' le genre maelrnia de ia famille des Orchidée , par B. C.
Dumorlier, &. Bruxelles, AJ. Hayez, 1834, ill-4.0 com esL.

Exp.: Bibl. Nacional.

i927. - Synopsis plnot. cryptogamicarum ab E. Poeppig in Cuba iosull1 et in
America meridiooali collectarum auctore Gustavo Kunze. V. Linnaea, IX (i834,), I.

Exp.: Bibl. Nacional. &1
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1928.- Spicilegium plantarum .... prresertim Bra. ilieo ium, auel. Ad. de Chamisso.
Rubiaceae. V. Linnaea, IX (183lJ,), 2U. .

EXIJ.: Bibl. Nacional.

1929.- De Anonaceis Brasiliensibus HerlJ. Reg. Berolinen is auel. O. F. L. de
Schlechtendal. V. Linnaea, IX (183lJ,), 315.

Exp.: Bibl. Nacional.

1930.· Copia de hum catalogo da planta. mediciuae do Espirita Santo pelo
dr. E. J. de S. Maia. V. Re'V. Med. Flum., I, n.O 6, pg. 29, e n.O 8, pg. 32
(B. da F.)

1931.- Vegetaes que el'vem para o n o cazeiro dos habitantes de ta provincia de
Pernambuco. Pelo FI', Joaquim Jllronymo Serpa. V. Rev. lIfed. Flum., I, n.o [i, pg.
25, e, n.O 5, pg. 28. (B. da F.)

1932.- De Caril:ibus Bra' iliae meridion. ancl. D. 1". L. d Schlechtendal. V.
Linnaea, X (1835-36), 115.

Exp.: Dibl. i'incional.

1933.- Enumeração das substancia brazileiras, que podem promover a catane.
Memoria COl'oada pelá Imporial Academia de lIIedicina do Hio ele Janeiro em o anno
ele 1836. I"cita por A. L. P. da Silva M:t,nso, &. Rio de Janeiro, Typo,qraphia Nacio
nal, 1836, in-q,.o peq., de 52 pp. m. ela F.)

1936.. - Dalbergiearum genera Bl'asiliensia auel. Th. Vogel. V. Linnaea, XI
(1837), 177.

Exp.: Bibl. :'iacional.

1935.- De Caesalpinies Brasiliae aucl. Til Vogel. V. Linnaea, XI (1837), 381.
Exp.: Bibl. :'iacional.

1936. - Memoria obre a planta conhecida na Hepublica de Colombia pelo nome
generico- Guaco - propl'ia das regiões cquinociaes; e sobre suas principaes vir·
tudes por 1. Lima, notado e observado pelo dr. E. 1. S. Maia. V. Revista Med.
Flum., llI, pg. 353. (B. da F.)

1937. - Observatione de Banhin iis Americanis. S rip~. Th. VogeI. V. Linnaea,
XIII \1839), 297.

Exp.: Bibl. :'iacional.

i938.- De hedYSilreis Brasiliae scripsit dr. J. R. Theod. Vogel. Vide: Linnaea,
XII (1838), 51.-

Exp.: Bibl. Naciooal.

i939.- De Viciei Brasiliensibu cdp". dr. J. R. Th. Vogel. V. Linnaea XIII
(i839), 21.

Exp.: BiLl. Nacional.

19lJ,0. - Malpighiacearum Bra iliensibus centLlriam recens. Aug. Grisebach. V"
Linnaea, XlI[ (1839), i55.

Exp.: Bibl. Nacional.

196.1.- Cryptogamre br:.lsiliensis seu Plantre cellulares quas in itinere per Brasi
littm á celeb. AugLlste de Saint-Hilaire collectas I'ecen uit observo nonnullis illus
tl'avit, C. lIIonlagne. (Paris), P. Renauard, (1839), in-8.0 est. (B. da F.)

Extr. dos «An na los des sciences na I. • i839.

i9'J,2.- Beitrage 7.ur Kenntniss der Gattnng Erythroxylon von dr. C. FI'. Ph. v.
Martins. 18q,0, in-lJ,.o rlg.

Extl'. das« Abh. d. /" 13ayel'. Almd. d. W.• III, abll1. II.
Exp. : Bibl. Nacional.

196.3.- On some new Brazilinn Plants aflied to the ... BUI·manniacere. By John
Miers. 18'J,0. V. Trnns. a{ Linncíea SOG.; XVllI (i8M), pg. 535-556, cst.

Exp. : Bibl. :'Iacional.

19M.- De cription of 11 new Genus ['friuris] of Plants from Bra7.il. By"J. Miers,
&:. V. Tl'ans. o{ Linnaect Society, XIX (18'J,5), pg. 77-80, est.

Exp. : Bibl. Nacional.
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1.94,5.' Breve noticia da primeira planta de café que houve na comarca de Cara
vellas ... por João Ant. de Sampaio Vianna. i84,2. V. Rev. do Instituto Hist.; V
(184,3), pg. 73.

Exp. : llibl. Nacional.

. i9'1,6. - Description of PeltopbylIum, a new Genus of Plants allied to Triuris of
1I11ers,.. ~. By George Gardner. i84,3. V. Tmns. of Linnaea Society, XIX (i8M»
pg. i05-160, est. '

Exp. : Bibl. Nacional.

i9'1,7.- On tbe Family of Tl'iuriacere. By John Miers. 18ilO. Iui, XXI (1855)
pg. Q3·59, est. '

Exp. : Bibl. Nacional.

1.94,8. - O~ a. new Genus [ opbiomeris] of Plauts of the Family of Burmanniace::e.
By John IIIl8rs. 184,7. V. Tmns. of Linnaea Soc., XX (1851), pg. 373-381, e.t.

Exp. : .Bibl. Nacional.

i94,9.·0n lI1yostoma, a new genus of the Burmanniacere. By John Miers, &.
1.866. V. Trans.ofLinneanSoc., XXV (i866),pg.!~6i-4,75, est.

ExP. : Billl. Naeional.

1850.- De Proteaceis americanis Uerb. Reg. Berolin. aucL. J. FI'. Klolz eh. V.
Linnaea, XV (18U), 51.

Exp.: Dibl. Nacional.

1.95i.· Tabella da madeiras do Brazil.
E' um esboço ou rasctlnho.
Sem data nem nome de auetor.
Traz na Ln pago e na ultima as seguintes inieiaas - R I CM· em uma tarja oblonga

eseriplas com ebaracteres de impressão. São as inieiaes do nome do marechal Hay:
mundo Jo é da Cunha Matto . Cod. CCX:X (1.6-86), 10 fI. 29X20.

E1'Jl. : Bibl. 'acional.
1.952.- Dissertação sobre o cafeseiro. Tbese que foi apresentada á Faculdade de

IIIed. do Rio de Janeil'o e sustentada em 5 dp, Del.embro de 1.84,2 por Joaquim Edoardo
Leite Brandão, &. Rio de Janeiro, Typ. Laemmel't, i84,2, in·4,.o gr. de 27 pp.
(B. da F.)

1.953.· Dissertação acerca da canna de assucar. These que foi apresentada á Facul·
dade de Medicina do Rio de Janeiro e sustentada em 7 ele Dezembro de i84,2 por Gel"
vasio Caetano Peixoto Lima, &. Rio de Janeil'o, Typ. LlJemmert, 1.84,2, in·4,.o gr. de
4,3 pp. (B. da F.) . .

i 954, .- Descripção da planta conhecida em alguns lugares da prov. de S. Pedro
com o nomes vulgares: sipó da cobra, herva do lagarto, e sipó milbomen ; e qlie
nós Ibe chamaremos· Serpentaria Brasilienses. (Pelo di'. José Pereira da Silva Gou
lart.) V. Rev. Med. Bras., II (1.8~2-43), pg. 4,75.

Esp. : Bibl. Nacional.
1.955.· Arte da cultura e preparação do café comprehendendo a cultura do cafe

seiro, seus melhoramentos; modo de cultivar nas terras frias; causas d'abundancia,
e falhas arternalivas ; sua preparação por um novo S)7stema ; defeitos do sy tema em
uso; con trucção das estufas, machinas ; considerações sobre seu commercio, ele ...
Por Augustinho Rodrigues Cunha, &. Rio de Janei?'o, Edua1'do e Hem'iqlle Laemmel't,
1.84,4" in-i2.o de 1.1.2 pp. num., 1. fi'.

Exp. : Bib!. Flminonso.
1.956. - Breves considerações sobre a quina do BraziJ. Pelo dr. Antonio José Alves.

V. Jontal do Commerc'io, do Rio, n.O 276 de 1.7 de Outubro de 1.844" pg. 2.
E1'Jl.: Bi b!. Nacional.

!957 .-IIIatlas e madeiras do Pará. Informação de A. L. lIIonteiro Baena. i84,4,. V.
Rev. do 111St. Hist., ~"II (1.84,5), pg. 34,5.

Esp.: Bibl. aciooa!.
1.958.- Memoria sobre as madeiras proprias para a construcção naval e out~'os e"

tabelecimentos civis e militares. (OJferecida ao .•. Sfír. Dezembargador Rodl'lg~ de
Souza da Silva Pontes D. Prezidente da Provincia do Pará. Por hum seu subdltO e
verdadeiro Am igo.)

Sem nome de auetor nem titulo.
Datada do Pará a 7 de Junho de 1.8~3. Traz no fim 7 desenhos feitos a biceo de

penna representando madeiras.
O r i g i n a 1. Cad. LU (iH9). U II. inn. 2q.XI.7.

Exp.: Bib!. Nacional. '€l.
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1959.· Descripção botanica da Dl'upatas sassiliflo1'a (AI!.), pelo dr. F. Freire AI
lemão. V. Minel'va Brasil., II (18M), pg. 737, est.

Exp.: Bibl. Nacional.

1960.· Descripção botanica de guarajuba· Vicantia aCll1ninata (Ali.), pelo dr. F~
F. Allemão. V. Minerva Brasil., lU ({8~!J.), pg. 36, est.

Exp.: Bibl. Nacional.

1961.· Geissos permum Vel1osii. Nomes vulgares. Páo Pereira. Páo forquil ha.
Páo de pente. Camará de bilro. Camará do mato. Canudo amargoso, elc. (Pelo
dr. Francisco Freire Allemão.) V. Arcll. :bfad. Bras., II ('18M:>-!J.6), pg. 73, com 1 est.
lith. (13. da F .)

1962.- De cripção botanica da Andradea noribunda (AI!.), pelo dr. F. Freire AI
lemão. V. Minarva Bmsil., IV (18!J.5), pg. 91, est.

Exp.: Bibl. Nacional.

1963.· Chemiologia Vegeta!. Por A. C. de Lacerda. (VoJ. 1.) Anno :l.8~5 a :1.818
(~'J<lio). (Vol. Ir) Anno 1.8!J.$ a 1.8~9.

Autographo. Cad. LXX (6-i,2), 2 voJ. 29><i7.
Exp.: Bibl. Nacional.

1.96!J..- Apparecimenlo de uma collecção de desenhos do dr. Manuel Arruda da
Gamara (pelo dr. Francisco Freire Allemão). V. Arch. Me[!. Bras., Ir (18~5·4,6),

pg. 14,11, com 1 est. !ilh. (B. da F.)
1995.- Azeredia pernambucana (Arr. Camara). Cochlospermum insigne ( .1 Ri!.).

V. Arc/i. j)Ied. Bm.ç. II (184,6), pg. 1~6-147, esl. (8. da F.)
1.966. - Oe cripção do maririçó . Poarchon FJuminensis (FI'. Ali.) - Pelo dr. Fran

cisco Freire Allemão. 1.8!J.6. V. Arch. Aled. Bms., III (18!J.6), pg. 73, com este
(B. da F.)

1.967. - Relatorio do sr. dr. Francisco Freire Allemão acerca das quinas de Pitayó.
"'. Ann. de Mad. Bms., II (i8~6-~7), pg. 130.

Exp.: Bibl. Nacional.

1968.- Memoria sobre a planta do ani!. .. por Jolio Morgan. No Recreadol' Minei
ro, III (l8iJ.6), pg. 51.3.

Exp.: Bibl. Nacional,

1f69.· Silva Navalium. Nome vulgar: Tapinhoan. (Pelo dr. Francisco Freir~

Allemão.) v. AI'ch. :blad. RI·as., If[ (18~6-47), pg. 265, com 1 est. litb. (B. da F.)
1970. - Descripção boto da cabureiba, ou oleo pardo -- Myrocarpus fastigiatus

(AI!.). Pelo dr. FI'. Freire Allemãó. 18~7. V. AI'ch. lIlad. Bms., IV ('18!J.7), pg. 25.
est. (8. da F.)

1.971. - Descripção boto da urucurana - Hieronyma Alchorneoides (Ali.), pelo
dr. Franc. Freire Allemão. V. Arcft. Med. Bras., IV (18118), pg. 169-171, esl.
(B. da F.)

1972. - A carnauba (por AI.) V. Anll. de Med. Bras., IV (1.848-q9), pg. 295.
Exp. : Bibl. Nacional.

.1973. - Descripção do ophthalmoblapton macrophyllum (AlI.) Sonto Luzia, por
Francisco f!'reil'e Allemão, 1.849. V. G'uanabara, I (iS5i), pg. H·iS, est.

Exp. : Bibl. 'acional.

197!J,. - Relação das madeiras de construcção de que ha noticia na proviu
Paulo por Henrique de Beaurepaire Rohan. S. Paulo, 8 de Junho de i8~9.

. Or i g i n a I sem titulo, por letra e com a as ignatura do autor. ln-foI. de
i3 a. inn.

Exp.: Dibl. Nacional.

1975. - Obsenações sobl'e propriedades medicinaes das plantas e experiencias d~

chimica vegetal. Por Antonio Corrêa de Lacerda. Maranhão, 1849-52.
A u to g ra p h o. Cad. CDLIII (7-i3), i66 pp. 28Xi7.

Exp.: Bibl. Nacional.

1976.- lIistoil'e naturelle des quinquinas ou monographie du genre Chincho!l'a
suivi d'nne description du g-enre Cascarilla et de quelques autres plantes de la même
tribu; par m. H.-A. Weddel. Paris, chez YictorMasson (Imp. ele L. lt1artinet), 1.8~9>
in-fol. com est.

Exp.: Bibl. Nacional.
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i977.· Descripção do - Machrerium heteropterum (AlI.) - angelim, por Francisco
Freire Allemão, i850. V. T?'ab. da Soe. Vellosiana, pg. 4-8, est.

Exp.: Billl. Nacional.

i978. - Id. da Ferreira spectabilis (AlI.) - sepepira amarella, por Franc. FI'.
AlIemão. 185L Ibi, pg. 26-31, est.

Exp. : l3i1l1. Nacional. .

i979. - Descripção da umcurana - Hyeronima alchornioides (Fr. Ali.) por Fran
cisco Freire AlIemão. i850, V, Rev. Braz., I, i857, pg. 56·58, est. Heprod. nos lire'!.
da Palestra Scient. do Rio de Janeü-o, i858, pg. 56-58, est-

Exp.: Bill!. Nacional.

i980. - Exercicios botanicos - Memoria 3.' - pelo conselheiro Francisco Freire
Allemão. Rio de Janeiro 21 de Agosto de i85L

A u to g r a p h o. ln-foI. 9 fI. inn.
Exp.: Billl. Nacional.

i98i. - Apontamentos ... pal'a a historia das arvores florestaes do Brazil, parti
~ularmente das do Rio de Janeiro, por F. F. AlIemão, i851. V. Trab. da Soe. Veltas.,
pg. 5;:1-59.

Exp.: Billl. Nacional.

i982.- Noticia de algumas plantas, pelo mesmo. Ibi, pg. 72-7Õ:.
Exp.: Billl. Nacional.

i983.-Descripçãodo oleo vermelho-Myrospermum erythroxylum (Fr. AIl.),
por Francisco Freire AlI,@ão. i85i. V. Rev. Braz., I (i81>7j, pg. 5i-55, est. Hepro
duzida nos A?'chivos da Palest?'cl Seienti/iea, i858, pg. 5i-55, est.

Exp.: Bibl. Nacional. .

i98Õ:.· Palm trees of the Amazon and their uses. By Alfred Russel Wallace.
London, John van Voo'/'st, i853, in-i2.o, com est.

Exp. : Bibl. Nacional.

i981í. - Descripção da oiti-cica - Soaresia nítida - (Fr. Ali.), por Francisco Freire
Allemão. i8M. V. Rev. Braz. I, i857, pg. 2iO-'213, est. Reproduzido nos A.reh. da
Palestra Seienti['. do Rio de Janeiro, i858, pg. iÕ:3, com est.

Exp. : Billl. Nacional.

{(l86. - RevislO myrtacearum Americre hucusque cognit. s. Klotzcbii (Flora
~mericre requiuoctialis • exhibens Myrtaceas, autc. dr. O. Berg. V. Linnae, XXVrI
(l85Õ:). L; XXIX (i857-58), 207; XXX (i859·60), 6Õ:7; XXXI (1861-62), 2!!7.

Exp. : Bibl. Nacional.

1~87. - Monograpbia do Geissospermum Vellosii vulgo Pcío-P€:reira. These apre·
-sentada á Escola de Medicina pelo dr. Ezequiel Corrêa dos Santos. V. Rev. Phal"lll., t.
fV ( 185õ:-55 ). (B. da F.)

i988.- Descripção da arvore Bainha de espada - Acantbinophyllum strepitans
(AI[.), por Francisco Freire AlIemão. i857. V. Rev. Bmzil. I ( i857), pg. 36l:l-370,
.est. Reproduzido nos Are/!. da Palestrc( Seientif., i858, pg. 2U" com est-

Exp. : Bib!. Nacional.

i989.· On the genus Henriquezia of Sllruce. By G. Bentham. i859. V. Tl'ans.of
Linnean Soe. XXII (1859), pg. 295-298, est.

Exp. : Bibl. Nacional.

i990.- Nota sobre a polygala acuminata de Lacerda ou Caamembeca. (Por F. A.
de Cisneiros). V. Gaz. 111ed. do Rio de Janei?'o, i862, pg. 8i.

Exp. : Bibl. Nacional.

i99i.· O leite da gamelleira. Leites veO'etaes em geral (por Theodoro Peckolt).
V. Gaz. ll'led. do Rio de Janeiro, :1863, pg. 2õ:0. (B. da F.)

:1992.- Do Prumus Braziliensis, Chamo Memoria apresentada á Acad. Imp. de Med.•
-pai' Theodoro Peckolt afim de obter o lugar de seu membro correspondente. Em 2:1.
de Março de i86Õ:. V.'Gaz. Med. do Rio de Janeit-o, i86õ:, pg. 85. (B. da F.)

i993. - Batata de pnrga ou Tomba Convolvulus operculatus a.omes ou P,iptosteg;ia
<Gomesii e Mart. (por Theodoro Peckolt). V. Gazeta 1Jfecl. do RIO de Jane!ro, i8ti(j"
!}g. i3õ. (B. da F.)~~
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1994.- Do Prumus BrasiJiensis, Chamo Memoria •.. por Theodoro Pe!lkolt. V. Ann.
Bl'as. de 1Jled., XVI (1864-65), pp. 16 o 25.

Exp.: Bibl. Nacional.

1995.- Recherches organographiques eL organogéniques SUl' lo Coffea arabica L.,
par Léon Marchand &. Paris, J. B. Bailliére et Fils, :l.S64, in-S.o est.

Exp. : Bibl. Nacional.

:1.996. - Configuração e descripção de' todos os orgãos fundamenLaes das principaes
madeiras de cerne e brancas d<l provincia do Rio de Janeiro e suas applicações na
engenharia, industria, medicina e arLes com uma tab~lIa de pesos especificas. Por José
de Saldanha da Gama. L° vol. Rio de Janeiro, Typ. Eeo1lOmiea, IS65, in·S.o de 155 PP.

Exp. : Bibl. Nacional.

1997. - Configurnção e estudo boLanico dos vegetaes seculares da provo (lo Rio de
Janeiro e de ouLros ponLos do Brasil por José de Saldanha da Gama ... (2." e 3." parLes.).
Rio de Janei'/'o, Laemmert, 1872, in·8.o

Exp. : Bibl. Nacional.

1998. - Nomes das differentes madeiras conhecidas até hoje nas matLas da lmp.o1
Fazenda de Petropolis. 1865.

Mappa msc. in-foI.
Exp. : Bibl. Nacional.

1999. - Le malé, ses caracteres botaniques, sa culture, sa récolte &. par m. le dr. A.
Demersay. V. No'llv. Ann. das Voya,qes, 6.me série, IS65, n.

Exp. : Bibl. Nacional.

2000.- Ano-elim 1'0 a (pelo bach. José de Saldanha da Gama). V. Ann. Bras.
de Med., XVII (IS65·66),pg. 6Sõ(B. daF.)

2001. - Arapoca' amarella ou gurataia-poca. Galipea dica loma. (Por José de
Saldanha da Gama.) V. Ann. Bms. de lIIed., XVII (1865·66), pg. 334, com 1 est.
litb. (B. da F.)

2002. - On Gripidea, a new Genus of Lhe Loasacere. " By John Miers. 1865. V. Trans.
of the Linnean Soe., XXV ( 1866 ), pg. ~27, com est.

Exp. : BibJ. Nacional.

2003. - Addi tions à la Flore Brésilienne: lLinéraire hotanique dans la province de
~Iinas Geraes ... par Ladislau Netto ... Pa1'is, Impr. Simon Raçon et Comp., 1866,
1U-8. o gr. .

Exp. : Bibl. Nacional.

2004. - AddiLion à la Flore Brésilienne, par M. Ladislau NeLto •. (Tl'embZeya Pm
dosiana). Pat'is, E. Martinet (1866?), in-8. o de3 pp., est.

(Extr. dos« Ann. des Se. Nat.> 5." sér. v.)
Exp. : Dr. B. F. Ramiz lial rão.

2005. - Idem. (Pisonia noxia, Pisonia caparrosa, Pisonia campestJJis, Pisonia lax a,
et Odina Francoana). Ibi, (1866 ~), in-S.o, de 8 pp., est.

Extr. dos mesmos «Ann.». •
Exp.: Dr. B. F. Ramiz GaIvão.

2006. - Noticia sobre o uaraná, apresentada ao ... sr. conselheiro dr. Manoel Pinto
de Souza Dantas ... por J. M. da Silva Coutinho. Rio de Janeiro, Typ. Nacional, 1866,
in-fol., de W pp. .

Esp. : BibJ. Nacional.

2007. - Lichenes amazonici et andini lecLi a Domino Spruce. By Lhe Rev. W .. A.
Leighton. i866. V. Trans. of the Linnean Soe., XXV ( 1866 ), pg. 433-460, est.

E.,<p. : Bibl. Nacional.

2008. - Breve noticia sobre a collecção das madeiras do Brasil apresentada na Ex
posição internacional de i867 pelos' srs. F .. Freire Allemão, Cuslodio Alves Serrão,
Ladislau Netto e J. de Saldanha da Gama. Rio de Janei?'o, Typ. Nac., i867, in-4. o de
32 pp. (B. da F.)

2009.- Familia das rubiaceas pelo sr. Joaquim Vieira de Andrade. V. Rev. tl'im.
da soe. lnst. Aeademieo, n. o 1, 18ô1, pg. 19.

Etp.: Acad. Imp, de Medicina.
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2010. - Quelques mots SUl' les bois du Brésil qui doivent figureI' á l'Exposition
Universelle de :1867, par José de Saldanha da Gama, &. Paris, Impr. de E. ~[artinet
:1867, in·8.o de 12 pp. '

Exp. : Bibl. Nacional.

2011.- Travaux nu sujet des produits du Brésil qui sont à l'Exposition Univer
selle de Paris en :1867, pnr José de Saldanha dn Gnma ... Paris, 11IIpl'. deE. Bl'iere
1867, in-8.o de 29 pp. . '

Exp. : Bibl. Nacional.

201.2.- Classement bOLanique des plantes nlimentnires du Brésil par José de Snl.
danl1a da Gama ... Paris, Impl'. de E. Martinet, 1867, in-8. o

Exp.: Billl. Nacional.

2013.- NoLico SUl' le palmier carnnuba par M. A. de Macedo. Pa1'is, Typ. de
Henri Plon, :1867, in-8.o

Exp. : Bib!. Nacional.

20i4,.- Les produiLS végétnux du Bré il considérés nu point de vue de l'alimen
tation et de la matiêre méd icnle, par M. le D. r J. L. Soubeiran ... eL M. AU17ustin
Delondre ... Pa1'is, Vietol' lIIasson et Fils, 1867, in-~.o o

Exp. : Bibl. Nacional.

2015.- Synonymia de diversos vegetaes do Brasil feita segundo os dados coIbidos
no Imperio, e na exposiçDO Universal de Pari, em :1867 por José de Saldan.hn da
Gama &. Rio de Janeiro, Typ. Univel'sal de Laemmert, :1&68, in-4,.o de 36 pp.

Exp.: Bibl. Nacional.

2016.- ÉnnuméraLion des traveaux jusqu'à I'année 1867 de José de Saldanba da
Gama ... Paris, Enlest T/wl'in, 1868, in-fJ,.o

Exp.: Bib!. Nacional.

2017. - Révi-ion de genres Tynanthus et Lundin, pnr ài~ Ed. Burenu. PQ1'is,
Iinpl'. de E. Jl1artillet, s. d., in-8.o, esL ..

(Extr. da • Adansonia» vol. VIII.)
AS 9 especies descl'iptas do genero Lundia pertencem todas ao Brasil.

Exp.: Bibl. Nacional.

2018.- Description du genra. nouveau Saldanbrea de l'ordre des Bignoniacées
par m. Ed. Bureau. PaI'is, E. Martinet, s. d., in-8.·, com 2 est.

Exp.: Musou Nacional.

2019. - Note SUl' ln culLl1re des Bignoniacées et snr des grairres de plantes de cette
famil!e envoyées par M. Corrêa de Mello, par M.le D.r Ed. Bureau &. Pal'is, impr ..•
de E. Donna,! (:1868),in-4,.o

Exp.: Bib!. Nacional. .

2026.- Cryptogames vaseulaires ... du Brésil par A. L. A. Fée ... IIvec le concours
de M. le docteur F. M. Glnziou, &, Paris, J, B. BailWre et Fils, Victor il1asson et
Fils, 1869-70,2 vols.,.in-4,.o, com est.

Exp. : Bibl. Nacional.

202i. - Cartas sobre botanica' por José de Saldanha da Gama, &. Riu de Janeiro, I.
Inst. Artistieo,i870, in-4. ode 4,3 pp,

Exp.: .Bibl. Nacional.

2022.- Vocabulario das arvores brazileiras que podem fornecer madeira para
construcções civis, navaes e marcenaria, seguido lIe um indiculo botanico de al
gumas plnntas do Paraguay ]leio dr. Nicolau Joaquim Moreira. Rio de Janeil'o, 'JJ.yp.
Universal de Lae1ll1llert, 1870, in-~.o gr. de 63 pp. (B. da F. )

2023.- Apontamentos relativos á botanica applicada no Brasil pelo dr. La~slau
Netto. Rio de Janeiro, Lae1ll1llert, 187J, in-S.o

EX(l.: Bib!. Nacional.

2024,. - Das plantas toxicas do Brasil. Tbese de conCUTSB para a oadeira de Bota
nica medica da Fac. de Medicina do Rio de Janeiro pelo dr. Joaquim Monteiro
Caminhoá &. Rio de Janeil'o, Typ. Perseverança, 187!1., in·4'.o, de XI-1S6 pp., i fi.
(B. da F.)

2025. - These apresentada á Faculdade de medicina do Rio de .limeiro e sus~ntada
pelo dr. "João Joaquim Pizarro para o concurso a um lugar de lente opposlLor da1~
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secção de ciencias accessorias. Rio de Janeiro, Typ. Perseverança, 1872, in-4.0 gr. de
2 fi. 79-12 pp. (B. da F.)

Pon to: SQlanaeeas Bl'asi lei l'as.
2026.- Hisloria das planta alimentares e de gozo do Brasil, contendo genel'ali.

dades sobre a agricultura brasileira, a cultura, u o o composição chiouica de cada
uma d'ellas por Theodoro Peckolt, 8:. r. Rio de J aneil'o, Edtta?'do & Henl'ique Laem·
mert, 1871, in-8.o de'XVI-142 pp. num. - II. Ibi, ibi, 1874, in-8.o de 102 pp.
num. III. Ibi, ibi, 1878, in-8.o de4 ff., 175 pp. num. -IV. Ibi, Henrique CAem-
me?·t & C.a, 1882, in-8.0 de 4 íf., 202 pp. num. (B. da F.) .

2027. - On the JIippocra teacere of South America. By John Miers. 187:1. V. Trans.
o{ Linnean Soc., XXVIII (1873), pg. 319 - 432, est.

Exp.: BibI. Nacional.

2028. - Algre Brasilien -es cil'ca Rio de Janeiro a .,. A. Glaziou, ." annis 1869 et
1870 colleclre. Exposuit dr. G. M. de artens. Kj6benltavn, 1871, 8.°

Exll'. do - Videnslc. Medd. fra deu natul' bist. Fol'ening i Kjobenbavn -.
Exp.: BibI. Nacional.

2029.- A seringueira. A. R. P. Labre, 1873. !JfamnheTo, Typ. do Paiz, Imp.
M. F. V. Pi7'es, in-4.0 peq. de 22 pp. com esl.

Exp.: Bibl. Nacional.

2030.- Observalions on Alibertia, wilh descriplion oCa new Specics of lhal Genus.
ny Senr. Joaquim Correa -de Mello, of Campinas, &. V. Trans. of Linnean Society,
XXVIII (1873), pg. 519-522, eslo

Exp. : Bibl. Nacional.

2031.- E'tudes SUl' le genre Piperomia comprenanl les especes de Caldas, Brésil
par Salomon Henschen &. Upsal, Eel. Berling, 1873, in-4.0 com est.

Exp.: Museu 1ac ional.

2032.- Breves considerações sobre a historia e cultura do cafeeiro e consumo
do seu producto pelo dr. Nicolau Joaquim Moreira. Rio de Janeiro, Typ. do
Impe?·ülllnst. Artistico, 1873, in·!J,.o, de 107 pp. num., a que se seguem 66 tabellas.
(B. da F.)

2033.- Weltausstellung in Wien 1873. - Stenograpbische Prolokolle nes erslen
internationalen Congresses lder Land·und Forstwírthe. Wien, Verlag von Faesy
&: F'I'ic1c, 1.874, in-8.o

Occorre de pg. UI- U5 o discurso do dr, José de Saldanha da Gama) delegado do
Brasil, sobre a conservação das fiOl·estas.

Exp.: Bibl. Nacional.

20-34" - Discours prononcé au Congros InlernaLional des Economes Forestiers :I
Vienne en :1.873 par José de Saldanbil da Gama, delégué du gouvernement impérial
du Brésil. Rio de Janeú'o, Typ. Universal de Laemmert, :1.874, in-8.o de H pp.

Exp.: Bibl. Nacional.

2035. - Notice SUl' quelques végétaux sécnlaires du Brésil par José de Saldanha
da (jama &. Paris, G. lIfasson, 1874, in-8.o, de iii pp.

Contém descripção da: Cabralea cangerana, Erythroxylum uUle, Aspidosperma
olivacellrn, Centrolobium robustum, e COl'dia alliodora.

Extr. dos Ann. des Se. Nat., 5." sér. XIX.
EXI;.: Dr. B. F. Ramiz GnlvITo.

2036. - Jaborandi. Ensaios acerca da botanica e materia medica brazileira pelo
prof. dr. Caminhoá. V. Rev. Med., :1.874-75, pp. i80, 205, 232, 24,9, 265, 292.
(B. da F.) .

2037. - Enumeratio palmaram novarum quas valIe iluminis Amazonum inventas
et ad Sertum palmarum col/ectas, descripsit et iconibus illustravit J. Barbosa Ro
drigues, &. Sebastianopolis, apud Brown & Evaristo, 1.875, in-4.o, de 43 pp., i fi.

Exp.: Bibl. Nacional.

2038. - Palmeiras do Amazonas. Distribuição geographica por J. Barbosa
Rodrigues. V. o Tulgarisado?', I, pp. 66,76,94,,174 e i83. '

Elp.: Bibl. Nacional.
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2039 .• EnumeraLio palmarnm novarum seguido [sic] !le um Protesto e de nova
palmeiras descl'iptas por 1. Barbosa Rodrigues, &. Rio de Janeiro Typ. Nac.,
1875-1879, 2 part. em i vaI. in-8.o '

Exp.: Dibl. Nacional.

20'10. - Catalogue of the products of the Brazilian fore Is at the [nt. Exhibition in
Philadelpbia by Jo é de Saldanha da Gama &. New-Yol'lc, «O 'ovo llfundo, Pl'intinq
Oflice, 1876, in·8.0 peq., de 12 pp. .

Exp.: Dibl. Nacional.

20((·i. . Herva moura, pelo dr. MarLins Co ta. V. O Pro.'J1'. Med. I (i876), pg. 85.
(B. da F.)

20((,2. - Arrebenta-cavallo ou Ju5, pelo dr. Martins Cosia. V. O Progl'. Med. I,
pago i33. (B. da F.)

20l3. -Coerana, pelo dr. Martins Costa. V. O Pl'Ogl'. Med. I (i876), pago i69.
(B. da F.)

20((,((,. - Camapú ou juá-póca, pelo dr. Martins Costa. V. OP1'Ogl'. Med. J (1876),
pago i7((,. (B. daF.)

. 20M>' - O cajueiro e suas applicações em medicina pelo dr. AgnelIo Leite.
V. Pl'O.qr. Jlfecl., I ('1876), pg. 32i. (D. da F.)

2046. - A mutamba pelo dr. Jaguaribe F.o V. O P1'O.'J1·. Mecl., I ('1876), pg. 660.
(B,dar.)

201l7. - Ensaios para o estudo da flora dos pantanos do Brazil pelo dr. Joaquim
Caminhóa. S, l. s. d., (i876), in-((,.o de M pp., il ff. (B. da F.)

20qB . • Lichenes BI'asilienses, collecti a D. A. Glaziou in provincia brasiliensi
Rio de Janeiro. Auctore dr. A. de Krempelhl1ber. Re.qensbll1'g, Neubauel"sche
Buchdl'ucke1'ei (F. H'!!ber) , :1.876, in-8.° gr.

Exp.: BibJ. Nacional.

2049. - Notes in regard to some textile plants of BI'azi!, at lhe Inlernational
Exhibition at Pbiladelpbia in 1876, by Jo é de Saldanha da Gama. Wew-Yol'k, O Novo
'1Ifundo, Pl'inting O/fice, -1876, in-8.o de 7 pp.

Exp.: Bibl. Nacional.

2050. - U. S. International Ex-hibition. Historical notes concel'lling the vegetable
fibres, exhibited by Severino Lourenço da Costa Leite, by Nicolau Joaquim Moreira.
V. Neto- York, O Novo ~f!tndo, Printing O/fice, 1876, in-8.0 de '16 pp.

Exp.: Bibl. Nacional.

20M. - Ensaio de indice geral das madeiras do Brazil pelos engenheiros André e
Jo é Rebonças. Rio de Janei1'o, Typ. Nac., :1.877-78,3 vols. in-((,.o

Exp.: Bibl. Nacional.

2052. -Fava de cobra, pelo dr. F. S, Castro. V. O P/·O!!". Ptfed., II (i877), pg, 189.
(B. da F.)

2053. - Genera et species Orchideal'um nova rum quas collegir, descripsit et
iconibus illnstravit .J. Barbo a Rodrigues &. r. Sebastianopolis, Impl'. de C. et lI.
Fleit~ss, 1877, in-((,.o de ((, ff., Vll-206-X pp., 1 fi., com i est.

Exp.: Biil!. Nacional. .

205((,. - Medicina pratica. Plantas indigenas (pelo dr. Francisco Portella). V.
l1fonito1' Campista, de 23, 2ll e 2õ de setembro de 1.877.

Exp.: Dr. José Aloxandro Toixoira do Motlo.

2055.· Nota sobre a Fava de Cobra pelo Dr. F. S. Castro. V. O Prog1'. Med., II
(i877), pg. 189. (B. da F,)

2fl56.- Novas investigações sobre o Mamoeiro. V. O Pl'O.ql', Med., m (1878),
pg. 50((,. (B. da F.)

2057. - Apontamentos para a historia natural pharma~eu~ica brasileira. Do Cor~ão
de" Frade (Leonotis Nepeteufolia). lPelo pharm. Mello ühvelra,) V, Rev. Med., :1.8/8,
n.O de 30 de Setembro, pg. 5. (H. da F.)

2058. - Fami! ia das Euphorbiaceas. These do dr. Joaqui.m Monteiro Caminh~á .. ,
pai'a o concurso da cadeira de hi toria natural do CoIleglo de D. Pedro U. RIO de
Janei,'o, Imp"ensa Industl'ial, i879, in-!J:.o gr. de 93-23 pp, num,,~com dois mappas
botanicos e est. coloridas e fig. intercaladas no texto. (B. da F .) g?
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2059. ~ Estudos botanicos. O Genero Horlia Vand. Por G. S. de Capanema. V.
Ensaios de Sciencia, II.

Exp.: Bibl. Nacional.

2060. - Memoria sobre a al'aroba, pelo dr. Joaquim Macedo de Aguiar. Bl!ltia,
Impr. Economica, i879, in-4,.o peq., esl.

Exp.: Bil' Nacional.

2061. Apnntes sobre la yerba-matc. Hecopilacion y resumen de los trabaios
conocidos ba-ta la fecha. Nuevas investigaciones de D. Domingo Parodi por Emilio
R. Coni. Buenos Aires, Impr. de 11'1. Biedma, 1879, in-12. o

Exp.: DiIJI. Nacional.

2062. - Canna de assncar café. Relataria apresentado ao Governo 1m perial pelo
engenheiro Lniz Monteiro Caminboá, &. Rio de Janeiro, Typ. Nacional, i880, in-S."
.gr· de V-124- II pp. nnm. (B. ela F.)

2063. - Anda-assll (pai' Mello Oliveira). V. Arc/i. de Med. Cil·. e Pltarm. do Bra
:til, n. o 1, i880, pg. 4, com gravo (8. da F.)

2064.- Vellame elo campo (por Mello Oliveit·a). V. Al'cll. de 111ed. CiL ePhal'nl
do Bmzil, n.o 3, :1880, pg. 6, com gravo (8. da F)

2065.- Dicoliledonea callyciaores, da familia das composeaceas, gencro achan
thospermum - especte, xanthioides - nome scientifico, acbantl10spermllm xan
thioides (por Mello Oliveira). V. A1'CIt. de Med. Cil'. e PluWIn. do Brazil, n. O 3,
i880, pg. 7. (B. da F.)

2066. - Das elifferentes especies de madeiras do paiz. V. O Vinhola Bmzileü'o,
por C. de Rainville. Rio, i880, in-8. o, pg. 51.

, Exp.: Bibl. Nacional.

2067. - Do Pinhão de Purga (por Mello Oliveira). V. Arclt. de nIed., Cir. e Pltarm.
do Brazil, :1880-81. (B. da F.)

2068. - Atlalea Oleifera. Palmeira nova descripta e desenhada por J. Barbosa Ro
drig-ues. (Extrah. da Rev. Braz. vaI. VII, pg. :1~3.) Rio de Janeiro, Typ. Ncu;., :1881,
in-4. o de 8 pp.

Exp. : Bibl. Nacional.

'2069. - Noticia sobre algunos criptógamas nuevos hallados en Apiahy, provincia
de S. Pablo ... por el di'. Juan I. Puiggari. Apiahy, i881, in-8.o de :16 pp.

2070. - Elementos para o estudo da Flora da Serra da Estrella e de Petropolis,
pelo dr. José de Saldanha da Gama. V. Rev. Braz., VII c vrn ('188:1.).

Exp.: Bibl. Nacional.

2071.· Orchidre Rodeienses et alterre illeditre por J. Barbosa Rodrigues. V.
Revista de Engenltal'üt, lU, (1S81), n.O' 7 e 9.

EXJl.: DiIJI. Nacional.

2072. - Euumeração d'algumas especies da flora rio-grandense. Pelo dr. Siqueira
Coutinho. V. Gaz. de Porto-Alegl'e, m (:1..881), n. O 2l:l. e sego

Exp.: Bibl. Nacional.

2073. - Sobre uma planta toxica do Brazil denominada .Conamby>. Nota envia a
.... pelo dr. Lacerda. V. Ann. Bras. de Med., xxxrn (1881-82), pg. :1.96. (B. da F.)

2074,.- Estudos sobre a Armda do mato (pelo dr. 'l'heodoro Peékolt). V. Gaz. lJ[ecl.
Braz.,I(:1882),pg. 6. (B.daF.)

207fL - Estudos sobre o jacatupé (pejo dr. Tbeodoro Peckolt). V. Gaz. Med.
Braz., I (1882), pp. 87, i52, 236. (B. da F.)

~076. - A supposta vegetalLação de uma serpente e de uma ran sobre nm ironco
de ipé pelo dr. Rosendo A. P. Guimarães. V. Umão nIcd., :1..882, pp. 386,422. (B. da F.)

2077.- Uma cobra Iignificada de Matto Grosso pelo sr. dr. M. ReUL V. União
Me4., :1..883, pg. 66. (B. da F.)

2078.- Rutacere. Juss. Esembeckia fascicnlata. Nau. Nome vulgar Curumary,
Gmmary. (Por J. Barbosa Rodl·jgues.) S. l. n. d. (:1883), in-4.o de 6 pp. num.,
{lom i est. litb. .

Exp.: Bibl. Nacional.
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2079.· Estudo sobre a quina calis aya acclimada em Theresopolis por Francisco
Maria de Mello Oliveira. V. Ann. 13,'as. ele Jlfeel., XXXV (l 83-84i, pg. 389. (B.
da F.)

AccompanlJa·a um parecer dado pelo siil·. A. Cesar Diogo.
2080.· Um novo anti-tllermico da flora brasileira, especifico nas febres intermito

teotes simples. Por Mello Oliveira. Caferaoa. Raiz de Jacaré-arú, lupurobo. V. Rev.
Pllal·m., I (1884), pg. 6. (8. daF.) .

2081.- Do Jasmiu do Malta por Gur ino de Moura. V. Rev. Pha1'ln., I (1884), per.
27. (B. da F.) o

2082.· O Tim.lJó. Pe ca feita á cll-la de plantas ichthyotoxicas, conhecidas em ge
ral com o nome de .timbó .• D'onde vem esse costume? Quaes as suas consequen·
eias? Por Cursino de Moura. V. Rev. Pllarllt., I (l884), pg. 51. (8. da F.)

2083.-Da Crescencia Cuyeté pelo pllarm. Gustavo Peckolt. V. Rev. Pllal'1n., I
([884), pg. 174 e 191. (B. da F.)

2084.- Da sementes de paineira e de sua anal~r e pelo pllarm. Gustavo Peclcolt.
V. Rev. Phann., u.o 13, de Agosto de i884, pg. 4. (8. da F.)

2085.- ACephcelis Ipecacuanlla. Pericro dn sua extracção. OenceLismo ou mal de
poaya pelo dr. J03(\ everiano da Fonseca. V. Gazeta Universal, vaI. l, pg. L (B.
da F.)

2086.- Excur ão bolanica nos arreJores de Ouro Preto. H. Gorceix. OIWO Preto,
Typ. da P/'ovinciade Jtinas, 1834, in-4.0 de 23 pp. num.

E,p.: João Capislrano do Abrou.

Zoologia

1) Obra.s gera.e3 :

2087.- Identidade da especie humana. Tlle e desenvolvida e u tentada pe
rante a Faculdade de Medicina da Ballia, em u dia 11 de Dezembro de 18!J,6, por
Tiburtino l\loreira Prates .. para obter o grao de doutor em medicina. Bahia, Typ.
Gllaycurlí, de Domin.qos Guedes Caoml, i8~6, in-4.·, de 4 ll'., 38 PI}' num., 111.
(B. da F.)

2088.- Harmonias da cl'eação, ou considerações sobre as maravilhas da natu
reza e. pecialmente sobro o iustincto dos animaa, contemplados como provas
evidentes e demonstrativas da existencia, da sabeuorin, da bondade, e da omnipo
teneia do craauor; pelo Dr. Caetano Lope de Mama, natural d:l Bahia (com
estampas). Pa?'is, em caza da V.a J. P. Aillaucl, Jlfuulon, a C.', 1860, in-12.· de 3
ff., 360 pp. num., com 2 est. Htll.

Ex~. : Bibl. da Camara Municipal.

20 9. - Quadros synopticos do rei no auimal, onde se adopta o methodo natl11'al
de Cuvier com as precisas modIficações conforme o estado actual da sciencia,
organi adas para facilitar o estudo da zo logia no internato e externalo do Collegio
de Pedro n, pelo l'e pectivo professor o dr. Emilio Joaquim da Silva faia, &.
Rio de Janeiro, nn Ttlp. Nacional, 1858, in-Jol. de XILI pp. num., a que se seguem
ii ff. desdobraveis. contendo os quadros. ( B. da F. )

2090.- Synopsis de zoologia ou e tudo geral dos animaes com applicações á
medicina e á pharmacia, á agricultura ... por Ca tro Ramalho ( Manuel de Araujo) .
... Primeil'a edição. r. PàJ'te geral e descriptiva. POftO Jlle.qre (Rio Grande do
Sul), Typ. da D3ttlsclw Zeitun.q, 18S~, in-8.· de XV·675 pp. num. (B. da F. )

209L .. Computo geral das collecçõe zoologicas existentes no Museu Nacional.
V. At·ch. do M!H. Nac., I ( 1876), pg. 101. (B. da F. )

2092.- N ta descriptiva de um pequono animal extremamente <furioso e deno
minado Batrachychthis pelo dr. Pizano. V. Arch. do Ifus. Nac., I (1876), pg. 31
~om est. (B. da F. )

2093.- ~onsiderações geraes sobl'e a abelha. These apresentada á Facnldade
de Medicina do Rio de Janeiro, e sustentada em :13 de Dezembro de i8l5 porgs

21.
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Francisco Antonio Marques, doutor em medicina pela me ma Faculdade. Rio de
Janeiro, Typ. do Brasil, de J. J. da Rocha, 18~5, 1n-4.0 gl'. de 37 pp., 3 fI.
(B. da F.)

2094..· A correlação das flores versicolores e dos insectos pron ubos pelo dr. Fre
derico Müller. V. At·ch. do M!!s. Nac., II (1877), pg. 19, com est. (B. da F.)

2095.- As maculas sexuaes dos individuos masculinos das l'species Danais Erippus
eD. Gilippus pelo dr. Frederico Müller. V. A1'ch. do MI/s. Nac., II (1877), IJg. 25,
com est. (E. da F.)

.2096.- Descripção do Elpidium Bromeliarum, crustaceo da familia dos Cytherideos
pelo dr. Fritz. :t\Iü 11 el' . V. Árch. do lIfus. Nac., IV (1879), pg. 27. (B. da F.)

2097.- Os f)rgães odoriferos das e pecies Epicalia Acontius, Lin. e de Myscelia
Orsis, Dru. Pelo dr. Fred. Müller. V. Afclt. do 1l1us. Nac., Il (1877), pg. 31, com
est. (B. da F.)

2098.-0s orgão odoriferos nas pemas de certos Lepidoptel'os pelo dr. Fl'ed. Mül
ler. V. Arcl!. do iJ1-us. 1 ac., II (1877), pp. 37 e 43, com est. (B. da I!'.)

2099. - Os orgãos odoriferos da Antirl'hma Archma Hübner pelo dr. Fred. Müller.
V. Arch. do Mus. Nac., III (1878), pg. 1, com est. (B. da F.)

2iOO.-A prega costal das Hespel'ideas (pelo dr. Fred. Müller). V. ArclL do lIfus.
Nac., III (1878), pg. 41, com esLo (B. da F.)

2iOi.- A metamorpbose de um insecto Diptero. Pelo dr. Fritz. Müller. V. At'ch.
do lIfus. Nac., IV (1879), pg. 47, com est. (B. da F.)

2) Do Brasil :

2i02. - Quaes foram os animaes introduzidos na America pelo conquistadores? Me
moria por José Ribeiro de Sou a Fontes. V. Rev. do Inst. Hist., XIX (i856), pg. 509.

Exp. : BibJ. Nacional.

21.03. - Zoologia Portugneza, compilada por Alexandre Antonio Vandelli. Extra
hida de 43 autores, e 53 obras. :1.817.

Or i g i n a L Um grosso volume in-4.0 sob diITerentes numerações.
Tracla em varias logares da zoologia do Brasil.

Exp. : Bibl. Nacional.

2i04.- Extractos de 88 autores, para Nomenclatura Zoologica Portugueza. Ale
xandre Antonio Vandelli. :1.817.

OI' i g i n a I. Um grosso vaI. io-4.0
Tracta em di versos logares da zoologia do Brasil.

Exp. : BibI. Nacional.

21.05.· Beitrage zur Natnl'gescbichte von Brasilien, von Maximilian, Prinzen zn
Wied. Weimar, im Ver/age des Gr. H. S. privo Landes-Industl'ie·Comptoirs, 1825-32,
4 tom. em 5 vaIs. in-8.·, com est.

Exp.: Bibl. Nacional.

2106. - Maximilian, prinz von Wied-NeiJ.wied. Abbildungen zur Natnrgeschichte
Brasiliens. Weimar, Industrie- Comptio1" i8.23 e ann. seguintes, in· foI. gr. pap.
vellino.

Exp.: Dr. Josó Rodriguos Poixoto,

2i07 .. Zoophonia. Mem. pelo sr. Hercules Florence no anno de :1.829 e trad. por
A. .d'EscragnolJe 'l'aunay. V. Rev. do Inst. Bist., XXXIX, 2." p. (i8J6), pg. 321.

EXIJ. : Bibl. Nacional.

2:1.08. - Systematische Uebersicht der 'l'hiel'e Brasil iens, welche wahrend eine
Reise durcb die Provinzen von Rio de Janeiro und Minas Geraes gesammel t oder
beobachtet wurden von D.r Hermann Burmeister. Berlin, Georg Reimer, :1.854-56,
3 vais. in-8.0

Exp.: Bibl. 'acional.

2:1.09.· Erliiulerungen zur Fauna Brasiliens, enthaltend Abbildunrren und 3as
führlicbe Bescbreibungen neuer oder ung-enügend bekannter 'l'hier-ArLen von
D.r flerm. Burmeister. Mit XXXII Tareln. Bertin, Ge01'{J Reime1'J :1.856, in-fol.

Exp.: Dr. Josó Rodrigues PoL~olo.

I
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2'110. - J. C. Heusser und G. Claraz: Tb ierleben in der hrasilianiscMn Provinz
Rio de Janeiro. V. Petermann's 1Jfittlteilun,qen. i860.

Exp.: Bibl. Nacional.

2Hl. - Zoologia paraense. Por Antonio Corrêa de Lacerda. i823-i81í2.
A u t ó g r a p h o. Cad. XLI[ (5-i a 9), a tomos em 9 vaIs. 23Xi5.

Exp.: Bibl. Nacional. .

2H2. - Cópia da parte zoologica da Estatística do Ceará do Dr. Pompeo, que me
deu para emendal-a (M:muel Ferreira Lagos).

Có p i a do punho do autor das annotações. ln-foI. 5 IJ. inn.
Exp.: Bibl. Nacional.

2113.- Bidrag Lil Kllnd.kab om Fuglefaunaen i Brasiliens Campos af J. Reinbardt.
V. Vindenskabeli,qe Meddelelser {ta den natu1"histol'íslce FOl'ening i Kjobenltavn, i870,
pg. i.

Exp. : Dr. Josá Rodrigncs PeixoLo.

2H4..- Fauna do Amasona , das mattas e dos campos. V. Wappmus, A Geogr.
pbys. do Brasil refundida, pg. 259. (E. da F.)

Revisto e em parte ampliado pelo sftr. dr. João Joaquim Pizano.
2115. - Noti ia de varias Animaes quadrupedes, q ha no Brazil, com a di tincção,

e circllnsLcas de cada bum deles, q se tem conbecido.
Sem nome do auctor. Lcttra do XVIII seculo.
Or i g i n a P ln-fol. i2 pp.

Exp.: Bibl. Nacional.

2U6.- Observaçoens Geraes, e Particulares,sobre a Classe dos Mammaes ohservados
nos Territol'ios dos trez Rios, das Amazonas, egro, e da Madeira: Com as de cripções
circunstanciada, que, de quazi todos elJe ,derão os antigo, e modernos aturali tas,
e principalmente, com a dos Tapuyas (Pelo dr. Alexandre Rodrigues Ferreira). i790.

O r i g i n a I, com a assign. autógr. do auctor. Cad. CX.XXIV (i7-i), ia~ JJ. inn.
32Xi5.

São precedidas de uma extensa e bem eIabol'ada introducção de auctor, em que
tracta da constituição pbysica, moral, e pil'itual e politica dos indigenas da região
amazonica e dá nnmerosas noticias !li toricas, geograpbicas, ethnograpbicas e atá
bibUograph icas sobre o Brasil.

O lnst. Historico expõe uma c ó p i a moderna, in·fol. de iao ff.
Exp.: Bibl. Naciooal.

2ft'.- Relação dos Anima'es Quadrupedes, Silvestres, que habitam nas Mattas de
todo o Continente do Estado do Grão Pará, divididos em tres partes: Primeil'a dos
que se aprezentam nas Mezas por melhores; Segunda dos que comem os Indios em
geral, e alguns Brancos quando andam em Deligencia pelo Sertão: Terceira dos que
se não comem.

Sem nome de auctor nem data; mas é de Alexandre Rodrigues Ferreira.
Original. Cad. CLV (i7-22) iO n. inn. 33X20.

Exp.: Bibl. Nacional.

2U8. - Histoire naturelle des singes et des makis, par J. B. Audebert. Paris, chcz
Desray, in-8. 0 (800), in-fol. com est. colar.

Exp.: Bibl. Nacional.

2H9.· Símia! um el vespel'tilionum brasiliensium species novae, ou bisto naturelle
des especes' nouvelles de inges et de chauves-souris obsel'vées et recueillies pendant
le voyage dans l'intérieur du Brésil ... publiée par Jean de Spix, &. Monachii, Typ_
F. S. Hiibschmanni, i823, in· foI., com esl. cal.

Exp.: Bibl. Nacional.

2120.· Arch ives du Muséum d'histoi re naturelle, publ iés pu les professeurs-admi
nistrateurs de cet étabJissement. Tome IV. Pm'is, Gide, lmpl'. d'A. SíI'OU, i8~4.,
in-4,. o fig.

Este tomo traz a seguinte memoria ~

« Singes amérícains par M. lsidore GeoLIroy-Saint-Hilaire.»
Exp.: Bibl. Nacional.

2:121. - Sur les vespertilions du Brésil; pa!' M. hdore GeoJIroy Saint-Hilaire. V.
Ann. des Sciellces Natur., liv. 3, i824, pg. MO. (B. daF.).'t:t
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2122.- N'oLicia das Aves, q. se conhecem no Brazil com a distinção, e cin:unsL.cos.
de cada hila delas.

Sem nome de auctol'. O I' i g i n a I ? Lettra do XVIlI. ln-foI. 20 pp.
EXIl.: Bibl. Nacional.

2123.- Papillons exoLiqu's des trais partie du monde I'Mie, l'Afrique et I'
Amérique l'as-emblé eL tlé riLs par MI'. Pierre Cramer [et C. SLoll], &. .4.m~tel'd.,S.
J. Baaldc, .i77g·17B2, 4 vais. in-í." com est. colar.

Texlo Ilollanrlez com a vers,lo [!'ancoza ao lado. Ohra notavel e de valor scien
Li fico.

Exp.: Bibl. Nacional.

2124.-·Aviario I3ra ilico, alI ga:IeriaorniLhologicadasave indig-euasdoBrasil ...
Por FI'. Jo cMariano da Conceição Vello O, Lisboa, Off. da Casa Litt. do A1'CO da
Cego, iBOO, ia-!],.o ohl. de 1ft pp., I il. inn. com esl.

EXIl.: DI'. Jos<i Roclrigllo; Peixoto.

2125.· fIi Loire naLurellc ct générale dp.s Colibri, Oiseaux-mouchos, Jacamars. et
Promerops, par J. B. AutlebcrL eL L. P. Vieillul. Pal'is, cltez Des1'ay, an Xl (HlO2),
2 vaIs. in-4." gr. com est.

Exp.: Bibl. 'aciooal.

2126> Avium specie' nOV(le, quas in iLinere per Bra iliam anuis i8i7-t820 ....
Col1egiL eL descrip iL dr. J. B. de Spix ... Tabulre CXV a 1\1. Schmidl Monacens}
depiclre. jlfonachii, Typis Franc. Semph. Hübschmanni, i824, in·4. 0 com esl.

EXIl. : Billl. Nacional.

2127.-Avium species nane quas in iLinere annisi8'17-i820perBrnsiliam ..•
collegiL eL c1ewl'ipsiL dr. Joannos Hapt. de pix ... Operis ab iipixio anno i824
primum eelil L;lbuln.; revi it, denuo imprimendas eL emendaLis coloribu imbuendas
cllraviL Dr. Carl. Frid. Phil. do Martiu . Monacltii, lmpcnsis Editoris, i8ag. 2 vaI.
in·4. 0 est.

Exp. : BibI. NacionnI.

2128.- lTisLoiro ele- ai eallx-mollches haiJiLant les di Lricls de llio-Janeiro, Bana
nal, San Paulo, Macal1é, Canto·Gallo eL I1ha-Gl'lInde au Bré ii. Rio de Janeiro, i83L

~Ia.nuscripto inédito de J. TIL D~scourtilz. ln-foI. accompanllado de 3i est. co
loridas.

Exp. : LlIiz do Can·alho.

2120.-0i e:lux bl'illans du Brésil par J. Théodore Descoul'lilz. Paris, lith. de
Callier, 183:2, in-fol., est. colar ..

Exp.: Bibl. NacicnaI.

2-130.- OrniLhol. brasileira. Duas especies novas de beija-flõres pelo dr. E. J. da
Silva Maia. V. Millerva Bmsiliense, I, (1843), pg. 2, esL.

Exp.: llibl. Nacional.

2131.- Omithologie bl'ésilienne ou lJisLOil'B des oigeaux: du Bré ii, remarquabJes
par leur plum3~e, leur chanL ou leurs habitudes. Pnr le DI'. J. '1'. DeslJoUrLilz &.
Rio de Janeiro, Th.. Reeves, Ed. RcnsbuI-.rI, ed., Londrcs, de l'Imp., de Joseph Masters
et C., lJ, vais. in-fol. com esL.

Exp.: Uib!. :-Iacionn!.

2132.- OrniLbologia hrasileira (por E. França). V. O Crcp!lscuto, da Bahia, voJ. 2. 0 ,

18lJ,6.
Exp. : Bibl. Nacional.

2133.-l\1emoria sobre o' beija-ilõres. aonde e refere os usos e habitas de muiLas
especies brasileiras. Pelo dr. E. J. da Silva Maia. i8ilL V. Tl-ab. da Soc. Vetlos.
pg. 45·52, 6i-69.

EXIl.: Bill!. Nacional.

213!],. - Duas novas especies de beija·ilõres (Trochilus Vandclii e Ornismya Ludo
vicii) pelo mesmo. Ibi, pg. i09-Ho.

Erp.: Bibl. Nacinnal.

2i35.-Essai d'une classifi~alion méthodique des trachilidés ou oiseaux mouches,
par E. Mulsant ... Jules Verreaux •.. at Edouard Verrcaux. Pm'is, F. Savy, s. d.
(i865), iu-8.o

Exp.: Bib!. Nacional.

2136.- A. 'Va~ner: BeiLrage zur Kenntniss der Saugethiere Amerika's, bason
ders Brasiliens. V. AbhandlunHen dei' K. Bayerschen Akadcmie dei' Wissenschaften, V.

Exp.: Bib!. Nacional.
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2'137.- Zur OrnithoJogie BrasiJienso Resnltate von Johaun Natterers Rei en in
den ,Tt1hren 1817 bis 18350 Dargestellt von August von PeJzeln &. Wien, Drl/ck
~md Ve1'lag von A. Pichle/"s lHtwe & Solm, 1871, in·8." gr. com c.

Exp.: Bibl. Nacional.

2138.-Le p'eIToquet. Hisloire nalurelle, bygiene, maladies par GaSton Per·
cheron &. Pa?'is , P. Asselin, 1878, ia-80o com est.

EXilo: Bibl. Nacional.

2130.- Sorpentum brasilien ium species nova! ou histoire naturelIe des espêces
nouveJles de serpens, recueillies et observées pendant le vOY8ge dans J'intérieur du.
Brésil uans les années de 1817-20 .. o par Jean de Spix . oo écrite cl'aprés les
notes dll voyageur par Jean Wag!er, &. ilfoncl1'chii, Typo Fr o Serapho Hübschmanni,
18240, in -40. ° est.

EXilo: Bibl. Nacional.

2H!.0.-Ominhocão-o sncllruhyú-a giboia. Pelo dro F. L. C. Bnrlamaque.
V. Tl·ab. da Soco Vellos., pg: 1.7-26, est.

EXIl. : Bibl. Nacional.

2'1q,1. - Sobre o modo de conhecer as cobras venenosas do .Brasil pelo dr. O. \VU,
cherer. V. GC!z. Afld. da Bahia, I (1866-67), pgo '193, com i est. Jith.

EXIl.: Dro Jo Z. do Monozos Brumo
2iq,2. - Investigações experimentaes sobre a acção do veneno da Bolhrops jara·

]'{\ca _o o pelo dr. Lacerda filho (Jo Bapt. de). V. Arch. do MI/S. Naco II (Hl77),
pp.le1G.

EXilo: Bibl. Nacional.

20!q,3 o- ProvlIS experimentaes d qne a peçonha das cobras é um succo di·
geslivo pelo dr. Jo Bo do Lacerda &. R'io de Janeil'o, LO'l1lbael'ts, 188'1, in-8.o,
de 15 ppo

Expo: Bibl. Nacional.

21q,q,0- O permanganato de potassa como antidoto da peçonba das cobras. 20 de
Jnlho de 1881. Pelo dr. J. B. de Lacerda &. Rio de Janeil'o, Lombaerts, '1881, in·8.0,
dei9pp.

Exp,: Bibl. Nacional.

2H5.- Memoria sobre as Tartarúgas, q fôram prepnradas, e remeUidas nos
Cnixoens N.o 1 até r.07 da primeira remessn. (Por Alexf1udre Rodrigues Ferreira).
1786.

Or i g i n a I, com annotaçães marginaes do anctor - cujo nome não traz.
Codo CV, (i6-6), i n. de rústo, 9 ppo num. 29Xi3.

Expo: Bibl. Nacional.

2U6. Memória sôbre os jacarés do Estado do Grão Pará pelo dr. Alexandre Ro
drigues Ferreira o

Sem o nome do audol' nem data.
Or i g i na]. Cúdo CXXII (16-3), a JI. õ e 6. SÕ II. de i2 cento de largo.

Expo : Bibl. Nacional.

2H7.- Animalia nov:I sive species novre testudinum et ranarum, quas in itinere
per Brasiliam annis '18-17-20 ... coll. et descrip. dr. Jo B. de Spix, &. Monachii, Typ.
F'I'. Seraph. Hiibschmanni, '18:24, in-Lo

Expo : Bibl. Nacional.

21l~80- Animalia nova sive species nova! lacertarum, qnas in itinere per Brasiliam
annis 1817-20 " . eoll. et descrip. dr. J. B. de Spix &.. o. lM"onachii, 1'yp. Fr. Seraph.
Hiibscllmann'i, 1821>, in-lJ,.o est.

EXJlo : llibl. Nacional.

2149.- Uber zwei neue Eidechsell aus Süd-Amerika und Bornoo. Von dr .. Franz
Steindachner, LX. Wien, (ms det' Kaisel'lich-Kani,qlichm Hor-~l/ld Staatsdruckerel, 1877,
in·folo esto

Exp. : Bibl. Nacional.

211>0.- Memória sobro as Tartarugas (Pelo dr. Alexnndre Rodrigues Ferreira.)
Sem o nome do auctol' nem data. .
Or i g i II a I. Codo CVI (i6-7), 6IT. inn. 26X·(3· E' diversa da antecedente.

Expo : Bibl. Nacional. ~
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2i51. - Noticia de va rios Peixes do Mar, e do Rio, que se tem conhecido no Brasil,
com 8 distincção, e circ unstancias, que pertencem a cada hum deles.

Sem nomil de auctor. O r i g i n a I'! LeUra do XVIII seculo. ln-foI. iO pp.
Exp. : Bibl. Nacional.

21.52. - Memol'ia sobre o Peixe Pirá-UI'ucú, de que já se remeLterão dous da Villa
de SanLal'em, para o Real Gabinete de IIi, toria Natural; e agora se remettem mais
cinco desta Villa rle B,lrcellos, os quaes vão incluidos nos cinco Caixoens, que consti
tuem parte da Sexta Remessa do Rio Nêgro. (Por Alexandre Rodrigues Ferreira.) 1787.

O r i g i n a I. Sem o nome do auctor. Cad. CXXXVI(i7-3), 6 ff. 3l.Xl.2.
Exp. : Bib!. Nacional.

2i53. - Memoria sobre o Peixe Boy : e do uso que lhe dão no Estado do Grão Pará
(Por Alexandre Rodrigues Ferreira). i 786.

O r i g i n a I, com emendas e notas autogr. Não traz o nome do auctor.
Cad. (;X!V (1.6-Hl) sob n.o L 5 a. 30X1.3..
Ha outro exemplar, sem data, nem o nome do auotor e menos acabada. Cad. CXIV

(l.6-l.5), sob n.O 2.
Exp.: Bibl. Nacional.

2i54,.- Peixe boi (pelo dr. Ca tro). V. Gaz. ilfed. do Rio de Janei1'o, 1.862, pg. 152.
Exp.: Dibl. Nacional.

2i55.· Descripção de varias peixes do Brazil, por fI'. José Marianno da Conceição
Velloso.

Em latim. Or i g i n a I. ln-«'.o de 8q, a. innum.
Exp. : Bibl. Nacional.

2i56. - Selecta genera et species piscinm qnos in ilinere per BI'asiliam anni i81.7-20
... coll. et pingendo curavit D.r J. B. de Spix ... Dig.. descrip. et ob ervat. ana
omicis illustravit D.r L. A!1!l iz; praefatus est, et edidit ilineris soe. D.r F. C. Ph.

Martius. Monachii, C. Wolf, i829, in-(j,.O com retr. e est.
Exp : Dibl. Nacional.

2i57.-A Balêa(porJ. Candido da Costa). V. O Crepusculo, da Bahia, vaI. 2,
i8q,6, pg. 33.

Exp.: Bibl. Nacional.

2i58.- Puraque (pelo dr. Castro). V. Gaz. ilfed. do Rio de Janeiro, 1862, pg. i66.
Exp.: Bib!. Nacional.

2t59. - LeUrel> relatives ii la faune ich tyologique, de l'Amazone, par L. de Agassiz.
V. Annales des sciences naturelles IV, V (5.me Série).

Exp. : DiIJI. Nacional.

2t60. Noticia de varias Bichos, e Insectos q' se conhecem no Brazil, com a di 
tinção, e circunst,eas, q se poderão descobrir a este re peito.

Sem nome de aneLar. Lelt,'a do XVIfI seculo.
Or i g i n aI? ln-foI, ii pp.

Exp.: Bibl. Nacional.

21.61..- Delectus animalium articulatorum, quae in itinere per Brasiliam annis
i8i7-t820 ... collegefunt D.r J. B. de Spix ... et Dr.C. F. Ph. de Martins- Diges
sit~ descripsiL, pinp;enda curavit D.r Maximilianus Perty ; praefatus est et edidit
Carol. Frideric. Philip. de Martius. ilfonachii impensis Editoris, 1.830-1.83y" in-4.o
gr. est.

Exp.: Bi bI. Nacional.

2162.· Memoria ao (sic), novo Methodo para a cultura da Sêda nesta Capitania
da Bahia. e nas mais partes deste Vasto Imperio do Brazil, offerecido ao III.mo e
Ex.mo Snr. Conde dos Arcos, Governador e Capilão General desta Capitania, do
Conselho de S. A. R., Grão Cruz da Ord. de Aviz Marechal de Campo dos seus reais
Ex.os, Gentil Homem da Csroara de Sua Mag. Le Capitão do Regiro. Lo de Artelaria de
UoFuntarios do Principe D. Pedro, desta Cidade. Por Francisco Ignacio de Siqueira
Nobre.

Or i g i n a I. ln-foI. 7 a. não num. 23xi3.
Precede-a uma dedicaLoria do aneLar ao conde dos Arcos. Não lraz data.
Anda-Ibe annexa outra « memoria» do mesmo auctor sob o titulo:
« lIIemo"ia sobre algumas medidas que se devem tomar, p." animar os Aprende

dores da Agricultura do novo ramo da Seda, a maneira que se tem feito em Lisboa,
a exemplo das Naçoins mais civilisadas n. 2 ff. sem num. 1.9Xi2.



167

Occorre no começo do cadice um ollicio original do auclor da lado da Babia a i3
de Agosto de iSII e dirigido ao conde de Linhares, relativo ao objecto das prece
dentes «memorias".

Neste omcio diz o auclor ter descoberto« que o bicho da seda se nutre da folba
do Espinheiro de tinta amarello, cria e dá a seda como a do Piamonte, e produz 7
vezes no anno >.

Cad. CCXCLII (i7-Si), 1.0 a. inn.
EXIJ.: Bibl. Nacional.

2i63. - Novo melhodo p.- a cult.-, e creação da seda; a mlmr." como se deve
tralar o bixo; quaes são os seus tivaes no Brazil, a forma de os defender delles
athe ultimarem o eu trabalho, e as vantagens que delles e pera o Estado, e a Nação
por Fran.co Ignacio de Sequ.- Nobre.

Sem d~ ta. O r i g i n a I.
Cad. IX U,,·iI), 3 ff. 20Xi6.

Exp.: Bibl. acioaal.

2166,.· O Bicho da eda indigena da Provincia do Espirita Santo; exposição his·
lorica da sua vida; vantagens que se podem obler dando-5e-lhe educação domes.
tica : por J. J. Machado d'Oli eira. Rio de Janeiro em Junho de 1.8U.

Or i g i n a I. In-4.0 de 20 pp. num.
Exp.: Instil. 13istorico.

2i6õ. - Bichos de seda no maltas do Maranhão. V. Minerva Brazil., lU (i84,5),
pg. III.

Elp.: BiLl. Nacional.

21.66. - Contributions lo an lnsecl Fauna of Lhe Amazon Valley. Lepidoplera :
Helico:lidre. By Henry Walter Bates. 1.861.. V. Tmns. ar L'innean Soe. xxm (i862),
pg. 4,95 566, est.

Exp.: Bibl. Nacional.

21.67.- Memoria, em qua se dá noticia das diversas e pecies de abelhas, que
dão mel, proprins do Bra ii ... por Vicente Coelho de Seabra. V. bfem. da Aead. Se.
Lisb., II (1799), pg. 99.

Exp.: Bibl. Nacional.

2:1.68. - Memoria acerca das Abelhas da Provincia do Piauhi, no Imperio do Bra·
zil, no qual se descI'eve historico, e succintamente, o tamanho, côr, natureza, costu
mes, e productos de cada especie, e suas variedades, declarando-se os nomes, p. q.
são ahi conbecidas. Campo ta p. Leon. do da Sn. r• das Dores Cast.· Br. oo, Brasileiro
Piauhiense. Lisboa, 1.84,3.

Autográpbo. In-4.02illP. num.
Exp.: I[st. Historico.

2169. -Mele medicinaes do Ceará, pelo dr. M. Freire Allemão. V. OPra.Q7'. Med.
I (1876), pg. 28. (B. da F.)

2:1.70. - Memoria sobre a Cochollilha do Brazil. Por Joaquim de Amorim Castro.
Nas Mem. Eeonam. da Aead., II (1790), pg. 135.

Exp.: Bibl. Nacional.

2l7:1.. - Memoria sobre a cochonilba. Por Jacintbo Jo é da Silva Quintão. V. O
Pat'l'iata, 2." ser., n.o 6, (1813), pg. H.

EXIl. : Bibl. Nacional.

2i'l2. - Sumario da historia do descobrimento da cochonilha do 13razil &. [ái~

3.· ser., n.O 1(1.8:1.4), pg. 3.
Exp. : Bibl. Nacional.

2:1.73. - Entomol. brasileira. Noticia sobre uma especie de inseclo hymenill]ltero
&. Pelo dr. DescourLilz. V. ]fincrva Brasil., 1(1846,), pg. 16i.

Exp. : Bibl. 'acional.

2174. - Desoriptions of lhe Ne. ts of two. Hymenopterous Insects inhabilin~..Brazil,
&. By John Curlis. :1.86,6,. V. Trans. ar Lmnean Soe., XIX ('1845), pg. 249-~u9, est.

Exp. : Bibl. Nacional.

217õ.- Sobre as ca as con. tl'llidas pelas larvas de insectos trichopteros aa prov.
de Santa Calharina pelo dr. Fred. 'Muller. V. Are/I. d.o iTfus. Nae., III (1878), pp. 99
e :1.25, com esl. (TI. da F.)-aq
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2176 .. Iusectologia. Lepidopteros (por Nicola u Moreira). V. At·ch. do Mus. Nac.,
IV (1879), pg. i, com est. (B. da F.)

2177.-Cautharid:1do Brazil, pelo dr. Martins Costa. V. O Pl'o,qt-. Med., n (i877),
pg. 27. (B. da F.)

2178. - Carta obre a Extinção da form iga no Brazil, por João Caetano da Gama
Ar." Az.o

Datada do Rio de Janeiro a i2 de Março de !8H.
Cópia? Cad. LVIII (5-25), 6 II. inn. i9X14.

Exp. : Bibl. Nacional.

2179.- Pel'les trouvées dan la proviuce de Goyaz, au Brésil. V. Bulletin des
ciences iVat., liv. i3, i828, pg. 4lt,2. (B. da F.)

Extl'. do Dial'io Fh!minense de i3 de Olltu bro de i827.

2180. - Documentos acerca da perolas que se encontram na provincia de Goyaz.
1827-i8lt,7.

O r i g i n a e s. In-foL. 10 II.
Exp.: Bibl. Nacional.

2181. - De cripção do-Vaginulus reclusus (AI!.), por Francisco [<'reire AlIemão.
V. Rev. Braz., I, 1.857, pp. 2H,-2i7, est. Reprod. nos A1·ch. da Palestm Scient. do
Rio de Janeiro, 1.858, pp. H16-1.tí,9, est.

Exp.: Bibl. Nacional.

Anthropologia

2i82.- Anthropologia por L. V. De-Simoni. V. Sem. deSaude Pl!bl., I, pg. 354.
(H. da F.)

. 2i83. - Alguma considerações sobre o bomem, especialmente suas relações entre
o pbysico e o mora\. Tbese para obtet' o gráo de doutor em medicina apre en
tada e sustentada no dia 2i de Novembro (le 1.846, perante a Faculdade de Medicina
da Babia p r José Bodrigues Nunes Filho. 13ahia, ·Typ. do Comme~'cio de Joã'J
Alves Portella, i846, in·4.0 de 2 Jf., 58 pp. num. (H. da F.)

218lt,.- Algnmas considerações sobre o homem nas sua differentes idades.
These apresentada á Faculdade de Medicina do Bia de Janeiro e ustentada em
2 de Dezembro de 18'~8, por Jo é Marianno de Amorim Carrão. Rio de Janei1'o,
Typ. do Al'chivo Medico 13rasileit-o, i8i8, in-"'.o gr. de 22 pp., 4 JI. (B. da F.)

2185. - Algumas considerações p 'ycho-patbologicas ácerca do homem. These
apresentada e publicamente sllstentada perante a L"aculdade de Medicina da
Bahiu aos 4 de Dezembro de 1.851 por Francisco Tavare. da Cunba Mello. Bahia,
Typ. de Carlos Po,q,qetti, i801, in-lb 0, de 6 II., i9 pp., 2 Ir. (B. da F.)

2186.- Proposições sobre os dous sexos da especie bumana. 'l'bese apresentada e
sustentada perante a Faculdade de Medicina da Babia em i2 de Dezembro de 185lt"
por Antonio Moreira Sampaio para obter o gráo de doutor em medicina ...
Bahia, Typ. de Camitto de Lellis Masson & C., 1851, in-~.o de 2 fI., 4, pp., 2 fI.
(B. da F.)

2i87 _- Tbese apresentada :í. Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e sustentada
em i7 de Novembro de 1.860 pelo dr. Antonio Dias Pinto Aleixo Junior. Rio de
Jànei'l"o, Typ. Imp. e Consto de J. Villeneuve e Comp., 1860, in-4.0 gr. de 3 /f.,
26 pp. num., i iI. (B. da F.)

Pontos: {.O As raças, os sexos, e as idades imprimem caracteres reaes na cabeça
ossea? Qllaes são elle e em que consistem? 2.° Da morte real e da morte apparen te;
3. o Da hemoptyse, suas causas, signaes, diagnostico, prognostico c tratamento;
4.° Tetanos traumalico.
2i88 .• Tbese que apresentou á Faculdade de Medicina da Babia para ser publica

mente sustentada em Novembro de i868 afim de obter o grau de doutor em medicina
Claudemiro Augusto de l\1oraes Calda. Baltia, Typ. de'Camillo de Lellis Masson & C.,
1868, in-4,.o gr. de 2 ff., ::J8 pp_, i fl. (B. da F.)

Pontos: {.O As raças humanas provieram de uma só origem; 2.° Medicação
an ti-sypnilitica; 3. ° Feridas por armas de guerra; 4. ° Tneoria cnimica da res
piração.
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2189. - These ~Jl)feSeutada e publicamente su tentada na FaCllI dade ele Medicina
da Bahia em Noyembro Lia 1869 para obter o grao de doutol' cm mediciua por
Eugeuio Guimarãe~ Rebello. BLlhia, Typ. elo Diario, 1869, in-y..o gr., de 1. fi., 6
~2 pp., 1. fi. (B. da F.)

Ponto: {,O As raças humanas descendem cle uma só origem; 2.° InOuencia do
celibato ~obre n. saude do homem; 3.° Do infanticidio sob o ponto de vista medico
legal; Ii.o Ferimentos paI' al'mas de fogo.

2100. - Questão ethnica·anthropolog-ica. O cru;:amento das raças acarreta a de·
grada ão intellectual e moral do producto Ilybrido resultante? Resumo da memoria
apresentada á Academia Imperi~1 de Medecina (sic) e relatorio pelo dr. Nicoláu
Joaquim Moreira. Rio de Janeiro, Typ. P"0.'l,'esso, 1.869, in-lhO de 31. pp. num.
(B. da F.)

Sahiu tambem nos A/ln. Bras. de Med., XXI, pp. 353, 382 e 395.
2191. - Contribuições para o estudo antbropologico das raças indigenas do Brazil

pelos doutores Lacerda Filho fi Rodrigues Peixoto. V. Arc!!. do Mus. Nac., I (1876),
pg. l17, com est. (13. da F.)

Ha edição el1~ separado, que é exposta pelo Sfir. Dr. J. Rodrigues Peixoto.
2192. - Contribuições para o estudo anthrolJologico das raças indigenas do Brazil.

Nota sobre a conformação dos dentes.pelo dr. Lacerda Filho. V. l1?·ch. do Mus. Nac.,
I (,[876). pg. 77, com est. (13. da F,)

2193.- Anthropologia. O cerebro considerado como orgam da intelligencia;
caracteres ethnicos tirados do exame d'esse ol'gam. Conferencia elo dr. Lacerda Filho.
V. Rev. Mecl., I, i87i, pp. 1.28,1:38. (B. tla F.)

219l1.- Craneos de l\'Jaracá, Guyana Brazileira. Contribuições para o estudo anthro
pologico das raças indigenas do BI'Dzil pelo dr. Lacerda. V. A,'ch. elo Jlftbs. Nac.,
IV (1879), pg. 3D, com est. (B. da [r.)

2195.- A anthropülogia na America do Sul (pelo dr. Piragibe). V. Rev. ilIed.,
1879, n.o 2, pg. 9. (B. da F.)

2'196.· L'homme fossile de Lagoa Santa en Brési! et ses descendants actué\les.
Dar M. de Quatref1lges. (Congrés anthropologique de Moscou 1879). MacMa, 1881,
in-fol. do 17 pp.

Exp.: Dr. José Rodrigues Peixoto,

2[97. - E'tude anthropologique SUl' les Botocuuos. Par le dr. Philippe-Marius Rey.
PaTis, OctClve Doin, 1880, in-8.0 de 80 pp., com fig.

Exp.: Bibl. Nacional.

2198.· Novos estudos craniologicos obro 03 Botocudos pelo dr. J. Rodrigues
Peixoto. Rio de Janeiro, Typ. de il!achacl~ & C.', 1882, in-y..o de 53 pp. num., 1. fI. de
indice, com ii est. lith.

EXIJ.: O AtlcLor.

2199.-Bosquejos otbnolog-icos por Carlos von Koseritz. Porto .Alegre, Typ. de
GV'lellaclt & Camp., 1884-, in-S.o gr. do IV-83 pp. num., com 1 fig. loterc. no texto.

Exp.: DI'. José Rodrigues PeixoLo.
2200.- CataloO'o dos craneos e esqueletos quo figuraram na Exposição Anthropo

loO"ica realizada °pelo Museu N1lcional do l1io de Janeiro. Pelo Dr. José Rodrigues
Peixoto. RiO de Janeiro, Typ. de ilfac/lado &0" 188!!', in-4,.o de y.7 pp. comllO fig.
no texto.

Exp.: o AucLOI'.

2201. - A população ilctual e os indio independentes. V. WalJprollS, A Geogr.
Phys. do Brasil refundida; pg. 393. (B. daF.)

Revisto e el1J pilrte refundido no clue respeita aos inclio independentes pelo
Sfir. DI'. José Rodrigues Pt1ixolo'G'O

22
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2202.- Memoria sobre o labio lepo rino (por Francisco José Alypio). V. O Pr-D
pagador das Se. Med., l (i827J, pg. i91. (B. da F.)

2203.- Reflexões sobre a nova theol'ia da respiração (pelo dr. Paula Candido).
V. Diario de Saude, i835, pg. 9. (B. da F.)

220~. - Dissertação sobre o calor animal. These apresentada e sustentada perante
II F;ICl1ldade de Medicina do Rio de Jnneiro, a tO de Dezembro de i835 por José
Joaquim Pereira de Souza &. Rio de Janei?'o, na Typ. de A. F. Pel'eira & C.a, i835,
in-~.o gr. de 23 pp. (B. da F.)

2205.- Considerações sobre as paixões, e alfectos d'a[ma em geral, e em par
ticular sobre o am!)r, amizade, gratidão, e amôr da patria. These apresentada
para ser su tentada perante a Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro por Manoel
Ignacio de Figueiredo Jaime, &. Rio de Janeiro, na Typ. de S. F. Surigué, i836,
in-~o gr. de 24, pp. (B. da F.) .

2206.- Jusqu'au est ii permis d'aller dans I'explication des actes de la vie?
Thêse presentée et soutenue à la Faculté de l\1édecine de Paris, le 5 de Juillet
i837, pour obtenir le grade de docteur en médecine. Par Antonio José Peixoto.
Paris, Impr. et Fond. de Rignoux ct C.a, i837, in-~.o gr. de 2 lf., 30 pp. num.
(B. da F.)

2207.- Relatorio do sr. Octaviano da Rosa sobre buma memoria de M. Saint
Ange, acerca da circulação do sangue no feto bumano; lido e approvado na
sessão geral da Academia Imperial de ~fedicina, em fi de Agosto de !837. V.
Rev; Med. Flum., m, pg. 209. (B. da F.)

2208.- Essai SUl' I'étude de la vie. Tbêse présentée et soutenue à la Faculté
de Medicine de Paris, [e 27 Novembre 1837, pour obteuir le grade de dr. em méde
cine; par CamiJlo Maria Ferreira. PartS, Imp1'. et Fond. de Rignoux et C."', i837,
in-~.u gr. de 2 If., 35 pp. num. (B. ria F.)

2209.- Faculté de Médecine de P.aris. Thêse pour le doctol'at en méd611ine
présentée et soutenue le 22 Aout 1838 par Anto.nio Ferreira Andrade Neves. Ques
tions: Lo Des fonctions présumées des ganglions mé énteriL/ues; 2. 0 Précaul.ions
à prendre pour les en.fà.nts trouvés ; 3. 0 QLlefles sont les principaies méthode' prQpres
à combattrú le pied bot equi, et dilns quelles condiLions som elles applicabJes?
~.o Quelles so-nt les matiêre , pyroQénée' ewployés en médecine'l TraiLer des pré
Paration pharmaceutiquBs dont elles sont ltl base. PoÍllt de dis. ertatioll. Des
fiêvres intermittenLes. Paris, Impr. ct Fond de Rignoux et C.·, i838, in-~.o gr.
de 2 If., 33 pp. num. (B. da F.)

2210. - The e 3presentada a Faculdade de Medicina da Bahia por João Gonçalves
dos Santos. Balida, Typ. de Epip/wnio J. Pedroza &: Irmão, i839, in-4. u de 2 lf.,
!7 pp_, ! 11. (B. da F.)

Ponto: Dissertação sobre o cator animal. '\ \
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2211.. - These apresentada a Facnldade de Medicina da Babia por Salusliano
Ferreira SOl1to. Bahia, Typ. ele Galelino José Bizerm e Companhia, 18\'0, in-4,.o
de 2 ff., 6 pp., i fi. (8. da F.)

Pontos: {.O PllI'enologia; 2.° 1'orsio; 3.° Hygiene (Athmo pllel'a); 4.° Aborto;
õ. ° Pa tbologia geral.

2H2.-·Thesll apl'escntada n Faculdade de Medicina da Bahia por Alex.andre
José de Mello Moraes. Bahia, Typ, (le Epiplianio José Pedroza, 1840, ill-4.0 de ii tI.,
90 pp. num. (B. da F ,) .

Ponto: Considel'ações pbysiolo.~icas, sobl'e o bom em e sobre as paixões e arrecções
em geral, do intemsse, amor, amizade e saudade em particular.

2213, - Dissertação sobre a menst1'llação precedida de breve considerações obre
a mulher. These apresentada e ustentada perante a Faculdade de Medecina do Rio
de Janeiro em 12 de Dezembro de 1840 por Jo é Joaquim Firmino Junior. Rio de
Janeiro, na Typ. lmpa?·c. de F. de P. Btito, 1840, in-/j,." gr. de 32 pp. (B. da F.)

2214. - Considornções geraes sohre o somno. Tl1ese que foi apre entada á Facul
dade de Medicina do Rio de Janeiro e sustentada cm 9 de Dezembro de 1843 por An
tonio Dias Ferraz da Luz. Rio de Janeiro, T!lp. Imparc. de Palita Brito, '184:.:1, in-4.0
gr. de 23 pp. (B. da F,)

2211>. - Algumas proposições sobro a funcção da circulação do homem durante a
vida extra-uterina. 'l'bese qne foi ~Ipresentada á Faculdade de Medicina do Rio de Ja·
neiro e suo tentada em i1 de Dezembro de 1843 por Sohastiiio de Campos Cordeiro
Valladares, &. Rio de Janeiro, T!J11. Univ. de Laemm.ert, 1843, in-4.0 gr. de fi pp.,
3 ff. (B. da F.)

22'16. - Dissertação sobl'e a irritaiJilidade e o principio activo uos nervos. Tbe e
apre en tada á Faculdade de Medici na do Rio de Janeiro para ser susten taua perante
elIa na occasião do concurso ao lug-ar de lente de physiulogia por Antonio Felix
Martins. Rio ele Jalleiro, Typ. Aust1'al, '181~3, in-4.0 gr. de 26 pp. (B. da F.)

22,17 .. De Inlelligenlia per paucoo propositiones. Thesis qnam Josephus Augustus
Coo ar de Meneses filillS, in civitale Flurnini Januarii natus, pro grado fiumiuensi
medicinoo fncultati obtulit et pro qua Idibu Decombris anno salutis millossimo
octingentessimo qnadragesimo tertio propugnavit. Nictherolte, ex. Typ. E. G. A. S.
Rego, 18!l:3, in-4.0 gr. iO pp. (B. da F.) .

2218. - These sobre algumas cílnsidel'ações geraes acel'ca da vida e algumas pro
posições em particular acerca da innel'vação pu ra ser apreseu tada á Fllculdade de
Medicina do Rio de Janeiro como uma das provas para o concurso á cadeira vaga de
physiologia á qual são concorrentes o dr. Antonio Fel ix Martins e o dr. LOLll'enço
d'Assis Pereira da Cunha. Por este nltimo concorrente. Rio de Janeiro, Typ. Univ.
de La:emmert, 18!l:3, in-4.0 gr. de 1>6 pp., 3 iI. (B. da F.)

2219.- Considerações medico philosophicas sobre a mulher. Tl1ese apresentada
e publicamente sustentada perante a Faculdade de Medir.ina da Bal1ia em 1> de
Dezembro de 1841>, por Franci co Jacinto da Silva Coelllo ....para obter o gráo de
doutor em medicina. Baltza, l'yp. do Correio M ercantit, de Reis Lessa & Comp., 1841>,
in-4° de 4 (f., 28-3 pp., '1 fi. (B. da F.)

2220. -Tl1ese apresen tada á Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e susten
tada em 10 de Dezembro de f8!J.1> pelo doutor Francisco Bonifacio de Abreu. I
Os homens julgão acertadamente de seu semelbante? Se não, o porrlue? E como;
se não acertar sequer chegar da certeza do seu juizo? Ir. A organisação tem sido
prejudicada com a reforma que o capricho dos homens entenden devia dar ao
sen f'unccionar? UI. O numero e a virtude dos medicamentos' tem procurado á
sociedade os bens quo se delles ella permittia '? Qualquer será apto a administraI-os?
Muitos, que o são, fazem·o com sisudez? A falta de seu erIeilo l1e motivo de dezar
ao medico? IV. Os bailes motivão alguma quebra na sande publica? Rio de
Janeiro, Typ. do Ostensor Bl'aziteiro de J. J. JYloreira. 18!J.1>, in-!J..o gr. de 4l~ pp.
num., 3 ff. (B. da F.)

2221.· Algumas consider'ações sobre as principaes causas de movimento do
sangue venoso. Tbese apresentada á Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e
snstentada em I2 de Dezemhro de 184.1> por Manoel Moreira de Figueiredo Masca·
renbas. Rio de Janei1'O, Typ. Univ. de Laemmert, 18!l:1>, in·lho gr. de 3 IT., 22 pp.

(B.daF.) .
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2222. - Dissertação inagural sobro a sympathia organica. The e apresentada á
Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e ~usten tada em 19 de Dezembro de
18lJ,5 por Carlos José Virciani. Rio de Janei?'o, T!lp. Impa?'cial, de Francisco de Paula
Brito, i845,in-4.ogr. de 36 pp. nnm.(B. da F.)

2223.-1nterpretação ou theoria da circulação venenosa, baseada em novos facto
(pelo Dr. Paula Candido). V. Ann. de jlfed. IJms., (i8E,,5·E,,6), pg. 339.

Exp.: Bibl. Nacional.

222E". - Certeza da physiologia comp,lI'acla com a da physica (por M. M. de Morae e
Valle). V. Al'ch, Med. Bras., II, ( 181,5-1,6), pg. -121. (B. da F.)

2225. - Faculdade de Medicina da Bahia. Concurso á uma cadeira de substituto da
secção medica. Qual a raz50 por qlle a natur za não deu ás arterias cerebraes
o mesmo gráo de elasticidade que 'ás mais 1 These sustentada no dia 20 de
Abril de 1846, perao te o Jury medico, por João Jo é Barbosa de 01 iveira, &. Ballia,
Typ. do Gllaycuní, de Domingos Guedes Cab1Yl1, 1.84(~, in-lJ,.o gr. de 4, /T. 25 pp. num ..
3 ff. (B. da F.)

2226 - Discrtação critic.1 obre a geração equivoca. Thêse apresentada á
FaCilidade de Medicina do Rio de Janeiro e susteutal1a a 5 de Agosto de 18E,,6
para verificação do seu diploma por TllCúdoro Langgaard, doutor em medicina
pela Univp.rsidade de Copenhaguen. Rio de Janeil'o, TUp. Imparcial de F. de Paula
Brito, 18'~6, in-E".o gr. de3 [.13 pp. (13. da (i'.)

2227. - A intelligencia do bomem oxplic~da pelo systema phrenologico. These
apresentada e sustentada publicanlente perante a Faculdade de Medicina da Balda,
aos 20 de ovembro de 18.1,6, pOl' José Manuel de Caslro Santos ... para obter o
gráo de doutor em medicina. Balúa, TUp. do lIferca.ntil de E. Jorge Est?'ella, 18lJ.6,
in-E".o de 2 lf., 36 pp.,2 ff. (B. da F.)

2228. - Breves considerações sobre a força nervo a. ,[hese apresentada 1Í Facul
dade de Medicina do Rio de J,aneiro e u,lenta la em 3 de Dezembro de 1.8E,,6, pelo
dr. Francisco de Menezes Di" da Cmz. Rio de I aneiro. Typ. Imparcic~l de F?'ancisco
de Paula Brito, 18!J.6, in-(J,.- gr. de 3 Ir., Hpp. (B. da F.)

2229. - Dissertação acerca da menstruação, seguida de regras hygienicas relativa
ás mulheres meuslruadas. These apresentada á Faculdade de Medicina do Rio de
Janeiro e sustentada em 17 de Dezembro de 18lJ,6 por J050 de Oliveira (i'austo, &. Rio
de Janeiro, Typ. do Brasil, de J. J. da Rocha, 18lJ.6, in·lJ.,o gr. de 19 pp. num.,
31l. (B. daF.)

2230. - A'lgumas propo ições sobre o calor animal. These apresentada á Facul
dade de Medicina do Rio dEr Janeiro e sustentada em 18 de Dezemhro de 1846 por
Francisco Rebollo de Figueiredo Junior, &. Rio de Janeil'O, Typ. e Liv?' , Frwl':eza,
i846, in·E".o gr. de E" pp. num., 3 ff. (B. da F.)

223L· Algumas generalidades sobre a reproducção. These apresentada á Filcul
dade de Medicina do Rio de Janeiro e sustentada em i8 de Dezembro de i8lJ.6 por José
Servio Ferreira, &. Rio de Janeí?'o, Typ. de Teixeim e Comp., i8E,,6, in·E".o gr. de
1.6 pp. num., 2 lf. (B. da F.)

2232.- Secreção; por C. Beltamio. V. Al'ch. Med. Bras., III (18lJ,6·E,,7), pg. 51.
(B, da F.)

Extl'ahido do C,.epltseltlo, da Bahia.
2233.· COlUml1nicação do ar atmosphel'ico com o sy tema ,Irterial, demonstrada

por experiencia (pelo dr. Paula Candido), V. A?'ch. Med. Bl'as., III (184.6-47)
pg. 205.) B. da F.)

223E".- Enlevo de J. V.rMartin . Physiologia. V. A Sciencie~, i8lJ.7, pg. H.

EXIl.: Bibl. da Gamara Municil)al.

2235.- Experieocia pura sobre o veneno da cobra coral (Vi pera Coralina), pelo
dr. Mure. V. .rl Sciencia, pg. 92.

Exp.: Bibl. da Gamam Mnnicipal.

- 2236.· Poucas e lig-ei'ras considerações sobre o trabalho respiratol'io no homem.
These apresentada á Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e sustentada em 3 d
Dezembro de 18!t7, por Silniio da Cunha Pereira. RÍI de Jallei?'o, Typ. do Bl'usil, ele
J. J. da Rocha, i8E,,7, in·q,.o gr., de 12 pp. nUIU.,2 iI. (B, da F.)'1l.
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2237. - Dissertação sobre a circulação do freto. The e apresentada á Faculdade de
Medicina d@ Rio de Janeiro e su tentada em Lo de Dezembro de 1848, pelo dr. Felicio
Fortes do Bu tamante e Sá, &. Rio dn Janeiro, Typ. Classica de F. A. de Almeida,
1848, in-4.0 gr. de 16 pp., 4 tr. (B. dn F.)

2238.- Di ertaçào aeercn da origem da vida. 'l'bese a;1re enlada á Faculdade de
Medicina do Rio de Janeiro e ~ustentada em 14, de Dezembro de 1848 por Augusto
Thiago Pinto, &. Riu de Janeiro, Typ. do Archivo Medico Brasileiro, 1848, in·4.0 gr,
de 22 pp., 6 Ir. (11. da F.)

2239. - Algum~s considerações sobre a energia e tenacidade vitaes do corpQs or
ganisadns e principalmente do homem. Tl1ese apre en tada á Faculdndo de Medicina do
Rio de Janeiro e ustentada a iõ de Dezembro de 184.8 por Manoel da Silveira Rodri
gones, &. Nictlteroy, Typ. Nictheroyense, de ,11. G. S. Rego, 18~8, in-4.0 gr. de 4 pp.,
2 ff. (B. da F.) .

2240.- Breve con iderações chimico-phy iologica sobre algumas substancias
a7.0tada . These apresentada á Faculdade de Medicina do Rio do Janeiro e su tentada
no dia ,19 de DezeL1lbro de 1848 por Augusto Freire d'Anclrade, &. Rio de Janeiro,
Typ. U,IÍV. de Laemmert, 18f!,8, in-í.o gr. de 12 pp., 3 IT. (B. da F.)

224,i. - Con iderações sobl'e o amor. 'l'he e apresen tnda e sust nlnda perante a Fa~

culdade de MerliciUll do Hio de Janeiro em 20 de Dezembro de 18'18, por Jo é Luiz da
Costa, &. Rio de Janeiro, Typ. Bt'asileira de J. Y. Cremiére, .184,8, in-4.0 gr. de
27 pp., 11 Ir. (B. dll F.)

2242. - Breves consieleraçõe sobre o c?lol' animal no homem. 'l'hese Que foi susten
tada perante a Faculdade de Medicina do Rio de Jnneiro por Eloy Benediclo OLtoni, &.
Rio de Janeiro, Typ. BraSiliense de F. M. Ferreira, 184,8, in-fJ,.o gr. de 10 pp., 2 fr.
(B. da F,)

22lJ,3. - Alguma proposições ~obre os phenomeno dll vidll humana. These apre
entada ::í. Faculrlade de Meelieina do Rio de Janeiro e publicamente su tentacln em 21

de Abril ele 18f~9 ror Justo José Coelbo, &. RIO de Janeiro, Typ. de M . .ti.. da Silva
LimlJ" 1849, in-fJ"ogr. de 2 pp. num., ~ if. (B. da F.)

2244.- Algumns proposiçõrs sobre o instinclo da propagação. The e apresentada á
Faculdade de l\lellicina do Rio de Janeiro e sustentada em 29 de Novembro de 1849
pelo dr. Amado Laprida. Rio de Janeiro, Typ. Univ. de Laemm,el't, 1849, in-4.ogr. de
6 pp. num., lJ, lI. (B. da F.)

22M>. - These apresentada e sustentada perante a Faculdade de Medicina do Rio
de Janeiro a 3 de Dezembro de 1850 por Domingos Eugenio Nog-ueira. Rio de Janeiro,
Typ. de J. Dias da C1't~Z, 1850, in-4.0 gr. de 7 pp., 2 fr. (B. da F.) ,

Pontos; I. Das ditIerentes forças mecbanicas que concorrem na circulação do
homem tanto na vida intra como extra-uterina; II. Tratar em geral dos meios
empregados para a cura da fistula lacrymal, e indicar Qunl o methodo ou processo
verdadeiramen te cUl'ativo; III. Quaes as relaçõe etiologicas e analoruo-pathologicas
entre as febres intermitLenLes e a angio-Ieucite.

2246. - These apresentada á Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e su tentada
3 3 de Dezembro de 1850 perante a mesmn pelo dr. Eduardo Ecne to Pereira da
Silva. Rio de Janeiro, Typ. de 11[. A. da Silva Lima, 1850, in-4.0 gr. de 14 pp.,
3 lI. (B. da F.)

Ponlos; I. Dissertação sobre a heterogenia; II. Algumas proposições sobre di
versas especies de asphyxia considerada dehaixo do ponto de visla medico-legal;
m. Algumas questões relutivllS às feridas por armas de fogo.
22[~7. - These apresentnu;l á FaCLlldade de à'ledicinll d Hio de .Tnneiro c sustentada

em 1.9 de D zl~mhl'O de 1850 por Josó Francisco Netto, &. Rio dJ Janeiro, Typ. de
Francisco de Paula Brito, 181>0, ill-'~.o gr. de 35 pp. num., 3 ff. (B. da F.)

Pontos; i.o Formação e propagação do- sons da voz humllnn; 2.° Sobre o pro
I{resso do desenvolvill1enLO orgnnico, as i lades podem servir á determinação das vas
culosidnrlos do corpo humano e rio gellcro d'ella ~ 3.° Quaes os trabalhos de sanidade e
da Academia dr! Medicina do Rio tle Jllneiro que mais têm cOlltribuiGlo para o pro·
gre so da medicina operatoria ~

2248. - These apre entada ::í. I<'nculdade de Medicina do Rio de Janeiro e suslentada
em 9 de Dezembro de 1.851. (l01' Frnnciseo Ferreira de SiQueira, &. Rio de Janeiro,
Typ. Univ. de Laemmel't, 1.851, in-1bo gl'., de 35 pp., fi ff. (B. da F.)

Pontos: i.o Do principio nel'17 osO; 2.° niversas e pecies de asphyxill consideradas
debaixo do flonto de vista medico-legal; 3.° Detel'luinal' qual é a meIllol' classi
ficação lI1uscular, se a exi tente é defeituosa, e quaes as condições da refmrllla.
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2~4,9. - The e apresentada á Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e su~tentada
em i3 de Dezembro de i851 por Thomaz José de Porciullcula, &. Rio de Janeiro,
Typ. da Empl'eza Dous àeDezembro, dePav,la Bdta,i85i, in-4,.o gr., de 4,5 pp.,
7 ff. (B. da F.)

pontos.' LO Formação e pr~pagação da voz bumana; 2. 0 Succinta dissertação
sobre os slgnaes patlJognomoOlco da prenhez; 3. ° Do ferro e de 'uas pl'incipaes
preparaçõe empregada na medicina; e qual eja sua influencia no tratamento da
molestias em que é empregado.

2250. - These apresentada á Faculdade de Medicioa do Rio de Janeiro e suo tentada
no dia i5 de Dezembro de 1851 por Calldido José (,ardozo, &. Rio de Janeiro, Typ. da
Empl'eza Dous de Dezembro, de Paula Brito, 1851, in-4,.o gr., de 34, pp., 4, II.
(B. da F.)

Ponto~: 1:..0 Da bemat~ose ; 2. ° Q\?e phellomeno~ se passam no pericarpo na época
da d Issemlnaçao? Que acçoes tanto chlmlcas como vltaes tem lugar durante a germi.
nação de uma semente? 3. 0 Do diagno tico da prenbez extJ':J-uterina.
225L- Da all orpçiio do as ucar e da :llbumina pela veia porta (pelo dr. Saules).

V. Gaz. dos Hosp., II (1851 - 52), pg. 125.
Exp.: Dr. D. A. Martins Costa.

2252.- Pl'edominancia do braço direito sobre o e~querdo (pelo dr. Nicoláo Joaquim
Moreira). V. Gaz. dos Hosp., II, (i851- 52), pg. 260.

Exp.: Dr. D. A. Martins <"osta.

2253.- Noções de pbysiologia do homem, extr'ahidas das obras mais importantes,
e destinadas aos delegado interinos rio Conselho Geral de Salubridade Publica, e a
todos aquelIes que, não tendo instrucção medica, deseja rem conbecer os phenomeno
da vida. Por Joaquim d'Aquino Fonseca, &, Pernambuco, T-Up. de ,1[. F. de Faria,
i852, in·4,.o de 98 pp. num .

. Acba-se no 6. 0 anno da Call. dos trab. do Cans. Geral de Salubr. Publ. de lIem"
com follJa especial de 1'0 to.

Exp.: Alfredo d'Aquino Fonseca.

2254,.-These apresentada á Faculdade de Medicina da Bahia e sustentada no dia
26 de Novembro (aliás lj, de Dezembro) de 1852 por Antonio Franco da Costa Mei
relles .. ' para obter o grau de doutor em medicina. Breves considerações acerca
da sabedoria de Deus revelada na organisação do homem. Bahia, Typ. de Ga1'los
Po,qgetti, i852, in-4,.o gr. de 6 II., i2 pp. nuUl., 2 ff. (H. da F.)

2255.- Dissertação sobre a menstruação precedida de breves reflexoens relativa
á mulher. Tbese apresentada e sustentada perante a Faculdade de Medicina da
Babia no dia Lo de Dezembro de 1852 por Jorge Magno Falcão ... para obter o gráo
de doutor em medicina. Baltia, Typ. de Luiz Ole,qa1:io Alves, 185:2, in-4,.o de lJ, ff.,
i5 pp., 2 ff. (B. da F.)
. 2256. - These apresentada á Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e susten
tada em 3 de Dezembro de 1852 por Luiz Pientznauer, &. Nictlte/'Oy, Typ. Flumi
nense de G. Martins Lopes, 1852, in·4,.o gor., de 50 pp., 4, tf. (B. da F.)

Pontos: 1.0 Os alimentos que se denominam plasticos serão unicamente os que
tem por base em sua composição a proteina 1 Servirão corno' alimentos respiratorios
ta01bem os alimentos plasticos ou proteicos? 2. ° Tratar das molestias que reclamam
a amputação do liJaxjlIar inferior, e dos methodos e procesw porque se pMe pra
ticar e ta operação; 3.0 Qual é a importancia dos caracteres fornecidps pelo ovaria,
e pelo fructo da mesma planta? Porque alteração pMe passar o ovaria até chegar a
ser fructo perfei to 1

2257.- rhe e apresentada á Faculdade de Med ieina do Rio de Janeiro e sustentada
em 3 de Dezembro de 1852 por Manoel Antonio Dias de Castro Monteiro, &, Rio de
Janeiro, Typ. de Nicot áoLobo Vianna Juniol', i802, in-4,.Ogr. de (j0 pp., 4, ff.
(B. da F.) .

Pontos: LO Circulação do bomem; 2. 0 PbJegmão em geral eem particular o da
cavidade da orbita; seu tratamento; 3. 0 AlienaÇãO mental debaixo do ponto de
vista medico-legal.

2258.- Tbese apresentada á Faculdade de M dicina do Rio de Janeiro e sustentada
em 6 de Dezembro de i852 pelo dr. Jo é Victorino da Costa. Rio de Janeil'o, Typ. do
Dial'io, 1852, in-lJ,.o gr. de22 pp., 4,ff. (B. da F.)

Pontos: i. ° Breve dissertação sobre o calor animal; 2.° Do apparelbo em que
figura ou deve figurar o baço, e que deducções se podem tirar de sua estl'uctul'a para
seus usose funcções; 3. 0 Heterogenia. 'iô
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2259.- Proposições sobre o systema nervoso. Thes apresentada e sustentada
perante a Faculdade de Medicina da Bahia 110 dia 10 de Dezembro de 1852 por José
Maximo do Espirita Santo .... paril outer o grau de doutor em medi ina. Ba/tia,
Ti/p. de Ca1'los PO.'lgetti, i8õ2, in-4,.o de 1 fi., 3 pp. num., 2 IT. (B. da F.)

2260.- These apresentada á Faculdade do Medicina do Rio de Janeiro e sustentada
em 17 de Dezembro de 1852 por Manoel Teixeira de Souza Leite Junior, &.. Rio de
Janeiro, Typ. Univ. de Laelllmert, 1852, in·4,.o gl·. de 4,0 pp., 4, IT. (B. da F.)

Pontos: LO Da hematose' 2.° Qual éa marcha da putrefacção n'agua doce e na
salgada, em diversas temperaturas tanto com estagnação r:omo com reno\'açâo do
liquido 13. ° Tralur dos labil)s lepurinos, suas complicações e operaçõe que neces itam
segundo seus dilIeren tes estados.

~261.-l'hese apresentada á Far:ulclade de Medicina do Rio de Jalleiro pOI' Jeronimo
Pacheco Pereira, pharmaceutico pela mesma Faculdaue. Rio de JClnei1'o, TYI!' Lit·
teml'ia, 1852, in- lhO gr. de 41 pp. (B. da F.)

Pontos: LO Do ovo humauo ; 2.° Das principae indicações a pl'eellcher no
tratamento da febre amarella; quaes os meios mais eficazes para combatei-a; 3.°
Que modilicações de form:l e posição imprime o diafmgma ao pericardio e á caixa
thoracica. Qual a funcção do pericardio.

2202.· These apresentada á Faculdade ue Medicina do Hio de Janeiro e sustentada
em 1 de Dezembro de 1853' pelo dr. Francisco Joaquim de Souza Motta. Rio de Ja·
nei1'o, Typ. Univ. de Laemmert, 1853, in-4,.o gr. de 29 pp., 4, ff. (B. da F.)

Ponto: i.oDo calor animal; 2.oDa l1eterogenia ; 3.° TUD.1ol'ese Ijstulas salivares
e suas indicações.

2263.- Algumas prop ições sobre o alimentos. Qae deverão Sl\r sustentadas
per~nte 3 Faculdade de Medicina ela Bahia no dia 7 de Dezembro de 1853 por Cons
tantino Teixeira Machado ... 30m de obter o grau ue doutor em medicina. BaMa,
TUp. eleCmnilto deL~tlis Jl[asson &. C.a, 1853, in·4,.o de 3 IT., 4, pp. nam., 2 ff.
(B. da F.)

2264,. - These apresentada á Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e sustentada
em 7 de Dezembro ele 18õ3 pelo dr. Pedro Antonio Domingues. Rio ele Janeiro, Emp.
Typ. Do!/s de Dezembro, de P. B1'ito, 18õ3, in-4,.o gr. de i7 pp., 4, ff. (B. da F. )

Pontos: LO IIematoze; 2.° Tratamento de queimadura; 3.0 A producção dos
fl'uctos será possive! sem fecundação 1 Que prova nos póde fornecer a estradura das
plan tas para. a solução de~ta questão 1E como se explicam os factos que parecem re
solveI-a pela affirmativa 1 A bastardia ou hybridade das plantas terá um limite Oll
elJa póde ser indefinida 1

2260.- The e apresentada ii Faculdade de Medicina do Rio de Jaueiro e sllstentada
em 12 de Dezembro de 1853 por Alexandre Mendes Cala7.a. Rio de Janeh'o, Typ. do
Tlieatro S. Pedro d' Alcantara de M. G. S. Rego, 1853, iu-L°gr. de 2õ pp., 4, ff. (B. da F.)

Pontos: LO Do principio nervoso; 2.° Tratar ela agua e da aCÇão que os diversos
agentes tem sobre ella; 3.° Tratar das diJIerelltes cau as de d struição dos labios e
paredes lateraes da boca. Da cl1eiloplaslia e genopla tia.

2266. - Physiologia das paixões e affecções, precedida de uma noção philosophica
geral e por um e~tudG aprofundado e descripções auatomicas do homem e da mulher,
suas difJ'erenças physiologicas, physionomicas, pl1ilosophica a moraes, baseadas nas
theorias de Lavater, Moreaa, Porta, Le Brnn, HOllS el, Virey e outros, .eguida de
uma classil.icação methoJica de todos os senf.imentos alfectivos e moraes, conforme a
força com que obram uo espirita, na imaginação e no coraçi\o pelo dr. MelIo Moraes
(A. J, de), &. Rio de Janeiro, Emp. TUp. Dous de Dezembro dJ P. B1'ilo, 1854,·õ5,
3 tom. in-4,.o COIl1 o retl'. lith. do auctor. (B. da F.)

2267. - These apl'6sent~da á Faculdade ele Medici na do Rio de Janeiro e sustentada
em i9 de Oezembro de 1855 pelo dr. AIl'onso Cordeiro de l\egl'eiros Lobato Juniol·.
Riode Janei7'o, Typ. do Correio da Tarde, i8õõ, in-4,.O gr. de 4, ff., 1~2 pp., 1 tl.
(B. da F.)

Pon tos: L ° Menstruação e suas causas; 2.° Inflammação em geral e todas as suas
terminações; 3.0 Febre do leite; 4.° Qual será mais conveniente-que um escrivão ou
o proprio medico escreva o seu relatado sobre corpo ele dei icto e qualquer outro
assumpto medico legal 1 Tratar das regras que devem presidil' á redaccão de um re-
latol'io. .
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2268.- Tbese apresentada á Faculdade de 1I1edicina do Hio de Junllil'o e sustentada
em 30 de Novembr'O de 1.855 pelo d l'. Cbildel'ico Rodl'igues do' Santos França e Leite.
Rio de.Janeiro, Typ. Univ. de Laemmel't, 1.855, in-/hO gl'. de 6 [., lj,:í pp. (B. da F.)

Ponto : Lo Calor animal; 2.° lTemostbasia cirurgica; 3.° Acido prussico, sua
acção plJy.siolo~ica e tberapeutiea ; 4.° Ligadurada aderia aorta, suas vantagens e seus
inconvenientes.

2269. - Pontos dados pela Faculdade de Medicina da Bahia. L° Qual das theorias
da digestão parece mais razoavel, e em que razões se baseará este juizo? 2.° Qual a
causa da frequencia das ascites na Bahia ? 3.° Qual é a structura iotima do figado e
qual a dispo ição do di1Terenles va o que entram na sua composição? 4.° Quando se
deve allirmar que houve ('11 venenamento ? TLJesc ~usten la la peran le a Faculdade de
Medicina da Bahia a '1:2 de Dezembro de 185ri por Ignacio AlcilJiades Vcllo o ... para
obter o grão de doutor em m dicina. Ballia, Typ. de Epip/wnio Pedl'oza, 18:.i5, in·4.o
de4JT., 20 pp. (LL da F.)

2270.- L° O que se deve entender cm pbysiologia por propriedade vitaes: em
que parte do organismo ellrls residem: e quando. e manifestam? 2. 0 A que Inoles
tia deve dar occasião o abuso do tabaro mascado ou fumado '13.° Haverá alguma
analogia entre o efl"eitos da accumulação e ubtl'acção do calorico sobre o orga
ni mo? 4..° A physica xplicará o porque no hGmem a telllperatura se mantem de
32 a 33 gráo_? The-e sustentada p ralHe a Faculdade de Medieina da BalJia no dia
1.3 de Dezembro de '1855 por Rutilio Palmeirino de Bul!lões, para obter o grão de
doutor em medicina. Ba/tia, Typ. de E1Jiphanio Pedroza, '1855, iLl-~.o de 2 II., '12 pp.,
1. fi. (8. da F.)

2271.- The e apresentada á Faculdade de Medicina do ]lio de Janeiro c susten
tada em 1.7 ele Dezrmbro de 1.805 pelo dr. ELluardo Augu. to Pereira de Abreu. Rio
de Janeiro, Empl'cza TUp. Dous de Dezembro, de Paula Brito, 1805, in .((..0 gr., de
6 !T., 56 pp. (B. da F.)

Pontos: LO Das cau as da m~nstruação; 2.° Do calor animal; 3.° Oiagnosllco
da prenlJez compo ta; 4.° Elephantlase dos Arabes, suas causas e tratamenlo.
2272.- These sobre quatro ponto dados pela Faculdade de Medicina da Babia,

perante ella apresentada e. ustentada em Dezembro de 1.850 por Ignacio Jo é
da Cunba .... para obter o gráo de doutor em medicina. Balda, Typ. dI! An
tonio Olavo da França Gue'rl'Ct e Comp., 1855, in-4." de 6 IT., 11 pp. num., i fl.
(B da l?)

Ponlos. LO Se conforme a divisão dos alimentos pelo prores 01' Liebig elll ali
mento plasticos e em allimentos respiratorios, estes de per si sós allimentarão qual
queL' animal e mesmo o 1J0mem? 2.° Determinar a ditIerença entre a anemia e a
cllloro e; 3.° O que é afinidade chymica? 4.° Quaes atIecções se podem confundir
com a bernia inguinal, e quaes os signaes dilTerenciaes?

2273.-Duas palavra sobre o progres~os da emuryologia (por V. C. F. Saboia).
V. O Acac/emico, n. os 5 e 6, '1806. (B. da F.)

2274.-1'hese obre os seguintes pontos. L° Influencia da quantidade dos ali
mentos sobre o organi mo. 2. 0 Inl111enci,l dos diversos modos de u ar do tabaco.
3.0 Apreciaçã dos moios bemo' taticos cit'Urgico . /1. 0 O que he aflinidade'1 Apre
sentada c sustentada na Faculdade de lIIedi ina da Bahia em ". de 1856 para obter
o grao de dout r r eln medicina por João Baptista do' Anjos Junior. BClhiu, Typ. e
Lim'. c/eE. Pedl'ota, 1856, ill-~.V gr., de 2 lf., 1.6 pp., 11]. (B. da F.)

2275.- Tbese que pretende su tentar perante a Faculdade de Medicina da Babia
para o doutorado em medicina no dia ... de Dezembro de 1856 \nlooio Rodrigues
de Souza Brandão ... Pontos: L° Influencia ela qualidade da alimentação sobre a
aude. 2.° Inl1uencia da quantidade da alimentação 50bre a saude. 3.° Qune as

causas da diatbese purnlenta'1 Poderá confundir-se esta com a febre beclica'1
~.o Fermentação em geral. Balda, Typ. de Camillo de Lellis ~Iltsson & C.a, 1.856,
m·~.o de 21 fT., 1.0 pp. nllm., 1 )l. (B. da F.)

2276. - Tl.1e.e apreseutada á Facllldade de Medicina do Rio de Janeiro e susten
tada por Antonio Lobo Vianna. Rio de Jemeiro, Typ. de Nicolall Lobo Viunna & Fil/tos,
1.856, in·4.0 gr., de 1. fi., 35 pp. num., i fi. (B da F.)

Pontos: LO Quaes os liquido fOl'llecidos pela economia como agentesda digestão
e sua acção; 2.0 Da oUl'ina no estaào plJysiolog-ico el1l geral e em particular da suas
altel'ações plJy icas e cbymicas no estado patLJologico ; 3.0 Diagnostico das fl'acturas
do cólo do femul'. 4.° Alterações do sangoe nas pblegmasias. C\l.t .

23



178

.2277- Esturlos sobre a photographia physiologicn pelo sr. dr. Jo é Mnuricio
Nunes Gn rcin. Memoria dil'i).{idil pelo autor ao dr. Luiz Vicente. de Si moni. S. l.
n. d. (i857), in-q,.o "T. de 9 pp. num. n dua columnns.

Exp.: Acad.lmp. do Modicina.

2278.- EstuJOS sobre a photog-raphia pby iologica, prlo sr. dr. José Mauricio
Nunes Garcia. V. Atln. Bms. de Med., XI (i857-5~), pg. 205. (D. da F.)

~2i9. - The e apre entndn á Faculdélde de Medicina do Rio de Jnneiro e u.. ten·
tada em IJ, d» Oezrmbro de 1858, pelo dr. JO<l'luim Alves de Siqueir:.J Rangel. Rio de
Janeiro, T!lp. Univ. de Laemmert, :1.858, in-q,.o gr. de 3 JI., 33 pp. num., i fi.
(B. da F.)

Pontos: LO Esboço hi torico sobl'e ;t dpscobel'ta da circulação do sangue; 2.'
Da germinaçào.; 3.° do pblegm:\o diffiuso; fbo Da albuminul·ia.

2280.· These apre,entnda á Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e susten
t:lda em 7 de Dezeruhro de 1858, pelo dr. Antonio Seciozo Moreirn de Sá. Rio de
Janeiro, Typ. Unil). de Laemmort, :1.858, in·q..o gr. de :I. fi., 78 pp. (B. da F.)

Ponfos: L° ACçào docoraç:io na circulnção do sangue e in(]uencia da innel'vaçào
sobl'e este ol'gão ; 2. °Qllaes as forças que pl'ecedem á t:Íl'culação do sangue; 3.° Das
causas do parto. 4.° Da materia e das propriedades geraes dos corpos.

2281.- These par,) ser SL1'iLenLada perante n Faculdade de Medicina ela Bahia por
João Manoel do Sacramento, .. afim de obter o gráo de doutor em medicina. Bahia,
Typ. e Liv. de E. PtJdl'oza, 1858, in-IJ,." gr. de 3 JI., 29 pp. num., i fi. (B. da F.)

Pontos: I!:ntendimenlo. A rloutl'ina das crises será fundada 1 Infecção putrida 6
diaLhcse purulenta. Lixiviação e uas yanLagens, na preparação dos medicamentos.
2282. - Concurso para um legal' dr ubsLituto da secção das scicncias medicas.

Tbese aprc.entuda e sustentada na Faculdade de Medicina da Bnhia em Julbo de:l. 59
pelo dr. Luiz Alvares dos Sanrlos ... Ponto. Que modificnção so/Ire o sangue nos
rins na formaçiio da uriu'l? Ballia, Typ. de Antonio Olavo da França Guct'fa, 1859,
in-q,.o gr. de::l iI. :1.2 pp. num .• 6 JI. (B. da F.)

2283.· These apresentada á Faculdade de medicina da Bahia e perantl1 ella sus
tentada em Novembro de 1859 pO!" Delbiio Fel'J'eira de Gouveia Pimentd BeIlrza para
~bter o gráo de doutor em ml'dicina. Bahia, Typ. de Po,qetti de Catililla &. C.", 1859
In-4..o 3 lf., iq, pp. num., i fi. (B. da F.)

Pon Lo dados: L o Pon to. Sciencias medicas. Menstruação. 2.° ponto. Scien
cias medicas. Que parte tem a [)/'l'(li posição na producc:ão da molestias. 3.°
ponto. ~cienciascirurgir.a Apreciação dos meios bemoslalicos. 4.° PonLo. ciencias
accessorias. Pulverisação, suas especies e regras ou preceitos para a preparação dos
pós em geral.
2284.. - These inaugural sl1slentada na Far.l1lrlade de Medicina da Bahia.por Gra

ciano dos Santo Neve ... Pontos. Secção medica. :1..0 Bulhas do coração e das
arterias. 2.° Em que consi.te a sub Lancia assucarada da glucosuriu? O que é?
E em que proporçõe relativamente se acha no oangue ~ Mcção cirurgica. O ra
chitismo e a osLeomalaxia é uma e a mesma molesLia? Secção acces oria. Do inran
ticidio con,iuerado debaixo do ponto de vista medico leg:l\. Baliia, Typ. PO,qgetli de
Catilina & C..., i859, in·IJ,.O gr. de 31f., i6 pp. num., i fi. (D. da F.)

2285. - These apresentarIa á Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e sustentada
em 23 de Novembro de 185\1, pelo dr. Antonio de Magalhães Gome.. Rio de Janeiro,

. Typ. Univ. de Laemmert, :1859, in·4..o de 4. JI., q4. pp. num., :lU. (B. da F.)
Pontos: LO Da menstruação; 2.° Ar enico e acido arsenioso; 3, ° Hemorrhagla

traumaLica; 4. ° Da glycosuria, suas causas, séde, signaes, diagno Uco, prognostico e
tratamento.

228G. - These npresentada á Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e sustentada
em 24 de Novembro de i859, pelo dr. Antonio Francisco dos Santos Abreu. Rio de
Janei1'o, Typ. Univ. de Lacmmert, :1859, in-4..O gr. de 6ff., 37 pp. num., i fi.
(B. da F.)

Pontos: [.0 Quaes a forças que presidem ácirculação do sangue; 2.° Da mens
truação; 3. 0 Da bemopLyscs, suas causas, signaes, diagnostico, pl'ognostico e traIa
mento; 4.0 Ar almospberico.
22R7. - Tbese apresentada á Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e suslentada

em 26 de Novembro de :1.859 pelo dr. Manoel da Costa Camorim. Rio de JaneíTo,
Typ. Univ. de Laemmert, ill59, in-4.." gr., de 2 JI., 26 pp. num., 2 JI. (B. da F.)
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Pontos: i.o ~Ienslruação; 2.° Febre amarella; 3.° Telanos lraumatico; lS.o Ar
atmospberico.
2288 .• Alguma considcra~õe<; sobre os 1lliOlentos. Pelo dr. Manoel do Rego

Macedo. V. Ann. Bras. de Med.,XIH(i559-60), pg. 225.
Esp.: BibJ. Naeional.

2289. - Concurso para tres Jogares de oppasi tores á ecção medicn. These que se
propõe a sustentar per,)nte a FncLlldade de Medicina da Babia em Afuio de Hl50 o
dr. Antonio JO:lquim Horlrigues da Costa. Ponto. Esboç,lr um quadro das funcções
cerebraes. Bu/lia, Typ. Pou.qetti do Jo/'nalda Tm'de, 1850, in-4,.u gr . (B. da F.)

2290. - Concur o parn um dos Jogal'es de oppo itor da secçiio medica. The.>[> :lpre
sentada á Faculdnde de Medicina da Bahia e perante ella publicumente sustentada
em Muio de 1860 pelo dr. José "oõo de Araujo Lima. Calôr animal. Ballia, TUp. e
Liv. de E. Ped/'oza, 1850, ill-'l.o gr. de 1 n., 12 pp. nUlJl., 4, rI. (B. da F.)

2291. - Faculdade ele Iedicinn da Bahia. These sobre os pontos .eg-uinte : Secção
medica. Do vomito. Menstrnnçiio. Sccl.'ão cirurgicn. Haverá utilidade ell1 applicar
-se uma ligadura na e'i:tremidade do /Jordão umbelical, cOI'I'espondente á placenta?
Sec~jjo nccessoria. Póde se comielerar leg-itimo herdeiro o filbo de uma vinva, que
naSceu dez mezes depois da morte do marido? Para o doutorado em Inedicina, apre
senlada e publicamente ustentada el1l Ilvembro ele 1860 por Augu to Francisco d
V;.s oncl'\los Cald:ls. Bahia, Typ. do Dia-rio, 1860, in-4,.o gl'. de 26, pp. num., i fi.
(B. da F.)

2292. -The.e sobre o' pontos eguinle: Secçiio mcdicn. Hel'anl;a: menstruação.
Secção cirur~ica. Qllcim,ldura . Secçiio :lcce sorja. Pode-se coo iLleral' legi ti mo
herdeiro o filho de U111 ,I viuva que tiver nascido elez mezes elepois da morte do
marid\J? Apresentada á Faculdade de Medicina da Bal1ia e perante a mesma SUo ten
taela em Novembro ue 186J por Jusé Caodido de Mcnezes Carvalho, &. Balda, Typ.
do JJiado, 1860, in-4,.u gr. de 34, pp. num., 1 fi. (B. dil F.)

2293. - The e de uficiencia apre entadn á F,lculdade de }Iedicina do Rio de
Janeiro e uSlelltnda em ii de Novembro de 1860 pelo dr. Saverio Aulicinio, da
Univ. de npolcs. Rin de Janeiro, Typ. Univ. de Laemmert, i860, in-4. o gr. de 3 :fI.,
5-2 pp., i n. (B. da F.)

Ponto: Da men truação.
22.9i.-The e apresentada á FHculdade de Medicina elo Rio de Janeiro e su~tentada

por Firm ino José de Souza Seu ior. Rio de Jalleifo, Typ. Unw. rie Laemmert, 1860,
in-4.0 gr. de 211'., 37 pp. num., i fi. (B. da F.)

Ponto : L° Funcções do coração na circulação do sangue, importallcia de sua
acç~o comparat!a COIl1 as demais forç:ls que regem esta funcção; 2.° Ua morte real
e da morte appnl'ente ; 3.° Hl'mostasia ciru/'gica; 4. U Da llemoptyses, suas causas,
signaes, diagnostico, prognostico e tratamento.
2295.- Vista d'olhos obre a pl1y ioloQ'ia comparada pelo dr. Joaquim Antonio

Alves Rib iro. V. Ann. Bras. de Med., XlV (1860-51), pg. Ui.
Esp.: Bibl. Naeional. .

2296.- These npresentaela e puulir,amente sustentada perante a Faculdade de Me
dicina di) Bnhia em NOVel0Uf'O tle 1861 por Cicero Alvares elos Santo ... pal'a obter
o gráo de doutor em medicina. Bahia, 1mp. na Typ. do Diario, i861, in-4,.o gr. de
i fi., 26 pp. num., t fi. (B. da F.)

Pontos: LO Theoria do assucar na economia animal; 2.° Os IlllÍdos do caoat
digesl i 1'0 eonCOITe11l para a di,gestão por suas propI'iedades eh i mieas ~ 3. ° A ch lorose
e a anemia são diversos grãos da mesma molestia ou são molestias de dilJerente na
tureza; 4.° Amputação.

2297. - These Ilpl'e e-ntada á FaCilidade de ~Iedicina ào Rio de Janeiro e su~rentada
em 20 de Novembro ele 1861 pelo dr. Antonio Joaquim Gome do Ama!'al. Rio de Ja
neil'o, Typ. de J. Z. da Silva, 1861, in-4.0 gr. de 4/f., 53 pp. num., 1 n. (B. da F.)

Ponto :LODa men tl'l1ação;~.oHemostasi'acirurgica;3.0 Da anemia; (LO Tbe
rapeutica ger-al dQ envenenamento.

2298.- Com{) actuam as substancias branca e cinzenta da medulla egpinl1a~ na
tran. mis ão d:.s iJmpr sões sen 'ibiva e determinações da vanlaile? These para o·
concue o em med.icina lida e suslenlJJd.a na. Escola de Medicina de Lisboa em o ruia 23.
de Junboldl:\ 1862 gelo.dr. PedrQ FranULsce da Costa Alvarenga, &. Lisboa, 1mp'l'ensa.
NiJGional, 1862, ín:8.0 gr. de 37 pp. n'lim.

Esp.: Acad. Imporial do Medicina. ')
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2299 .. Pbysiologia obstetrica. De Ullia nova theoria em virtude da qual se pre
tende explicar o verdadeiro meca nismo da menstruação, pelo dr. V. de Saboi". V.
Gaz. Med. do Rio de Janei1'o, :1.862.

Exp.: Bibl. Na ional.

2300.- Concurso a um IUITal' de oppositol' de scieucias medicas. These apre eutada
e publicamento su tenlada p.erante n Faculdade de Medicina da Bahia em 9 d OuLu
bro de :1.862 pelo dr. Alvaro Moreira Sampaio. Ba"ül, Typ. de Cmnillo de LeUis
lIfasson &. C.', :1.862, in-4,.°g"r. de 2 ff., :1.3-7 pp. (B. da F.)

Ponto: Da importancia na pbysiologia em relação á therapeutica.
2301. - These apl'eseIltada á Faculdade de Medicinn do Riú de Janeiro e sustentada

em 2:1. de Novembro de 1862 pelo dr. João CIl:Jves Cnmpello. Rio de Janei1'o, Typ.
do C01'/'eío IIfe1'calltil ele 111. Bm'felo, Mendes Campos e Comp., :1.862, in-4.0 gr. de 3 II.,
22 pp., :I. O. (B. da F.)

Pontos: LO Da nutrição e circulação do felo; 2.° Da relação pbysiologica da
alimenlação e respiração (;0111 a calorifil:açâo ; 3.° Das diversa forças pl1ysicas que
intervem nas funcções da circulação e re pi ração ; fl.. o Qual o melhor methodo de am
putação rios memhros de dous os os.

230:2.- Quaes as forças que desenvolvem a vida na materia. Memoria ... pelo
dr. Jo é Luiz da Costa. V. l1nn. B1'US. de IIfed., 1862-63, pp. 161 e :1.88.

Exp. : Bibl. Nadonal.
2303. - These de sufficieueia apresentada á Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro,

pelo dr. Jono Romão Pedro Mariot. Rio àe Janeiro, T!lp. Francezel de FrederiCo Ar
fredson, 1ij63, in-4,.o gl'. de 2 if., 3-1 pp., 1 fi. (B. da F.)

Ponto: Algumas considerações sohre a men truação.
2304.- (Que papel representa o baço na economia ani!llal). Memoria i1pl'e~entada á

Academia Imperial de Medicina, aüm de obter o lugar de membro tiLular pelo dr. João
Vicente Torre ·Homem, &. Rio de Janeiro, Typ. elo COloreio Mercantil, 186fJ" in-4.0 de
37 pp. nnm. (B. da F.)

Sal1iu tambem no Ann. Bras. de lIfed .. XV, pg. 226, e XVt, pg. {fl.3, e na Gaz.
ilfed. do Rio de Janei1'o, 18M, pp. iD, 27 fl.2.

2300. - Estudo sobre a physiologia e a paLbologia da protuberancia annular.
Memoria obre physiologia experimental apoiada com factos pathoJogicos, extrabido
dos traballJos originaes do dr. Brown Séquard pelo dr. José Olympio Soares Bibeiro,
1864. V. Ann. Bl'as. de Md., XVII (t865-66), pp. 4,05, 44,7, 006; XVIII (1866-67),
pp. 76, :1.56, 232 e.266. (B. da F.)

2306. - Memoria sobre a via de Lransmissio das impre ões sen itivas na medula
espinhal, pelo dr. J. O. Soares Ribeiro. V. Ann. Bms. de IIfed., XVI (1864-65), pp. 8i.
e 97.

Exp. : Bibl. acional.

2307. - AIg-umas reflexões sobre a fecundação (por Carlos A. de Paula Co ta). V.
Rev. do Alheneo lIled., n. o 2, 1865, pg. ii. (B. da F.)

2308. - Trabalho apresentado ao Alhenêo Medico por J. Eloy dos Santos Andrade
afim de obLer o titulo dc memuro errectivo. Func ão glycogenica do DITado. V. Rev.
do Athellêo IIfeel., n.o !k, 1865, pg. 26. (B. da F.)

2309.· Funcções do g-rande sympathico. 'I'bese para SeI" publicamente sustentada
perante a Faculdade de Medicina da Bahiil em concurso ii cad ira de physiologia no
mez de Maio de 1865, pelo dr. João Pedro dn Cunha Valle. Bahia, Typ. de Camillo
de L~llis IIIasson &. C.', 1865, in-!k. o gr. de li pp. nUIlI., 5 ff. (B. da F.)

23:1.0.- Concurso para a cadeirn de physiologia. 'I'he e apre enlada c sustentada
na Facnldade de Medicina da Ballia em Maio de 1.865 pelo dr. Luiz Alvare do
Santos. Ponto. Secreções. Bahia, T!lp. da Constituição de F. Antonio de Freitas, 1865,
in-4.0 gr. de 2 tr.,:l.3 pp. num., 4if. (B. da F.)

231:1..- Concurso para a cadeira de phy.iologia. Sensibilidade reourrente. Tbese
apresentada e pubJienmentc sustentada em Maio ue :1.865 na Faculdade de Medicina
da Bahia pelo dr. Jeronymo Sodré Pereira, oppositor da "ecção medica. Bahia, Typ.
de Camillo de Lellis Masson & C.a, i~65, in-4,.o gr. d~ 3 ff., 21. pp. num., 3 if. (A. da F.)

2312.· Faculdadc de Medicinn da Babia. Concurso para a cadeira de phy iologia.
FUllCção do grande sympatbico. Tbese sustentada em Maio de 1865 pelo dr. Demetrio
Cyriaco Tonrinho, &.. Bahia, Typ. Po,q,qetti, ele TOllrinfto &. C.', 1865, in-4,o gr. de 3 If.,
4,4 pp. num., 5 ff. (B. da F.)
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2313. - These que deve sustentai' em Novembro de 1.865 para obter o O"ráo de doutor
em medicina pela Faculdade da Babia Egas Carlos Moniz Sodré de Aragão ... Ponto.
Visão. Secção medica. Qual o modo de obrar dos fel'l'Uginosos no tratamento da
anemia e da chlol'ose? Secção cirurgica. Qual a nevrologia da lingua? Qual a funcção
de cada nervo? Ou serão todos solidarios. Secção acce soria. Poderá o medico pelo
exame ele um cadavel' determinar se houve suicidio ou homicidio? BClhia Typ.
Pog.qetti, de Tourinho &: C.a, 1865, in-4.0 gr. de 92 pp. num., 1 fl. (B. da F.)

2314.- 'fhese apre entada á Faculelade de Medicina do Rio de Janeiro e sustentada
em 4 de Dezemhro de 1867 pelo dr. JO'é Ferreira de Souza Araujo. Rio de Janeiro,
Typ. Alliança de F. J. Abreu GuilnatYles 1867, in·4.0 gr. de 2 fi'., 4,7 pp. num., 2 ff.
(B. da F.)

Pontos: Lo Da alimentação ; ~). ° Do valor relativo dos signaes digno ticos da
prenhez; 3.° Historia medico-legal do aborto; 6..0 Do diagnostico e tratamento da
febres pel'l1iciosas mais frequentes no Rio de Janeiro.

2315. - Hevoluções do e pirito e da materia (pelo dr. L. Alvaro de Castro). V. Bo
letim do Imp. Inst. bIcd. Flwn., n.O I, 1867, pg. 7.

Exp.: Acad. Lmp. de Medicina.

2316- Li<:ão sobre movimento, re11exos pelo sr. dr. Jo é Joaquim da Silva. V.
Rev. tl'im. da soe. Instituto Aeademieo, n.O 1,1867, pg. 11 e n.o 2,1868, pg. 8.

Exp,: Acad. Imp. de Medicina.

2317.- These apresentada á Faculdatle de Medicina do nio de Janeiro c su tentada
em 27 de Novemhro de 1868 pelo dr. José Candido de Lacerda Couti nbo. Rio de J aitCi
1'0, Typ. Univ. de Lae'l1lmm't, 1868,in-4.n gr., de 3 tr., 55 pp., 1 fi. (B. da F.)

Ponto: L° Theoria das ecreções. Da ecreção ul'inaria em particular, innuen
cias que modificam a pl'opor~ào da uréa na urina; 2.° Pneumonia; 3.° Do valor
da costura meLallica ell1 cil'lu'gia e dos casos em que deve ser preferida a costura
vegetal; 4.° Da asplJyxia por sublllers:lo.

231.8, - The e apresentada á Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e sustentada
em 30 de Novembro de 1868 pelo dr. Malaquias Antonio GonçaLves. Rio de Janeiro,
T'YP. do Apostolo, 1868, jn-~.n gr., de q if" 1.60 pp. num., 1 fi., com fig. (B. da F.)

Pontos: i. ° Do diagnostico e tratalllento das mol~slias dos orificios esquerdo
do cora ào; 2, ° Hypertrophia do coração; 3. ° Hemostasia pela acupre s1ll'a; 4. ° Da
digilalis e suas preparações pharmaceulícas.

231.9.· Tbese apre entada para er su tentada perante a Faculdade de Medicina da
Babia em Novembro de 1869 por Odilon Baptista de Oliveira ... para obter o gráo de
doulor em medicina. Ballia, Typ. de J. G. TOIl1"Ínho, 1869, in·4.0 gr. de 2 fi'., 26
pp., 1 fI. (B. daF.)

Pontos: L° O trisplanclJnico em suas relações com as funcções nutritivas; 2.°
As raças huma nas provieram de uma sô origem? 3.° As perturbaçõe funccionae
que se lIlanifestam durante a pl'enbe7. dependerão ele um e tado chloro-anemico, ou
de uma verdadeira pletbura; 6..0 A glycerina considerada como vebiculo pbarma
ceulico.

2320.· 1hese apre"enta a á Faculdade lla Medicina da Bahia para ser suslentada
em Novembro de 1.870 por Amancio João Cardoso de Andrade, para obter o gráo
de doutor em Medicina. Ba/tia, TVp. do Dial'io, i870, in·4,.o gr. de 1 n., 3q pp., 1
11. (B. da F.)

Pontos: 1.0 Qual a nevrologia da língua? Qual a funcção de cada nervo? Sel'ão
todo solida rios ? 2. ° Pode'oe em gel'al aLI eS[1~cialmcnte affirmar que houve
estupro.? 3,° Vicias de conformação da bacia seu tratamento. 4.° Hygiene da
mulher em estado de gravidez.

2321.· Tbese apresentada á Faeuldade de Medicina do Rio de Janeiro e su ten
tada em 30 de Novembro de 1870 pelo Dr. Frederico Marinho de Azevedo. Rio
de Janei7'0, Typ. do Apostoto, J870, in-4.o gr. de 2 Jf., 32 pp. num., i fl. (B. da F.)

Pontos: Le Pôde-se pbysiologicamente provar a funcção glycogenica do figado?
2.0 diagnostico ditrerencial das molestias do figado; 3.° Hemosla la por acu[1re ura:
4.° Do aborto criminoso.

2322. - Concurso a um logar, de oppositor da secção medica. Funeçõe do grande
sympathico. 'fbese su tentada em Fevereiro de 1.871 perar,te a Faculdade de Medicina
da Bahia pelo dr. I!:gas Carlos Moniz Sodre de Arag~o. Baltia, Typ. do Dia1'io,
187i, in-4.ogr. de3fi'., 40-9 pp. (B. da F.) '16'
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2323.- Faculdade de Medicina da Balji:.l. Concurso para oppositor dn secção
medica. Funcçõ s do grande- yrnpathico. The e su tentada em Fevereiro de i8U
pelo dr. HHmiro AfIon o Monteiro. Ballia, Typ. de J. G. Tourinho, i871, in·1k.0 gr.
de i 0.,33-12 pp. (8. da F.)

232lJ:.- TlIese apresentHda ri Faculdade do Medicina do Rio de Janciro para
o concurso á cadeira' de phisiologia pelo dr. Fran('Ísco Pinheiro Guimarãe . Rio
de Janeiro, Typ. Perseverança, il:l71, in·lJ:.o gr. de 2 ff., 10lJ:-S pp., 2 Jr. (.13. da F.)

Ponto: Funcções do Ogado.
2325. - Concurso a um lagar de QPpositor da secção medica. Qunl o papel que

repre enlnm 'JS diversas substancia- nlimentam - nos phenomeuus intimos da
nutrição? 'fhe -e sustentada em Junho de i87:2 p raute n Fnculdade de !li decina
dll Bnhin pelo dr. Mauoel Joaljuim Sarniva. Ba!tin, Typ. Jlasson de José Bernardo
Ramos, 187:2, in·lJ:.ogr. de 1 0.,20 pp. nUIll., lJ: lI'. (B. dn F.)

2326.- 'fl1e'c apresentada ri Faculdade de Medicina do Hio de Janeiro por Luiz
Agapito da Veiga. Ri? ele Janeiro, Typ. 11cadernica, '1873, in·4.0 gr., de 1 n., i06 pp.
Dum., i O. (fi. da l~.)

Ponlos: LO Respil'ação em geral; 2.° Atmospbera; 3.° Da placenla; 4.° 8ignaes
tirados da voz e da palavra.

2327.- Thl~se apresrDlada á F'lculdade de Medicina do Hio de Janeiro por João
Francisco de S uza. Rin ele Janeiro, Typ. de Hyppolito José PintJ, '1873, in-lJ:.o gr.,
de i fi., 'loi pp. num., i O. (8. da F.)

Pontos: 1.0 Funcções do baço; 2.° Da pneumonia; 3." Aneslbesia em geral e em
parlicolar o etber, cblol'oful'lllio P, cbloral j 11.° Da almospbel'a.

2328.- These aprcEentada ;í Facnldade de Medicinn do Hio de Janeiro por Antonio
Domillg-ues de Sá Junior. Rio de Janeiro, 1.I:s73, in·4.0 gr., de 1 n., 6~ pp., i fi.
(B. da F.)

Ponlos: L° Digeslão em geral; 2."Da e colha do medicamenlo : 3. oDo lrata
men-to úas hydarthl'oses; 4.° Pneumonia.

2329. Physiologia da dig slão (pelo dr. Moncorvo). V. Rev. Med., i873 - 74,
pp. 353, 37:2; i87lJ:-75, pg. 5. (B. da F.)

2330.-These inaugural apresenlnda em i87lJ: pur Manuel Jozé Hiboiro da Cunha.
Ponlos. Calor animal. Socção medica. Qllal o melhor tratamento da hypobemia
interlropic,J! ? Secçiio cil'llrgica. Espa. mos traumaticos e telilnos. Sccçiio llccessoria.
Pode ser cons:derado legitimo o filho de umn viuvu nascido d~z mezes depois da
morte de scu m•.rido? Balti(t, Typ. ltmericana, i87lJ:, in·lJ:.O gr. de 70 pp. num., i fi.
(B. da F.)

2331.-These apresentada á Faculd~àe da Medicina da Bahia para er sustentada
em Novembro de i87lJ: por Aurelio BtDigllo Castilho. Ponto. Secção medica. Calôr
Animal. Secçiio medica. Do emprego da emis. õe sanguineas na pneumonia. Secção
acces oria. (:omo reconhecer· e que bonve aborto em um cas/) medico-Iegnl? Secção
cirurgir.a. 'retanos c e. paEmo traumatico. Ballia, Imprensa Economica, i87lJ:,
il1rlJ:.o gr., de 29 pp., i O. (B. da F.)

2332.- These apresentada á Faculdade de Medicina do Hio de Jnneiro para o
concurso do lognr de opposi tor da secljão de sciencias medicas pelo dr. Henrique
Carlos da Hocl13 Lima. Rio de Janeiro, Typ .. Cinco de Março, i87lJ:, in·lJ:.o gr. de
3..Jf., lJ:0 - i:2 pp., i fi. (B. da F.)

2333.-These apresentada á Fnculdnde de M~dlcina do Hio de Janeiro por Camillo
Mario Ferreira dn Fonsecn. Rio de Janeiro, i87~, in-lJ:.o gr., de lO., i33 pp., i O.
(B. da F.)

Pontos: LODa nutrição; 2.° Correntes thermo·elcctricas; 3.oIndicações do forceps
e da versão podalica; 4.° Curare con iderado pllarmncologica e tl1erapeulicamente.

233lJ: - These apresp.nlada á Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro por Hen
rique Cesar de Souza Vaz. Rio de Janeiro, Typ. Academica, i87lJ:, ín-lf." gr., de til.,
85 pp. num., i O. (B. da F.)

Pon los: LO na nu trição; 2.° Almosphera ; 3.° Vicio de r:onformação da bncia e suas
indicações; 4.° Fava de Calabar considerada pbarmacologica e lberapeulicamente.

2335 ..- Ligeiras considerações sobreras r.l.lOcções,hepaHcas. V. Rev. o Med., i87á.· 75,
pg.289. (B. da F.)



183

2336.- These apr!~entada á F~culd.ade de Medicina da Babia para ser su tentada
em Novembro de i8/o pOT AntonIO Splnola de Atbayde ... para obter o gráo de dou
tor em medicina. Bahia, Typ. do Diario, i875, in-q,.o gr. d i fi., (\1 pp., i fi.
(B. da F.)

Pontos: LO Calol' animal ; ~.o Ulceração e divisão das ulcel'as' 3.° Estudo chi
mico do ar atmospherico; 4.° Qual o melhor tl'atamento da febre amarella.

2337.- These que s'u tenta em Novembro de 1875 perante a F:lculdade da Dahia
afim de obter o gráo de doutor em medicina pela me. mp. Faculdade, Manoel Bernar
dino da Costil Rodrigues, &. BahiCL, Typ. do Diario , i875, in-q,.o gr. de i I]" 77 pp.,
i fi. (B. da F.)

Ponlos: LO Funcçõesdo pneu!l1o-ga. tl'ic ; 2.° Infecção purulenta ;:3.° Calor ani
mal; 4.° Do infanlicidio 00nsiderado sob o ponto de vi 'la medico-legal.

2338.· These para o dontoramento de Manoel Honald~a de G. Brélndiio, &. Bahia
Oflicina litlt.-typ. de J. G. Tow'in!lo, :1875, iu·q,.o gr. de:\. Il., /iq, pp., 11l. (B. da F.)

Pon tos: LO Tltcoria dos ruido' do coraç;io ; 2.° Esludo clinico do oleo de figado
de hacalháo na tuherculoze pulmonar' 3.° Hcmorrbagia uLerina durante o dclivra
mento e suas indicações; 4.° Qual o melbor processo para a preparação do vinho
cb;1i ybeado?

2339.- Funcções do cerehro por Domingos Guedes Cabral. Bahia, Impl'. Economi
ca, :1876, in-q,.o de XXXVlIl pp., i li., 226 pp.

Exp.: Bibl. Nacional.

2340. - A alma e o cerebro. E tudos de p:ychologia e de physiologia por D. J.
G. Mngillhaem. vi~l:oude de Araguaya. Rio cl Janeil'o, n. L. Ga"nier (Roma, Typ.
FrateltiPallotta), 1876, in-8.0 gr. de 7 lI., M4 pp., q, Ir.

EXJl. : Bib!. Nacional.

23H. - A alma e o cm'ebro, e tudos de psychologia e de physiologia por D. J. G.
de l'tfa,!!"alhaens (visc. de Araguaya). Artigo biIJlioQ'raphicos publ. na R;fol'rna por
1. E. Teixeira de Souza. Rio de Janeiro, Typ. da Re(m'/1tCL, :1877, in-8.0 de 44 pp,

EXJl.: Bib!. Nacional.

231,2.- These para o doutoramento de Jono Ferreir;) de Campos, &. Baltia, Typ.
Const., i876, in-q,.o gr. dc 211'., :165 pp., i fi. (B. da F.)

Ponto: LO Categoria orgnno-funccional do cerebro; 2,° Das raças; 3. 0 Estudo
cbimico do pbospboro ; 4.° Monstruosidade feLaes.
23i3.· These apresentada á Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro por Joaqnim

Ribeiro de Souza Mendonça. Rio de Janw'o, Typ. Central de Brown & Evadsto, i876.
in-q,.o gr. de i n., 50 pp., i fi. (il. da F.)

Pontos: LO Da nutrição; 2.° Do Dnl'winismo; 3.° Desvios da columna verte
bral; 4.° Dos casamenlos sob o ponto de vista bygienico.

2344. - Theoe apre enlada á Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro por Fran
cisco Antune Ferreira da Luz. Rio de Janeiro, i876, in-q"o gr, de i fi., q,2 pp.
(B. da F.)

Ponlos : i,o Da nutrição; 2.° Materia, forças, movimento; 3.° Indicaçõe e contra
indicações da sangria durante o estado puerperal ; 4.° TuberculoS mesentencos.
i345.- Ligeiros en aios de pbysiologia experimental (pelo dr. J. Caminhoá). V.

Ann. Bras. d3 Ifed., XXVIII (Hl76·77), pg. Ui. (B .. da F.)
23/16.- Physiologia do cerehro (pelo dr. João Francisco de Souza ). V. Rev. Med"

i877, pg. 82. (B. da F. ) ,
2347.- These apresentada á Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, para °

concurso a um logar de substituto da ~ecção de scien~ias medi~as, pelo dr ..Nuno
Ferreil'a de Andrade. Rio de Janeiro, Typ. de G. Leuztngp.,' &: Ftlhos, i877, m-q..·
gr. de 2 Jf., 71-5 pp. (B. da F.)

Pon tos: Pbysiologia dos epi tbelios.
2348.- These apresentada á Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro por José

Augusto Pereira Li~boa. Rio de Janeiro, Dias da Silva Junim', i877, in _q,.o gr. de
itl.,75pp.,i tl.(B.daF.)

Pontos: LO Papel dos rins no organi mo bumano; 2.° Do infanticidio; 3.° Febre
amarella; 4.° Das feridas penetrantes do lhorax.
23~9, - These apresentada á Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, para _o

concurso a um logar de substituto da secção lie sciencias medicas, pelo dr, Joao q+
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Baptista de Lacerda Filho. Rio dc Janeiro, Impl'ensa Industrial, i877, in-~.o gr. de
6 tr., lH-7 pp., i n. (B. da F. )

Pontos: Dos centros motores encepbalicos.
2350.- TlJese apre:entada á Faculdade de Medicina do Rio dc Janeiro por Fran

cisco Carlos de Magalhães Gomes. Rio de Janeiro, Typ. da Reforma, '1877, in-l~.o

gr. de 2 ff., 70 pp., i fi. (B. da F.)
Pontos: LO Papel dos rinsno organi mo bumano; 2.° Fermentação alcoolica;

3. oFeridas penetran tes do tlJol'ax ; 4. ° Urenlia.
2351. - Memoria 'obre o 'mecanismo da respiração apresentada ao Atheneo Aca

demico pelo sacio Alvaro ( \Iberto) da Silva, alull1l1o da Faculdade de Meuicina
do Hio de Janeiro. Riu de Janeiro, Typ. de Lobão, 1878, in-fo\. de '19 pp. num.
( B. da 1". )

2352.- These pal'a ser publicamente sustentada em Novembro de 1878 perant
a Faculdade medica da Balda, r,fim de obter o g'l'ao de doulor, por Guilherme
Pereira Rebello, &. Ba/tia, Typ. do lI10nitol', 1878, in-q,.o gr. de 3 ff., 1q,7 pp., 2 ff.
(B. da F. )

Pon los: LO SOlllno, sonho, som nam bu lismo, !lallucinação ; 2. o Ataxia locomotriz
pl'ogres iva; 3.oPrenhez extra-uterina; 4.° Exbumações jurídicas.

2353. - These apresentada á Faculdade de Medicina do Hio de Janeiro por José
Eduardo Teixeira de Souza. Rio de Janeil'o, Typ. Academica, 1878, in-q"o gor. de 3
Ir., 232 pp., 1 fi. (B. cla 1". )

Pontos: LO Da inauencia que tem exercido as experiencias pbysiologicas no
progresso da medicina pratica; 2.° Therapeutlca gerat dos envenenamentos; 3. 0

Influencia tio microscopia no diagnostico e tratamen to das 1ll01estias cirurgicas; -i. o
Do jaborandy: sua acção pbysiologica e tl1erapeulica.
235~.- 'rhe"e apr,'sentad:l á Faculdade de Medicinn do Rio de Janeiro por José

Baptista da Costa Azevedo. Rio de Jan~Íl'o, Typ. Carioca, i878, jn-~.o gr. dei fi.,
67 pp., 2ff.(B.daF.)

Pontos: LO PlJysiologia da protllberancia; 2.° Dos signaes de morte; 3." Acu
pressura; 4. ° Hemol'l'hagia cerebral.

2355. - Venin des serpents. Note de 1\1. Lacerda, presenlée par M. de Quatrefages.
V. Comptes-rendus Hebd. des séanees de l'Acad. des Se., t. 87 ('1878), pg. 1093.
(B. da F. )

23il6.- 'rbese para o doutol'amento em medicina apresentada a Faculdade da
Bahia por Antonio Lino da Malta Bacellar, &. Bahia, T,lJJl. de Lopes VelZoso & C...,
i879, in-q,.o gr., de q, II., 66 pp., 1 fi. (D. daF.)

Pontos::I,° Fllncções da med ulla esp! nhal ; 2. 0 Gangl'enas, suas causas cvariedades;
3.° Do suicidio cm suas relações medico-Iegaes; 4.° Morte nas molestias cio coração.
2357.- These apresentada á Faculdade de Medicina do Hio de Janeiro para o

concurso a um lagar de leute substituto da secção de scienciils medicas pelo dr.
Cypriauo de Freitas. Rio de Janeil'O, Typ. de José Dias de Oliveira, 1879, in-~.o

gr., de 3 n., 9q, - 9 pp., 2 If. (B. da F.)
Ponto: Innervação vaso-motora.

2358. Physiologie et thérapeutique expérimentale . Rechercbes sur I'action phy
sioJogique du Páo-Pereira (Geissol'permulll Vellosii, Freire Allemão, Geissospermum
leve, Bai llon); por M. Bochefontaine et Cypriano de Freitas. V. Gctzelte 1I'1éclicale de
Paris, t. 7 (i879 ,. pg. i93. (B. da F.)

2359.- De la paralysie. des membres antérielll's pl'oduite par la compression de
Ia moelle SUl' des grenouilles (communica tion fai te par M. Gal ippe au nom de MI'.
Cypriano de Freita .) V. Comptes l'enclus et Mli1n. de /(( Soe. de Biologic, t. ~.o, i87~,

pg. 2y,7. (B. da F .) .
2360. - Venin des serpenL:. Par M. Lacerda. V. Repel't. de P/umn. et Jo I1'nal de

Cltimie Méel. l'eunics, t. 7, '1879, pg. 61. (B. da F.)
236i.- SecçITo medica. Nervos trophicos. Secção acce~soria. Das quinas. Secção

cirnrgica. Da bainha das libras nervosas. e sua significaçiio pl1ysiologica. Secção
medica. Da gymnastica como modificador hygienico. Tbese Apresentada á Faculdade
de Medicina do Rio de Janeiro em ao de Setembro de i879 e sustentada perante a
Faculdade de Medicina da Bahia a 13 de Janeiro de 1880 por José Caetano de Almeida
Gomes ... afim de obter o gráo de doutor em medicina. Bahia, Imprensa Economiea,
i880, in-~.o gr. de 111.,168 pp.,'1 fi. (B. da F.)



185

2362. - Dissertação. Correlação das funcções. Secção accessoria. Therapentiea
geral dos envenenamento. Secção cirurO"ica. Da septicemia. Secção mcdica. Da
sensibilidade recurrente. The-e apresentada á Facnldade de ledicina do Rio de
Janeiro em 23 de elembro de 1879 snslentada peranto a da Bahia em i3 de Janeiro
de i880 por Francisco de Ca troo Rio de Janeiro, Typ. I! li/h. Moreim, Maximino
&C., i880, in-q,.o gr. de {~fI., 212 pp., 3 ff., (B. da F.)

2363.- Thoso que apl'esenta á Faculdade de fedicina da Bahia para perante elia
ser publicamente sustentada em Dezembro de 1.880 Ignacio Marinho ... Bahia,
Lith. e Typ. de João Gonçalves Tourinho, i880, in-q,.o gr., de 3 fI., 69 PIJ., 1 O.
(B. da F.)

Pontos: i.°Som no, somnambulismo,' ballucinação; 2.°Do suicidio em suas rela
ções medico-Iegaes; 3.° Cou iderações sobre.,o aborto; "'. ° Do beri-beri.
236q,.- These apresentada á Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro por Illidio

Salathiel Guaritá. Rio de Janeiro, Typ. Cat'ioca, 1880, in-fJ. ° gr. de i 0.,77 pp., 1. .o.
(8. da F.)

Pontos: LO Calor animal; 2.° Das strycbnaceas e seus productos pbarmaceuli·
cos; 3.° Do tratamento das fi Lulas da uretbra; "'.° Das agoas potaveis; Influencia
dos encanamentos de cbumbo sobre a aude publica.

236õ. - These apre entada á Faculdade de ledicina do Rio de Janeiro por José
Ferreira Cabral. Rio de Janei'ro, Typ. e lith. de MO"eim, llIaximino & C01np., 1880,
in·fJ..o gl" de 1. fi., 38 pp., 1 fi. (13. da F.)

Pontos: L° Inanição e alimentação insulliciente; 2.° Calor radiante; 3.° Dos tu
mores do pescoço; "'.0 Do antagonismo e antidotismo em tberapeutica.

2366. - The e apresentada :\ Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro por Augusto
José Ferreira Villaça. Rio de Janeiro, Typ. de J. D. de Oliveira, 1880, in-q,.o gr. de i
fi., 67 pp., 2 ff. (B. da F.)

Poutos: i.° Das secreções em geral e da cu tanea em particular; 2. ° Quaes o
melhores proce sos de destruição de fi teria organic-l na pesquiza dos venenos
melallicos I 3.° Do tratamento comparativo dos meios cil'urgicos na hydrocele
vaginal; ft.. o Do diagnostico e tralamenlo das divel'5as especies de anginas.

2367.· Resumo da lições feitas pelo sr. dr. Benicio de Abreu sobre a circulação
em geral (por 1. B. d:l Fon eca Jordão). V. Rev. Acad., pubI. quinz., n.o 1, i880,
pg. 18. (B. da F.)

2368. - Mu ée Nntiouale. Cours de biologie expérimentale. M. Louis Couty. Leçon
d'ouverture. Rio de Janeil'o, Impl'. de G. Leltzin.qel' & Fils, i880, in-8. ° gr. de 35 pp.
num. (B. da F.)

2369.- Le curare, son origine, soo. action, a nature, se u ages, par ~IM. Couly
et de Lacerda, profe seurs au Muséum de Rio-Janeil'o. V. Â,l'chives de Phys. N01'male
ptPathol. t. 7, i880, po-. 5õõ.(B. da F.)

2370 _- SUl' le curare. par Mil!. de Lacerda et Couty. V. Joul'nal de Phar;n. et
de Chimie, L. 1.1.880, p. 32. (B. da F.)

2371. - SUl' un curare, des mu cle li e5 par ~L'I. de Lacerda et Couty. V. Journal
dI! Phal~m. et de Chimie, t. I, 1880, pg. 180. (B. da F.)

r-l372.- SUl' la difficulLé d'ab orption et les effels locaux du venin de Botbrop jara
raca. Nolte de :ilH\!. Couly et. Lacerda, presenlée par M, Yulpian. V. Comptes-l'cIUltls
das séances de l'Academie des sciences, t. 91, 1880, pg. õ!.l,9. (B. da F.)

2373.- Biologia experimental. Relatorio do dr. Couty. V. Gaz. nIed. da Bahia,
i880 - 8i, pago 370. (B. da F.)

2374,. - De l'action phy iologique de l'a clepias CUl'a savica., par. Guimarãe •
(Med. Times and Gaz., 3 Décembre i881.). V. Revue des Se. ll1:ed., Jiv. 2i, i883,
pg. 96. (8. dn F.)

2375. - Museu r-acional. Provas experimentaes de que a peçonha das colJras é
umsucco digestivo pelo dr. J. B. de Lacerda, &. Rio de Janeirv, Typ. e lith.
Lombael·ts & C., i881, in-8.0 gr. de i5 pp. num. (B. da F.)

2376. - SUl' le permanganate de potasse employé comme antidote du venin de
serpento Note de M. de Lacerda. V. Gazelle Hebd. de Med. et de Clúm., ~881, pg.
612' e Comptes-l'endus Hebd. des séances de l'Acad. des Sc., t. 93, i1l81, pg.
{w6.' (B. da F.)

V. Analyse no !oJur-nal de Phal'ln.et de C/lim. t. IV, iS8l., PJ. f!78. ~
2-i
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2377.- II permnng~n~to -di potassa antidoto dei veleoo viperino. Letlera deI sigo
Eurico Schutel ai dottol' Gaetano Strambio. V. Gazzetta Medica Italiana, i88i, pg.
lj,50. (B. da F.)

2378. - SUl' la nature infiammatoire des lé ions produites par le venin du serpent
Bothrops. ate de MM. Couty et de Lacerda. V. Gazette Bebd. de llfed. et de Chi,-.
1881, pg. 15!J,. (B. da F.)

2379.- Couty et de Lacerda. Réactions de ln zone du Cl'rveau dite motrice SUl' le
animallx paralysé par lecurare. V. Gazette Bebd. de ],Ud. etde Chi?'., i881, pg. 9.
(B. da F.)

2380.- SUl' les pbenomenes d'excitntion musculaire du début de la curari ntion
progl'essive, par MM. Couty et de Lac~rda. V. Comples Rendus et Mém. de la Societé
de Biologie, t. 2.°, iS81, pg. 366. (B. da F.)

23IH.- These apresentada a Paculdade de Medicina do Hio de Janeiro e sustentada
em 15 de Dezembro de 1881 pelo dr. José Ferreira de Moraes. Rio de Janeiro, Typ.
Lombaerts & C.a, (1881,) in-4.. ogr. de::l rI'., lj,7 pp., l fi. (B. dn F.)

Pontos. Lo Funcções dos vasos lympbaticos j 2. 0 Serie aromatica e sua impor
tancia em medicina j 3. o Do valor do micru copio no diagno tico das rnolestias ci
l'urgicas; 4. 0 Do v~lor das injecções 1.Jypodermicas no tratalllento das molestias
internas.
2382. - These apn'\sentada a Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e sustentada

em '16 de Dezembro de 1881 pelo dr. Henrique Duarte da Fonseca. Rio de Janeiro,
Typ. de J. D. de Oliveira, i8SI, ln-lhO gr. de lj, ff., 53 pp., '1 fi. (B. da F.)

Pontos: LO Do bulbo considerado como orgão de transmissão e centro de inner
vação ; 2. 0 Affiniclade ; 3. o Situação do feto; 4. 0 'fetano.

2383. - These apresentacla a Paculdade de Mcdiciua do Rio de J~neiro e sustenlada
em 19 de Dezembro de '1881 pelo dr. Ulys es de Azevedo Paro. I'lio de Janeú'o, TUp.
de J. D. de Otivcü-a, 1881, in-4.o gl'. de 6 ff., 62 pp., 1 fi. (B. da F.)

Pontos: L o Influencia da medulla espinbal sobre as Cuncções l'espiratol'ia, circula
toria, de calori flcação e nutrição; 2. o Das quinas; 3. o Parai leia entre a tal ba e a li tLl0
tricia ; 4. o Dos hospitaes.

238lj,. - Centros corticae psychogenicos. Memoria ... pelo dr. Francisco de Ca troo
V. Ânn. liras. de llfed., xxxm (1881-8:2), pg. 33lj,. (B. da F.)

2385. - Alguma: considerações sobra as sen 'ações tactis (por Sousa Lope). V.
Gaz. lIled. Bras., 1(1882), pg. 97. (B. da F.)

2386.· Trailement de la morsure des serpents venineux par les injeclions sous
cutanées d'une solution de perm'lllganate de pota se. V. Gazette iJléd. de Paris, l. lj,
(i882), pg. H3. (B. da F.)

23.87. - SUl' la nature inllammatoire des lésions pr6duites par le venin du serpent
Bothrops. ote de MM. Couty et de Lacerda, présentée par M. Vulpian. V. Gazette
Méd., 1882, pg. H2. (8. da F.)

238S.-Del p8l'mang'an~to di potassa come anlidoto dei veleno dei serpenti. V. Ga·
zettc Mcd. Italiana, 1882, pg. 39i. (B. da F.) •

2389.- Sur le permangnnnte de potasse employé corume antidote du vanin de
serpenl. Note de M. de Lacerda, présenLée par M. de Quatrefages. V. Ga.zette Med.
dePa1'is, 1882, pg. 5lj,9. (B. da F.)

2390.- Note SUl' le permanganate de potasse, considéré comme anlidote du venin
des serpents, à propos d'une pnblicalioo de M. J. B. de Lacerda, par M. de Quatre
fages. V. Gazettc Ilebd. de 1l1éd. et de Chir., i882, pg. HO. (B. da 1<.)

239i. - De I'action du pel'manganate de potasse contre les accidents d u veuin des
Botbrops. Note de M. Couty. V. Gazettc HeM. de Med. ct de Chi·r., 1882, pg. 294.
(B. da F.)

2392. - Muséum de Rio-de-Janeiro. Cours de M. Couty. Le curare. V. Revue Seient.
de ta Francc ct de l'Etranger, t. IV, 1882, pg. 587. (B. da F .)

2393.- Das réactions de la zone du cerveau dite motrice SOl' le animaux para
Iysés par le curare. Note de MM. Couty et de Lacerda présentée par M. Vulpian. V.
Gazette Med., 1.882, pp. 20, '132, 1lj,6, 1.80, 226, 315, 330, 360, lj,t6. (B. da F.)

239lj,. - Agriculture. Muséum Jational de Rio de Janeiro. Conférence de M. Louis
Conty. Le café. V. R vue Scient. Iiv. 2, 1882. (8. da F.)
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2395.- Thcse apresentada á Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e su ·tentada
pelo dr. Paula Lopes. Rio de Janeiro, Typ. Univ. de H. Laemmert & C.·, i882, in·4. 0

gr. de 2 II., iOO pp., i fi. (B. da F.)
Pontos: I." Importancla da pby iologia experimental; 2. 0 Das quina; 3. 0 Das

vantagens de um curso de medicina o(Jeratoria experimental; ~. oDyspepsias.
2396. - These apresentada á Faculdade de ~Iedicina do Rio de Janeiro e su ten·

tada por lanoel Falcão de Azevedo. Ri de Janeü'o, Typ. Cosmopolita, i882, in-~."

gr. de i fi., 71 pp., t tI. (B. da P.)
Pontos: L o Pby iologia do gr'ande sympatbico, 2. 0 E ·tudo medico-legal das ci

catrizes; 3.- Hemorl'bagias puerperaes; 4. o Vantagens e inconvenientes da cremação
dos cadaveres.

2397. - Der KalIee von Brasilien. Auf Grund zweier von Prof. Dr. Ernst Lu
dwig in Wien ausge[uhrter chemischor Analysen besprochen voa Dr. C. Teixeira.
Wie/~, Genossenschafts-Bachdl'uclcerei, Wien, IX, Alserst1'asse 32, 1m Selbstverlaq des
Verfassers, i883, in-~.o gr. de 30 pp. num. (B. da F.) .

2398. - O café. Sua acção sobre o organismo humano. Estudos feito sobre o
homem pelo dr. Port, &. Rio de Janeiro, Faro & Lino ed., Typ. Imp. e Consto de
J. Villeneuve & C'., i883, in-8.- de 1.9 pp. (8. da F.)

Sahiu antes na 'Revue Commercía/e, Financíel'e et Marítime do Rio de Janeiro, e
no Jornal elo Commercío.

2399. - Action physiologique du café; par M. Guimarães (travail fait dilns le la
boraloire dePhysiologie du Muséum de Rio). V. Journalde Plwl'1n. etdeChimie, t.7.,
i883, pg. 4t3. (8. da P.)

2400. - De la raLion ai imentai 1'0 chez le ch ien. Note de M. Guimarães, presentée
par M. Vulpian. V. Compt~s 1'~ndus H~bd. des séances de l'Acad. des Sciences de iO de
Setembro de i883. (8. da P.)

2'101.· Muséum de Rio de Janeiro. Cours de M. Couty. Le curare. V. R~vu~
Sci~nt. liv. i, i883, pp. 204, 464, liv. 2, i883, lJg. 330. (B. da F.)

2402. - Secção de sciencias medicas. Funcçõe cio figado. Scieocia. acce ·ori<lS.
Cadeira de medicina legal. Ptomainas ou alcaloides cadavericos. Sciencias cirurgiclls.
Cadeira de histologia e anato pathologica. Da pathogenia das hemol'rlJagias, anlllo
mo-pvthologicameote consideradas. Sciencias mediclls. Cadeira de path. interna.
Febres perniciosa no Rio de Janeiro. These apresentada á Faculdade de Medicina
do Rio de Janeiro em 4 de Julho de i883 para ser su tentada por João Marinho de
Andrade afim de obter o gráo de doutor em medicina. Rio de Janti1'o, Typ. Lom
bat:l'ts &. C..., i883, in-4. 0 gr. de 4ff., 70 pp. (B. da F.)

2/103. - Di sertaçiio. Cadeira de phy iologia. Funcções do figado. Proposições.
Cadeira de pharmacologia. Do opio chi mico pharmacologicamente considerado. Ca
deira de anatomia descriptiva. Grande sympathico. Cadeira de bygiene. Da crema
ção do' clld3veres. These apresentada á Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro
em 20 de Setembro de i883 para seI' sustentada por Alfonso Marques de Escobar ...
afim de úiJter o gráo de doutor em medicina. Rio de Janeiro, Typ. de Santos&. Chaves,
i883, in-4. 0 gl'. de 2 II., 56 pp., i tI. (B. da F.)

240~. - Disserlaç-ão. Cadeira de physiologia. Dos nervos trophicos. Proposições.
Cadeira de medicina lega I c toxicologia. Ptomainas ou alcaloides cadaveriúos. 2.'
cadeira de chimica cirurgica. Estudo clinico da reunião immediata. Cadeira de
materia medica-therapeutica. Vegetaes tonicos brasileiros. These apresentada á Fa·
culdade de medicina do Rio de Janeiro em 29 de Setembro de i883 para ser susten·
tada 101' Francisco do Rego Barros Figueiredo, afim de obter o g-mo de doutor em
medicina. Rio de Janeiro, Typ. do Len:;in,qer &. Filhos, i883, in·4." gr. de 3 lf., 7f.
pp., ! tI., i mappa. (B. da F.)

-------"\'\





CLASSE XIII

PATHOLOGIA

Pathologia geral

--~._----

26,05 .. Do gráo de carteza da medicina, por P. J. G. Cabanis... Trnduzido e
offerecido ao iIlmo . sr. José Correa Picanço ... por FranciscG Julio Xavier, cirurgião
no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, lia Impressão Regia, 1812, in·8.° gr. de XVI-98 pp.
num., 3 ff. (B. da F.)

24,06. - Considérations SUl' l'unité et l'universalité de la médecine et SUl' la dif
farence de ses moyens en parLiculier, appuyées de plusieurs observations faites dans
differeuts climats: Thêse présentée et soutenue à la Fac. de Méd. de Paris, le 20
Avril 1822, pour obtenir le grade de docteur en médecine; par Manoel José Vil
leia, &. Paris, Irnpl'imerie de Didot le Jeune, 1822, in -4,. °gr. de 2 ff., 30 pp., 1 fi.
(B. da F.)

Tracta particularmente da etiolegia e traclamento de molestias endemicas do
Rio de Janeüo.

24,07 .• Dissertation SUl' l'apoplexia. Thêse présenLée et soutenue à la Fac. de Méd.
de Paris Ie 26 Juillet 1825 pour obteuir le grade de docLeur en médacine. Pólr.1. n.
Pereira da Motta, de Bahia, &. Paris, Irnpr. de Didot /e Jeune, in-4,.o gr. de 2 ff.,
24, pp., 1 fi. (B. da F.)

24,08. - De I'inlluence du sang sur la production das maladies. Thêse présentée et
soutenue à la Fac. de Méd. de Paris le 21 Juin 1828 pour obteuir le grade de docteur
en médecine. Par João José de Carvalbo, de Rio de Janeiro, &. Paris, I111pr. dd Didot
le Jeune, 1828, in-4,.o gr. de 2 ff., 20 pp., 1 fi. (B. da F.)

24,09. - De I'uLilité de l'auscultation et de la percussion dans le diagnostic de
quelques maladies de la poitrine. 'Ibêse présentée et soutenue à Ia Fac. de Med. de
Paris le 5 Novembre 1829, pour obtenir le grade de docteur en médecine. Par
Joaquim Vicente de Torres·Homem, de Campos. Paris, Impr. de Didot le Jeune,
1829, in-4,.o gr. de 4, ff., 24, pp., 1 fi. (B. da F.)

2HO. - Sobre as bydropisias em geral por José ~farLins da Cruz Jobim, &. Rio de
Janei1'O, Typ. Imp. e Consto de Sei,qnot P/ancher & C.·, 1833, in-8.o de 8 pp.
(B. da F.)

24,11. - Dissertation SUl' l'apoplexie. Thêse présentée et soutenue à ln Fac. de
Méd. de Paris le 3i Aol1t 1836, pour obtenir Ie grade de docteur en médicine par
Camillo José doValleGuimaraens (duPará). Paris, Irnpr. deDidot/eJeune, 1.836,
in-4,.o gr. de! ff., i4,-4: pp. (B. da F.)

2M2.• De I'ascite. Tbêse présentée et soutenue à la Fac. de MM. de Paris, Ie 20
Décembre 1837, pour obtenir le grade ele docteur en medecine; par Raymundo
Rodrigues Bayma. Pal'is, Impr. de Rignoux et c.e, 1.837, in-4,.o gr. de 2 if., 3'l pp.
(B. da F.) \ (lO
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24,13. - Considerações sobre a percus ão e a au cultação applicadas ao estudo das
molestias do pulmão e pleuril. These apl'esentada e sustentada penlllle a Fac. de
Med. do Rio de Janeiro em 28 de Setembro de 183S, por Joaquim Marco Je Almeida
Rego, &. Rio de Janeiro, na Typ. Imparcial dp. Francisco de Paula Brito, i838,
in-y..o gr. de 5L pp. (B. da F.)

2'114,.- Dissertação sobre os phenomenos obtidos pelos diver os methodos de ex
ploração do coração, e applieação dos me'mos pbenomenos aos diagnosticos
d'algumas arrecções do mesmo orgão mai' frequentes. Tbe e apre'enlada para ser
su tenlada perante a Fac. de Med. do Rio de Janeil'O por Jo é Pereira Rego, &. Rio
de Jal!ei~'o, TUp. Imparciat de Francisco de Paula Brito, -1838, in·4,.O gr. de 60 pp.
(B. da F.)

24,15· Algumas propo icões em medicina. Tbe e apresentada e ustentada perante
a Fac. de Med. do Rio de Janeiro, no dia 1.8 de Dezembro de 1839, por Jo~é Maria de
Noronbll Feitnl, &. Rio cle Janei~'o, Typ. Imparc. de F. de P. Brito, 1.839, in-í.o gr.
(n. ela F.)

24,16.- Faculté de Médecine de Paris. Thése pour le doctorat en médecine,
presentée et souteuue le 20 Aoüt 1.839 par Cassiano Manoel Gonsalves. Questions.
Du volume du ventre elaus les rapports avec la semeiologie, et de la meu uraLion
abdominale. Comme se produisent les fractures da bas in ~ A quels accideuts donnenl
elles lieu, et quel e·1 le trilÍtement á employer~ Oes fonetion presumées des ganglions
mésentériques. Des rapports qu'il ya entre la force d'impulsion du cceUl' el
l'etend~w de ses capacités. PlI?'ÍS, Impl'. de Rignoux, 1839, iu-4,.o gr. de 2 II. 23 pp.
(B. da F.)

24,17.- Tbese apresentada ri Fac. de Med. da Bahia, pOl' Cyro José Pedrosa.
Bahia, Typ. de Epifanio J. Pedroza & I!'Inclo, 1.8;·19, in·4,.o de 2 if., tO pp.
(B. da F.)

Ponto: Proposiçõe obre a ascilis.
21118 .• Tbe e apresentada ó Fac. de Med. da Babia por Antonio Joaquim de

1I1ello Rocua. Bahia, Typ. de Galdino Jose Bizerra e Companhia, 1.84,0, in-4,.O de 3 II.,
26 pp. (13. da F.)

Ponto: A enfermidade denominada febre intermittente ue uma verdadeira
nevrose.

24,i9. These apresentada á Fac. de Med. da Bahia para o concurso a uma cadeira
de substituto da sec ão medica por Antonio Jo é Osorio. Bahia, Typ. de Epifanio Jose
PedToza, 1.84,l, in-4,.o de2 ff., 26 pp. (B. da F.)

Ponto: Existem febres idiopatbicas 1 .

24,20.· These apresentada a Fac. de Med. da Bahia por Christiano da Silva Gomes,
Bahia, Typ. clo Commercio de J. Li. Portella e Comp., 1.841, in-4,.o de ~ ff., 20 pp. num.
(B. da F.)

Ponto: Influencia da noite sobre as enfermidades.
24,21.· Tbese apresentada á Fac. de Med. da Babia por José Lucas da Silva Dias.

Bahia, Typ. do Correiol)fercantil de lIf. L. Vellozo & C.·, i84,1, in·4,.o de 2 .fI., 2-9 pp.
(B. da F.)

Ponto: Considerações geraes sobre as molestias beredi tarias.
24,22.- A experieucia em medicina, por J. M. N. F. (Noronha Feital). V. Rev.

~{od. Bras., I ('l84,1-\'2), pg. 1:iJ3.
Exp.: Bibl. Nacional.

24,23.- These apresntada á Fac. de Med. da Babia por Al'Ualdo El'Uesto Rodolfa.
Bahia, Typ. de Galdbno .Tose Bizerra e C.", 18'l2, in-4,.o de 2 lf.) 28 PJ)., ~ If.
(B. da F.)

Pon to: Oissel'tacão sobre as idades e suas molestias peculiares e considerações
geraes sobre a educação.

24,24,.· .considerações geraes sobre a epistaxis. Tbese ,que foi a.(ilresenlada á Fac. de
Med. do Rio de Janeiro e sustentada ·em 1.3 de Dezembro de 184,3, (!lar Januario José
da Siln. Rio de Janei1'o, Typ. de Paula Brito, i84,3, in-q,.o g.r.·de 10 pp. (B. da F.)

24,20. - Dissertação ácerea do estado pathologico considerado em geral, ~egundo os
diversos systhemas de medicina. These que foi apresentada ó Fa.c. de Med. do Rio de
Janeiro e sustentada em 1\5 de Dezembro de 184.3, por João Ricardo Norberlo Fel"
reira, &. Rio de JaneiTo, Typ. de Paula Brito, 184,3, in-4,.o gr. de 3:1. pp. (B. da F.)
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2426. - Considérations generale SUl' les reactions de elfet , SUl' Ics causes en pa
thologie. Thê e pre entée et outenue à la Fac. de Méd. de Rio de Janeiro le 18
Anil 1844, par Pierre Henri Lucien Papillaud, docteur en médecine de la FaculLé
de Paris. Rio de Janeiro, Typ. de Buthe et Hat'1"ing, 184,4" in-4.o gr., de 9 pp. num.,
3 lI. ( B. da F.)

24,27.- Algumas proposições de pathoJogia geral e e.pecialmente sobre a inflam
mação. These apresentada e publicamente sustentada peranto a Fac. de Med. do Rio
de Janeiro aos 8 de Agosto de 184,4, por Antonio La;>;zaJ'ini, natural de Lucca na
'l'oscana, doutor elO medicina e cirurgia pela me.'ma Universidade, para verificação
de seu diploma. Rio de Janeiro, Typ. Univ. de ü!emmert, i8<l4, in_~.o gr. de 8 pp.,
2 fI. (B.daF.)

2428.- Lição oral sobre a historia da escutação, feita a Hi de Setembro de 18i4
na E cola de Medicina pelo sr. dr. Domingos Marinho. V. Areh. lI/ed. Bms.• l, pg. 77.
(B. da F.)

24,29. - Alguma considel'lJções acerca da utilidade da escutação. Tbese apresentada
á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada em 24, de Maio de i8~5 por Carlos
Melcbior, doutor em medicina pela Escola de Medicina de Copenhague, para verifi
cação de eu diploma. Rio de Janeit,o, Typ. Univ. de Laemmet't, i845, in-l~.o gr. de
7 pp. num., 3 ff. (B. da F.)

24,30.- Considerações acerca da mu ica e uas influencia sobro o orgalli mo.
The e apresentada e sustentada Ilerante a Fac. de Med. ela B;dlia em 21 de Novembro
de 1.845 por Sabino Olegario Ludgero Pin bo ... para outer o gráo de doutor elll me
dicina. Balda., T!lp. de José da Costa Villaça, i84,5 , in-fol. de 3 ff.• 48 pp., 2 If.
(B. da F.)

24,31.- A certeza em medicin:.l. The e apre entada e publicamente sustentada pe
rante a Fac. de Med. da Ballia em o dia 22 de Novembro de i8i5 por Antonio Ja
nuario de Faria ... para obter o gráo de doutor em medicina. BahÜ!. Typ. de
Epi{anio Pedt'oza, i845, in-4,.o de 3 ff., 32 pp., 2 ff. (B. da F.)

2432. - Considerações medico - pltilosophica obre a influencia do e tado moral
na producção, marcba e tratamento das molestias e como contra-indicação ás operações
cirurgica . Tbese apresentada á Fac. de Med. do Hio de Janeiro e sustentada em 9 de
Dezembro de 1.845 por Erne to Frederico Pire. ele Figueiredo r.amargo. Rio de Ja
neiro, Typ. do Diario de N. L. Yianna, i845, in-4,.o gr. de 40 pp. num., 4, ff.
(B. da F. )

2433.- Proposições sobre a influencia das paixões na producção das molestias.
Tbe e apresentada para er sustenLada perante a Fac. de Med. da Bahia no dia iO
de Dezembro de 1845 por Joaquim José de Andrade, &. Santo Amaro, Typ. de C. J.
de Pait<a, i8M>, in-4.0 de 2 ff., 5 pp. (B. da F. )

2lJ,34,.-Proposições sobre a influencia da musica na medicina. These apre en
tada e publicamente sustentada perante a Fac. de Med. da Bahia em o dia 15 de
Dezemuro de 18lJ,5 por Polycarpo Cesario de Barros. Baltia, Typ. de Epifallio Ped,'oza,
i8~5, in-4,.o de 2 ff., 4, pp. (B. da F.)

2lJ,35. - O qne seja a doença, e quaes as con iderações sobre a sua éde, em geral?
(Pelo dr. João José Barbosa de Oliveira.) V. Areh. Med. Bms., II (i8lJ,5 - 4,6), pg. 230.
(B. da F.)

Tbese de concurso.
Extr. do Musaico, da Ballia.

2q36.-A theoria e os factos; pelo dr. J. M. de N. Feital. V. Ann. de Med.
Bras., 1 (184,5 - 4,6), pg. 83.

Exp.: Bibl. Nacional.

2lJ,37. - Principios de philosophia medica. These para obter o gráo de doutor el?
medicin11 apre entaua e publicamente susteutada perante a Fac. de Med. da BalHa
no dia 27 de Novembro de i84,6 por AntonioTeixeira da Rocha, &. Baltia, Typ. de
Epi(anio Pedroza, 184,6, iu-~.o gr. de 2 ff., 51j, pp. (B. da F.)

2438.- Algumas considerações sobre a utilidade do conheci~ento da sympatbia
organica para o diagnostico, prognostico e tratamento das mole tIas. These apre en
tada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada em 1..0 de Dezembro de i81~7 por
Caetano Thomaz Pinbeiro. Rin de Janeiro, Typ. do Areh. Med. Bras., 1.84,7, in-.4°
gr. de 26 pp. num., 2 ff. (B. da F.) 10 1
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2439.- Alguma reflexões sobre [\ séde das molestias. Tbese apresentada á Fac.
do llfed. do Rio de Janeiro e sustentada em 13 de Dezembro de 1847, por Saturnino
de Souza e Oliveira Junior. Rio de Ja'wil'o, Typ. do Diario de N. L. Vianna, 1847,
in-4.0 gr. de 8 pp. num., 2 ff. (B. da F.)

2440. - Considerações sobre o convolescença, suas variedades e regimen. These
apresentada á Fac. de Med. do Rio ele Janeiro o ustentada em Dezembro de 1847, por
Antonio Ovielio Diniz Junqueira. Rio de Janeiro, Typ. Imparcia.l de F. de Paula B'rito,
184,7, in·4,.o gr. de 16 pp., 1 fi. (H. da F.) .

24,H.-Pathogenesia brasileira (por Manoel Duarte Moreira). V. J01'naldaAcad.
]fedict! Hommopatlúca do Brasil, 1848, n.° 1, pg. 3.

Exp.: BibI. Nacional.

2M",2.- Algumas proposições sobre a medicina em geral. These ustentalla publi.
comente perante n Fac. de Med. elo Rio de Janeiro no dia 9 de Novembro de 184,8
por Antonio Gomes Guerra de Aguiar, medico pelo IIniv. \Vnrsburg., para veri·
fica .ão de seu diploma. Rio de Jetlleil'o, T!/p. Imparcial d Francisco de Paula Brito,
1848, in-4.0 gr. do 3 pp. num., 3 If. (B. da F.)

24!1,3.- Alguma considerações ácercu da inlluencia da geração no apparecimento
das mole-tias. Tbese apresentada :i Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada em
Ij de Dez muro Lle 184,8 por José Correa da Silva Sampaio. Rio de Janeiro, Typ. do
AI·ch. l1fed. Bras., 1848, in·4,.o gr-. de 22 pp., 3 ff. (B. da F.)

2444,. - Curso de pbilosophia ela medicina por Luiz Antonio de Castro. V. A Sciencia,
pg. 12.

Exp.: Bibl. da Camal'(L Mnnicipal.

2í4,5.- A cirurgia não é mai certa e prúl1cua que a medicina; pelo dr. J. M. de
Noronha Feita!. V. Ann. Bms. de Med., V ('L84,9-50), pg. 82. (B. da F.)

2!1,46. - Tbese apl'eseotada á Fac. de l\Ied. do Rio de Janei 1'0, e sustentada em 14
de De7.embro de 1850 pelo dr. Thomaz Lomenço Carval ho de Campos. Rio de Janeiro,
Typ. de8antos & 8ilvaJttniol', i850. in-q.ogr. (B. daF.)

Pontos: LO Pela analyse do sangue poder· se-hão conhecer as mole lias e formar
seu diagnostico differencial?2.0 Em que caso se deve praticar as operações do tre
pano, quaes as regiões em que se podem praticar esta operação? ua!li loria, seus
melhodos e seus processos; 3. °Com po ição cllim ica do lei te da lU ulher com parado com
o dos outros aoimaes, delerminar por meio d'essa comparação qual d'eIles convem
mais ás crianças recem-.na cidas.
2447.- Dissertaçno philoso[Jhica e crilica ácerca da forca medicalriz da natureza.

'. These apresentarln e publicamente sustentada perante a Fac. de Med. da Bahia no
dia 9 de De7.embl'o de H!51, pelo dI'. José Francisco ela Silva Lima, &. Hahia, Typ.
de Carlos PO.'l.'lelti, 1851, iu-~.o de 3 fI., 4,8 pp_ 2 IT., (B. da F.)

2448. - Dissertaçiío sobre o pulso. 'fhe e apl'esentada e publicamen te sustentada
pel'ante a FilC. de Mcd. da Bahia no dill fO de Dezembro de -1851. pu ra obter o gráo-de
doutor em medicina pOl' ülegario Cesar Cabnssú, &. BaMa, Typ. de Epiphanio Pedl'oza,
'1851, í-n4,.O de3Jl'., 20 pp.,i Q. (B. daF.)

2:1<49.· A19-1lmas considerações obre o contagio. These apresentada e publica
mtnte sustentada perante a Fac. de Med. da 13[lhia, no dia 12 do Dezembro de i85i,
para otJter o gráo de dOlltor em medicina por Jo é Eduardo Freire de Cal'valho, &.
Bahia, Typ. de Epiphanio Pedl'oza, I851, i o,!}.. ° de 3 ff. 8 pp., i ff. (B. da F.)

2lj,50. - Proposições sobre n niío existencia das febres dilas essenciae.. These apre
sentada e publicamente 5U tentada perallte a Fat:. de Med. da Babia no dia 12 de De
zembro de 185L, parn ohter o gráo ele dontor om medicina por Olympi Theodol'o da
Costa 'fourinl1o, &. Bahia, 1'yp. de Epiphanio PeÚl'OZtl, i851, io-4,.o de 2 fI., 5pp
(B. da F.)

%51.· Tl1ese que se propõe a su tentar perante a Fac. de ~ed. da Bal1ia aos 13
de Dezembro de i8iH, Bernal'dino de Sena e Silva ... Afim de obter o gl'áo de doutor
em medicina. Bahia, 1'yp. RepublicancHl~ G-uaycu.?'lí, 181>1, in-4. n de 4 If., i2 pp., 2 ff.
(B. da F.)

Ponto: Reflexões sobre a palllognomonia da face debaixo 'do ponto' de vista
sem eiologico.

2q52.· Tbese apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e suslentada em 13 de
Dezembro de 18fH por Pedro Maria da Fonseca Ferl'eira, &. Rio de Janeil'o, Typ.
Univ. de Laemmel't, 1851, in-4.0 gr. de 30 pp., 5 IT. (B. da F.)
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Pontos: f. o Pela analyse do sangue poder-se-hão reconhecer as molestias e fazer
seu diagnostico dilIerencial? 2. 0 Quaes os apparelho em que flgura ou deve flgurar o
baço, e que dp.dllcçôp.s se devem lirar da sua e·tl'uclura para seu uso? 3. 0 Que
difTerença fundaméntal exi,te entre os caules mono e dicolyledoneos 1 Como se opera
o cl'escimellto n'uns e n'oulros 1

2Mí3. - Tbeoria da inflam mação (por Corrêa de Azevedo Junior). V. Gaz. dos
lIosp., II (185Hí2), pg. 313.

EIp.: DI'. D. A. Marlins CosIa.

2454,. - Propo. ições obre a inflllencia do estado social na producção das moles
tias. Tltese su tentada perante a Filc. de Med. da Bubi" no dia Lo de Dezemhro de
Hl53 pOI' José Antonio tle Freita Jllllior para obter o grão de doutol' em medicina.
Balâa, Typ. de Luiz Ole.'lal'io Alves, 1853, in·4,.o de 5[.,7 pp., 2 ff. (8. daF.)

2l155.- Breves r flexões sobre f1 philo ophia moral do medico. These apresen
tada e su ·teutada publicamente perante a Fac. de Med. da Bahia no din 1 de Dezem
bro de 11l53, por Manoel Martins Alves, alim de obter o grão de doutor em medici
na ... Buhia, TY]J· de Camillo de Lellzs Masson &. C.a, Hl53, in·4,.o de 6 ff., 21 pp.
num.,2 fI. (8. da F.)

2456. - Lig-eiras reflexões acerca das influencias physicas e moraes dos pais sobre
a prole. These apresentad" e publicamente su 'lentada perante a Fao. do Med. da
llnhia no dia 3 de Dezpmuro de 'l~53 por Jo.é dos Santus COI'rêa Pinto, para obter o
grão de doutor em medicina. Bahia, Typ. ele Epiphanio Pedl'oza, 1853, in-4,." de 4,
n" 30 pp., 1 fl. (8. da F.)

2M:i7.- Algumas proposições sobre a hypertrophia. These apresentada e publi
camenle su tenlada perante n I?ar.. de Med. da Bahia, no dia 5 de Dezembro de 1853,
por Ayres de Oliveira Rumos. B/Ihia, T!IP. de Cumillo ele Lellis Masson & C.a, 1853,
in·4.0 de:2 ir., 3 pp. num., 1 fi. (B. da F.)

24,58.· De hemonhap:iis. l'hesi pathologiore, qnas ad lauream doctoris obtinen
dam, facl1\Latre imperiêllis medicill:E, et Chirur~ire Babien is, prre cripto: quinto
Idl1s Decemliri publico uo solemni examini submittit. Antonins Joseph Pinbeiro
Tupinamhã, &. SOleropoli, ex Typis Epiphaniis Pedt'oza, 1853, in-4,.o de il ff., g, pp.,
2 fi'. (B. da F.)

21159.- Algumas proposiçõe sobre a herrditariedade das moleslia . These apresen
tadu e publ!caluenLe ustentada perante a Fao. de Med. da Bahia no dia 1.0 de De·
zembro de 185:\ por Nuno Freire Maia BiLLencourt ... para obter o /{ráo de doutor
em med:oina. Bahia, Typ. de Lttiz Olegario Alves, 1853, in-4." de ~ fI., 2 pp., 1 D.
(B. du F.)

24,60. - Devem-se adm iLtil' febres essenciaes ~ Pelo dr. J. M. de Noronha Feita!.
V. Ann. Bras. de bIed., IX (1853-5!l,), pg. 1.28.

EIp.: BibI. NaciooaJ.

2461.- Estudos sobre a respiração pathologica; pelo dr. 1. M. de Noronha Fei
ta\. V. Ann. Bms. de bIed., IX (1853·5IJ,), pago 183.

EIp.: BibI. Nacional.

24,62. - Proposições sohre a medicina em geral. These apresentada e sustentada
perante a Fac. de Med. da Babia no dia 22 de ~ovt\mbro de ~8J4, .para verifJcI'ç,ão
de seu tiLulo por João do Silva Rnmos, &. Bullla, Typ. de Epl:phanto Pedt'oza, 1804,
in-4,.o de 2 ff., 2 pp., 1. fi. (8. du F.)

2M3.- Proposições medico-philosophicas. Tbese apresentada e publioamente
sustpn tada peran te' a Fao. de Med. da Bah ia no di!! 30 de Novembro de 1854, por
Honorato AntonIO de Lacerda Paim ... obter o grão tIe doutor em medicina,
Bahia, TY]J. de Carlos Po,q,gelti, 1854, in-4,.o de 5 ff., 6 pp., 2 ff. (8. da F.)

2/J64. - Judicium dimcile. ThOsis 3d f1btinendl1m Dnctoris in medioina gradum.
Aute medicam Soteropolis Facultiltem a Joanne. Petro a Cunha ':al/e ... p~opugnata
ac defeu~a quinto idus Decembri . SOlel'opolt, ex AI',gos-Balttano Oflicma Typ.
1854., in·",.o de I", ff., 6 pp., 1 fl. (B. da F.)

2165, . Proposições sobre o contaO'io, These apresentada e publicamente susten
tada em i 2 de Dezembro de 1854" o perante a Fao. de Med. da Bahia por Jesuino
Paoheco d'Avila ." para receber o gnío de doutor em medioiua. Baltia, Typ. de
Epipltanio Pedroza, 1854" in-4.0 de 2 fi., 4, pp., 2 ff. (B. da F.)

25 \() '-
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2lj,66.· Proposições sobre medicina em geral. These apresentada e sustentada
perante a Fac. de Med. da Bahia pelo dr. Thomaz W. I-rale, &. Bahia, Typ. de E.
Pedl'oza, i854" in·(j,.o de i fl., 3 pp. (B. da F.)

2lj,67. - Primeira lição de palhologia geral que explicou na Fac. ~e Med. de~ta
cidade, em o dia 2(j, de Março de i81>5, o dr. José de Góes e Sequeira, &. Bahw,
Typ. de E. Pedl'oza, i855, in·(j,.o de 20 pp. num.

Exp. : A. do VaIlo Cabl'al.

2'168. - Pontos dados pela Fac. de Med. da Bahia. Sciencias medicas. L° Qual a
causa da frequencia das ascites na Bahia. 2. 0 Qual o tratamento que mai tem
aproveitado na febre amarella na Babia. 3.° Sempre n extracção da placenta deverá
ser abandonadn á natureza? (j,.o Que occorros presta a pbysica á medicina? l'hese
sustentada perante a Fac. de Mcd. da Bahia no dia i(j, de Dezembro de i855 por
Manuel de AI agão Gesteira '" para obter o gráo de doutor em medicina. Bahia,
Typ. de Epip/tallio Pedl'oza, i855, in-4,.o de 2 Jf., i2 pp., i Jl. (B. da F.)

2lj,69. These apresentadn á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada pelo
dr. Antonio Justino da Silveira Machado. Rio de Janeiro, Typ. Imparcial de ilf. J.
P. da Silva htllÍOI', i855, in·(j,.o gr. de 3i pp., 3 JJ. (B. da F.)

Pontos: i. ° Quaes são as moJeslias em que a escu tação se deve empregar, para
serem reconhecidas: E quaes os signaes que ella fornece; 2.° Quaes as suhstancIas
empregadas para falsiDcar o vinho e o páo. A maneira de se reconhecer es a fal .1
ficação; 3. o Diagnostico e tmtamento do cancro venereo ; 4. ° Em que Jeve dlITeI'lr
o tratamento da dysenteria, nos climas quentes, do que se emprega nas regiões
temperadas.

2lj,70. Tbese apresentada e sustentada perante a Fac. de Med. do Rio de Janeiro
pelo dr. Joaquim Antonio Havullando de Oliveira. Rio de Janeil'o, TY]J. Gllanabal'ellSe,
de L. A. F. de Menezes, i855, in·(j,.O gr. de ::i0 pp., 2 JJ. (E. da F.)

Pontos: LO Quaes as molestias em que a escu tação se deve empregar para serem
reconhecidas, e quaes os signaes que ella fornece i 2.° Connexões de anatomia
pathologica com os outros ramos das sciencias medicas; 3.° Hcmostasia cirurgica; ~.°
Das forças l1Iechauicas da respiração e da circulação.

2lj,7L - These sobre os seguintes pontos. L° O que se deve entender por mol€'s
tia? 2.° O que se deverá entender por meta tase e qual ua inOuencia no curso
de uma molestia? 3. 0 O que deverá o pratico fazer antes, durante, e depois das
operaçõos? (j,.o Composição e propriedades chimicas do sangue. Afim de obter o
gráo de doutor em medicina por Daniel Frederico Julio da Silva, em Setembro de
!856. BaMa, Typ. de Camillo de Lellis 11'[asson &: C.o, i856, in-(j,.o de 2 lT.,:1(j, pp.,
i fl. (E. da F. )

2(j,72. - Pontos. Lo Qual a causa da frequencia das ascites na Bahia? 2. ° Qual
a natureza da cholera-morbus a iatica, e qual o tratamento mais razoavel e mais
ellicaz contra esta doença? 3.° Quaes são os symptomas e o tratamento da Feridas
do figado? 4,.0 Dos diversos modos de preparar o extracto d'opio, qual é o preFerivel?
Questões dadas peja Fac. de Med. da Eahia para objecto das theses apresentadas
á mesma em 30 de Setembro de i856, e su tentadas cm Dezembro do me mo
anno por Francisco da Silva Moraes ... alim do obter o gráo de doutor em medi
cina. Ba/lia, Typ. de Camillo de Lellis i\lasson &: C.o, i856, in·(j,.o de 2 JJ., (j,2 pp.
num., iO.(E. daF.)

2(j,73. - These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Jau€'iro e sustentada em
6 de Dezembro de :1856, pelo dr. Joaquim Barboza Cordeiro, formado pela Uni
versidade de r:ambridge. Rio de Janeiro, Typ. Ulliv. de Laemmel't, 1856 in-(j,.o gr.
de 2 ff., 39 pp. num., 2ft'. (B. da F.) ,

Ponto: Causa de molestia .
.2lj,7lj,.- Tbe.se sobre os. seguintes po!?-tos. Lo Qual a causa da Frequencia das

ascltes na Bahta ? 2.° EXIste superfetaçao. 3.° Qual a razão porque nas apre entações
da cabeça o parto natural se faz com mais Facilidade nas posições occiput-anteriores
do que na p~si~ões occiput-posteriores, e entre estas mais facilmente nos e querdos
do que nos direItos? (j,.o Qual a epocha mais exacta da viubilidade do feto, e que
c~ença se póde dar á opinião vuIg~r de que o feto é mai vinvel no septimo do que no
oltavo mez. Apresentada e sustentada afim de obter o grau de doutor em medicina
na Fac. de Med. da Babia por Baldoino Athanazio do Na cimento ... em Dezembro
de i856. BaMa, TYJ1. de Camillo de Lellis l1fasson & C.0, i856, in-6..o de 2 II'., i(j, pp.
num. (B. da F.)
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2475.- These 3;Jl'e,entada á Fac. de Med. da Bahia e perante elIa sustentada por
Alexandre José de Barros Dittencourt ... num de obter o grau de doutol' em me
dicina. Balda. Typ. de Camillo de Leltis J1[assoll & C.', i856, in-4. o de 6 IT., 51-6 pp.,
i 11. (D. da F.)

P~ntos.: LO Distinguil' o contagio da infecção, e considerações geraes sobre
as epidemia; 2.° Da séeles das molestlas; 3.' O que é, em que caso, se forma o
tecido iuoelular ; 4. 0 Quae as regras que se devem ollservar em uma autopsia jurídica.

2lJ,7(j.- 'l'bese que se propõe a sustentar perante a Fac. de Med. da Bahia em
Dezembro de i856 para obter o grau de doutor em medicina Antonio Joaquim Ro
drigues da Costa, &.:. Bcthia, Typ. de Camillo de Leltis M asson & C. a J i856,
jn-~.o de 5 Jf., i4 pp. nnm., i O.. (B. da F.)

Pontos: i. o Qual é a importancia do exame do pulso para o diagnostico das
doenças internas; 2.° Das condições que. deve reunir uma habitação privada n'um
paiz quente para ser salubre; 3. o O racbl tismo e a osteomolacia serão dois estados
morbidos di tinctos; 4.° Qual é a responsabilidlde do medico-legista segundo nosso
direito criminal.

2177.- Fac. de Med. da Bahia. These sobre quatro pontos dados pela mesma
Fac. e perante ella su,tentada no dia •.. de Dezembro de i856, por Francisco de
Assis Negreiros Castro •.• aUm de obter o grau de doutor em medicina. Bahia,
Typ. de Carnitlo de l.ellis 'ilfasson & C.a, :1.856, in-6.. o de :I. fi., 27 pp. num., i fi.
(8. da F.)

Pontos: LO A doctrina das crises será fundada? 2.° Das condições que deye
reunir uma babitação privada, em um paiz quente, para ser salubre ;3. 0 Accidentes
das feridas por armas de fogo; 4. 0 Como reconbecer que um l'ecem-nascido vivera
depois do nascimen to ?

2478. - These que pretende sustentar perante a Fac. de Med. da Bahia Augusto
Cezar de Sampaio Viann! ... para obter o grau de doutor em medicina ... Bahia,
Typ. de Camillo de Lellis lIfasson & C.', 1856, in-6..o de 3 IT., i8 pp., i fi. (B. da F.)

Pontos: L° Qual a causa da frequencia das ascites na Bahia 1 2.° Influencia da
quantidade da alimentação sobre o organismo; 3.° Apreciação dos meios hemosalicos
cirurgicos; 4.° Qual é a responsabilidade do medico legista segundo nosso direito
criminal1

26.79.- Primeiro eoncurso para os lugares de oppositores da secção das sciencias
medicas na Fac. de Med. da Bahia. Maio de i857. These apresentada e sustentada
pelo doutor Luiz Alvares dos Santos. Ponto. O Que entendem os pathologi tas por
diatheses? Quaes sua causas e que meios são indicados pela sciencia com vistas de
as comlJater? BaMa, Typ. de Antonio Olavo de França Guc1'ra, i856, in-4.0 gr., de
i 11., 28 pp., 8 Jf. (B. da F.)

26.80. - These apre entada e sustentada perante a Fac. de Med. da Bahia no dia
i2 de Maiu de i857 por Bemven uto Pereira do Lago; para obter b gráo de doutor em
medicina. Pontos. A cholera-morbus asiatica é ou não contagiosa? Qual a cau a da
frequencia de ascites na Bahia? Apreciação dos meios hemostaticos cirurgicos. Como
reconbecer que um recem. nascido vivera depois do nascimento? Bahia, Typ. de
Cam'illo de Lellis lIfasson & C.', :1.857, in-4. 0 gr. de 2 Ir., i4, pp., i fi. (B. da F.)

248L- These apre entada á Fac. de :Med. da Bahia em 3i de Agosto de i857 e
sustentada em Novembro do mesmo anno por Fau to Nominando Meira de Vas
concellos, para obter o gráo de doutor em medicina. Pontos dados. Lo Ha uma base
cerla para diagnosticar as doenças organica do coração? Aneurisma e seu tralamento.
3.0 Como reconhecer que um individuo foi envenenado pelo arsenico? Medicação
substituitiva. Bahia, Typ. de Cados Poggetti, :1.857, in-lJ,.°gr. de i O., 27 pp. (B. da F.)

2482.- These sobre quatro pontos dados pela Fac. de Medicina da Dahia apre
sentada e su tentada perante a meôma Faculdade no dia 25 de Novembro de i857 por
José Joaquim Gonçalves para obter o gráo de doutor em medicina. Pontos. Herança.
l'emperamento Iymphatico. Indicações Que exige a operação cesariann. Como reco
nhecer-se que uma criança nasceu viva? BaMa, Typ. de Carlos PoggettiJ :1.857, in-l.o
gr. de:l. n., i6. pp., i O. (B. da F.) -

2483.- These apre entada e sustentada perante a Fac. de :Med. da Babia em 25 de
Novembro de i857 por Antonio Baptista dos Anjo para obter o gráo de doutor em
medicina. Pontos. Infiuencia dos emuvios pantanosús. Terminações da in/lammação.
O que é ferimento grave? Em que c~so~ .convem a medicação evacuante? Baliza,
Typ. e LilTarict de E. Pcd1'oza, i857, 111-6.. o gr. de 2 Jf., 27 pp. (B. da F.) 10-'
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2!18~. - Pontos formulados pela Fac. de Med. da Bvbia. Exi,te uma b9se certa
para o di<lgnosLico das atrecções organicas do coração em geral? Somno. Escutação
obstetrica. Como reconhecer se o menino nasceu vivo? Para erem sugtent"dos em
These perante a mesma Faculdade no dia 2ti de Novembro do 1857 por José Candido
de Freitas e Albuquerque (Jura obter o gr~o de doutor em medicina. Baltia, l'yp. de
Gados Poggelti, iH57, in-4,.o gr. de i /l., Mi, pp., 1 fi. (B. da F.)

2~85.- These apresentada e sustentada na Fac. de Med. da Babia a03 27 de No
vembro de 1857 por Manoel João dos Reis; para obter o gráo de doutor em medicina.
Pontos. Convalescença. O pbenomeno da quéda das fülllõls é ol'ganico ou inherente.ao
clima ? C~usas que l'etudão ou impedem a consolidaçfio dos os os e quaes os meIOs
de facilital-a e conseguil-a? Convalescença. Bahia, l'VP' de Carlos Pog.qetti, 1857,
in-4,.o gr. de i fi., i8 pp., i fi. (B. da F.)

26,86.- These apresentada á Fac. de Med. da Rabia e perante ella sustentada em
Novembro de i857 por José Ignrlcio ele Barro: PimenLel, para obLer o gr~o de do;:tor
em meelieina. Ponto. Acç:io do effiuviús pnntanosos. Termioa<;ão de i'lfiammaçoes.
Dá-se propagação nos hyhridos dos dois reinos organisados. Temperamento Iym
pnatico. Buhia, l'yp. de Antonio Olavo ela Fmnça Gltel'l'a, i857, in-4,." gl'. de 21 pp.,
1 fi. (B. da F.)

2l.i,87.- Theses que se propõe a ustentar perante a Fac. de Med. da Bahia no dia
... de Novembr'o de 1857 para obter o gráo de doutor em medicina Florencio Fra.n
cisco Gonçalves. PonLos. i. o Convlllescenç'l. 2.° 'l"mperamento Iymphaticu. ;:1.0 Ola·
gnoslicú difi'erencial entre a carie e a necrose, suas cau~as, e o prog-nostico de uma e
outra. f.l, .• Elheres. Ba/tia, l'yp. de Antonio Olavo da França Gaerrct, 1857, in-iI,. o gr.
de 3 fi'., i9 pp., i fi. (B. da F.)

2f.l,88. - Theses apl'esentadas á Fac. de Med. da Bahia e perante ella sustentadas
em Nuvembro de i857 por Cincinnato Pinto da Silva alim de obter o gráo de dou\.or
em medicina. Pontos. 1. 0 Convalescença. 2.° Responsabilidadem"diclI. 3. 0 Indi
cações que exigem a operação cesarianil.l.i,.o Convllle"cença. BaMa, l'yp. de Ant. Olavo
da FranpaGLterra, i/s57 , in-f.l,.ogr, ele 8 pp. nUlO., i fi. (B, da F.)

2f.l,89. - Tllese á sustentar perante a FilC. de Med. da Bahia por Pedro Ribeiro ele
Araujo; afim de obter o gráo de doutor em meuicil.la, Ponto . Heranç~l. Como se
póde explicar hoje a prorluc~ão da diabeLes? Terminações das infiammações. Qual a
responsauilldade medica? Bahia, l'YP. deE. Pedrosa, 1857, in-!J,." gl'. de ti ff.,
38 pp., i fi. (H, da F.)

2/190. - These sobre differentes pomos elas scipncias medicas, apresentada e pu
blicamente ustentada peranLe II Fac. de Merl. d,l H,lbia no anno de 1858 pllr Gustavo
Adolro de Sá ... alim ue outer o gráo de doutor em medicina. PouLos. Sande. Ac
climação. Serão duas rÓl'IlliIS da mesma nlOle'Lia o raclliti::mo, e a ost'omillacia?
Póde-se considerar lel!itimo o fllhu de uma viuva, qUH UiI ceu dez mezes dllpois da
morte do marido? BlLhia, l'yp, de Camillo de Lellis Másson & C..., i838, in·/l.o gr.
de 6 fi'., 16 pp., 2 fi'. (B. da F.)

2!~91. - 'l'bese apresentada ::i Fac. de Jed. da Babia e pnulicamente suslentada
em Novembro de i859 por Vicente Tg-nacio Pereira ... allm de OIJlCr o I!r~ü de doutor
em medicina. PonLOs. Das all'ecçõe do I~oraçiio e pul~lIão raliltivulllente a ,eus
ruidoso Reg-ras praticas sobre o emprego dos anf'sthesicos na tberapeulica cil'lll'gil'a.
Da medicação hydrotheral)icil. Póde-se considerar legitimo herdl'iro o 111110 de uma
vi uv~ que nasceu dez, mezes depois ,da morte do marido? Bahia, l'!fp. de PO,1getti de
Cattlma & C.a, i859, lU-Eh" gr. de õt pp. Ilum., i n. (B. da F.) .

2~92. - Tbe is quam dr. Josepbus Joa himus a Silva ad sectioni, medicre vicari
Professoris oTadum obtinendul11 obluli1. Flmnine Januario, ex T!f)Jis Laemmert,
i858, in-!.l,.o gr. lIe 2 II., i3-8 pp., :I. fi. (B. da F.)

Ponto: De symptomatibus a voce et laqueIa exbibiLis.

2f.l,93. -These apresentllda e su"tentadu perante a Fac. de Med. ela Habin em
Novembro de 1859 por Manoel rJu Silva Dallro Barr(~llo ... afim de obter o gráo de
doutor em medieina. Ponlos. Que parto tem a jlrcdis osição nll produe 'iio d~ mo
lesti:ls? O tetano será I1ma nevrose e sencial, on uma consequl'ncia rle illfla!llm3('i'io da
n~edull~. Deve-se prefurir a de~articlllaç50 do colovello::i nmlJll'aç;'iO rin braçu quando
uao se puder COllSI'rV,lr por<;ão algul11~ do ~nt '-bl'Ht;O. Do inranli 'irlio cnnsitlel'ado
sob o ]101110 de viSla I11cdil:o-legal. /Jahie, Typ. ele Am. Olavo lta F1'álloa GIWI'ra,
1859, in.:of.l,.o gr. de 3 rL, t9 pp., i n. (B. da F.) •
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24,94,. - These apresent.ada á Fac. de Med. da Babia e perante a mesma sustentada
em Novembro de 1859 pOl' Joaqnim Francisco Gonç;J!ves, afim dtl obter o g-rao de
doutor elll medicina. POntos. Herança. InOuencia da natureza e qUi1ntidade dos
alilllentos sobre a produC~'ào e tranSrO)'nlaçüo dos temperamento'. Póde- e em geral
ou excepciolli1lmente afirmar que houve e~tuç,ro? Circumstancias qneju 'tili':am a
provol'a(,:do do aborto, Bahia, Ty]). de Poggetti de Cattlil/a, 1859, in-4,.O gr. de 3 ff.,
26 pp., 1 11. (B. ria [<'.)

2M'.). - These apresentada e publicamente su tentada perante a Fac. de Med. da
Bahia em Novembro de 11:>59 por Fr'lnci.';co Jacinlbo Pereira da l\foLta, pela qual Ibe
foi êonreriJu o g-ráo de doutor em medicina. Pouto dado'. ~Iole Lia . Pr()pusi~ões.

QUol Oelfeito phy iologico e tbr'rapeutico do tarlam emetico ~ ProptJ'i~ões. Aprec.a(,:ão
dos apparelilr1s empregados nas fraclura d;1 cõxa. Pl'upusiçõ,'s. COIIIO reconhecer-se
que Iiouve aborlO em UIII ca o medico legnl? Bahia, Typ. de Alit. Olavo rlu França,
Guen·(t, 1,859, iu-4,.ogr. de 3 II., 3ti pp., 1 fI. (B. da F.)

2496. - Tllese apresentada á Fac. de Med. da Babia e perante ella m~tentada em
Novembro de 185\1 por Antonio Luiz de Almeida, para obter o gráo de doutor em
medicina. Pontos dado. Existem (Jrodrolllos nlls mule,tias? A kiesteini1 poderá
servir de signo I diagnostico da prenhez? Pulveri,ac;ão, suas especios, e regTils, ou
preceitos (Jara a preparal'do dos pó elll geral. Tratamento das feriJas pOl' armas de
fogo. Bahia., TYfl· de Camillo de Lellis llIasson & C.a, 1859, ill·q.o [;1'. de 5 /T., 1,4, pp.,
111. (B. da F.)

26,97. - 'fhese sobre dilferentes pontos nas sciencias medicas apresentada e publi
camente su,tenlada perante a FiIC. de Med. da Bahia em Novembl'll de 1859 por
Livillio de Bustos Varella ... aum de obter o gráo de ooutor ell1 Illedi::ina. Pontos.
A ubstancia as ucaradu dn gluco uria Clll qLle con 'iste? o que be? e ,'m qu'3 jJl'olJor
çõe relal.ivamente se acha lIO san~ue ~ Que trotamenlo conveln na Inulesti,l de
Bright? A ;J/bUllIinuria que llppareee dUl'anle a prellbt'z dt'pendení da mesma cansll,
que a qne 'obrcvem na carl:Jtina e na cholera-morlJus? COIIIO reconl1eeer· e que
houve nlJorlo em um cn'o medico-Ieg;"? B(I!tia, Typ. de Poqgetti Cali/illa &: C.a, Hs59,
in-!}.o gr. de q ff., 26 pp., 1 fi. (B. da F.) .

24-98.- Thp,e llpre entada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e su tentadã em 23 de
Novelllbro de 1859 pelo dr. Eduardo Augusto Ioutand n. Rio de Janeil'o, Typ. do
COlnl1lercio, deBrUo ~ Bra.qa, 1b59, iu-4,.o gor. de 1 n., H pp., 1,!l. (B. da F.)

Ponto: 1. o Symplomas rOI'OPcidos pela respiração; 2.° Agna e quaes os corpo que
a lornam illl pu I'a. e mallell'a de I'ecollllec~r es 'e; corpos; 3. o Aneurismas arlerio
venosos; 6,. o atureza ou es 'enda da' Illole;!ia .

2q,99. - Conta!rio e infHcção U:JS moi stias. (Pelo dr. Franci co Portella.) V. Ann.
Bras. de lIfed., xm (181i9-tiO). pp. 2JJ e 256.

Exp. : BibJ. Nocional.

2500.-Infecção e contaxio (pelo dr. Corr a de Azevedo). V. Ann. Bras. de lIIed.,
XIII (1~59 - tiO), pp. 100 e 123.

Exp.: BiIJI. Nacional.

2i.i01.- Srglludo conr.ur O para os Jugare. de oppo~itores da secçiio medica na Far..
de Mel!. da Bahia. Dissertae;io, e propll~i~õps, apresentarias, e IlstrntarJas perôlnte a
Fac. de Med. da B,J!lia pelo dr. Luiz José la Coo ta. Ponlo. Dissprla(;ào :lcerC,1 da
Jlatbogenia d"s relJl'es p:Jludosns. Hahia, TYl1. de CamUlo de Lellis Jl~(/SSúll & c.a,
1,860, in-6,.'· gr. de 2 Ir., 5 pp., '-! Ir. (B. da F.)

2i.i02.-Tbese inaug'ural aprf'sentada e publiramente uslenladn ante a Fac. de
Med. da Bahia em Nl.vembro de 18liU por AU!rusto Vence~l;io da Silva Lisbôa Ju
nior ' .. aUm de obter o gráo dlJ dOlltor em medicina. Ponto,. O que ó iIiOi1m·
mação? Sig'll:1es de morte. rós e ql1ne~ os meios de pre"ar'"I-o ? Queimadura,.
Ba!úa, T!lp. de Camillo de L-'llis ,\1asson & C.-, 'l8tiO, in-4. o gr. de 5 II., 1,4, pp., 1, fl.
(8. da F.)

2503.- Tbf'~e apre~entada á Fac. de Mrd. da Bahia o perante a me. ma SD lenlada
em Nuvelllbl'O ele 1~60, ,0lJre os ponto~ . eallint . U qlie é inll;.mlllal'i'lo "I Herança.
Murte appHrente do' reC'lilnH ·cido.. QU;le' O' vrstigio e llieios ('m que se deve
funilHr o 111 >rlil'o-ll'gisLil para r 'cllnI1lJCI'r o in Lrull1ento cn'n qne se fuz um feri
mento; por Joallllim tia ill'a GlI:Ill~O ." aOm de obt('r o gl áo de doutnl' em nJedi
cina. Bahia, T!Jp. de E. Peút'9zlI. 1860, in-l. u gl'. de 32 VP" 1 fI. (fi. da F.) 10
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~oOq,.- Thesis quatll DoctOl' Joannes Josephus a Silva, nd sectiones medicro oppo·
sitoris Professori~ gradum obtineudum obtulit. Flumine Januarío, ea:-Typis Lacm
mCl't, i8cO, in·4.0 gr. de 21I., i6 -6 pp., i n. (B. da F.)

Ponto: De cri ium et crilicorum diel'um tbeoretice.
2;>01>.- The e apresel1t~dn á Fac. de Med. da nahia e sustentada em Novembro

de i861 por José Antouio Lopes ... nfim de obtr.r o gráo de doutor em medicina.
Bahia, T)/p de CamUlo de Lellis llfasson & C.n, i861, iu·4.0 gI·. de i n., 20 pp., i n.
(B.daF.)

Pon tos: i.° Hyd I'Opi ias; 2. o Signaes da morte; 3. ° Quand o a má con formação da
bacia tornar o pal·to impossivel, convirá praticar·se a operação Cc area ou a Em·
bl'yotomica? 4. 0 Quaes as razões pelasquaes os cl'iminusos d'infanticidio não ão le
vados ao tribunal? Ou este cl'ime é raro entre nós? E quaes os meios a empregar
para que caião sob o rigor da lei.

2506.- These apre enlad,l á Fac. de Med. d0 Rio de Janeiro e sustontada em 20
de Novembro de i86i pelo dr. Francisco Baptista da Rocha. Nicthel'oy, Typ. ele F. R.
de Miranda, i861, in-4.0 gr. de i n., 32 pp., 2 ff. (B. da F.)

Pontos: LO Inflammação; 2.° Alavanca; 3.° Contagio; 4.° Do ~pparelho urinaria
anatomo·descl'ipti vamente considerado.
2507. - Memoria do sr. dr. Joaquim dos Remedios Monteiro sobre a questão pro

posta pela Academia relativmllente ao contagio e infecção. V. Ann. Bras. cleMedo,
i862-63, pg. 235.

Exp.: Dibl. Nacional.

2508- Crises e mela tases. Memoria ... pelo dr. Joaquim dos Remedios Monteiro.
V. Ann. Bl'as. de 111edo, i862·G3, pg. i5.

Exp.: BibJ. Naoional.

2;>09. - These de sufficiencia apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sus
tentada em 23 de Maio de i863 pelo dr. Cnrlos Eboli, da Univ. de Napoles. Rio de
Janei1'o, Typ. Univ. deLaemmel't, i863, in-4.·gr. de i n., 8·3 pp., i n. (B. da F.)

Ponto: Do diagnostico, prognostico e tratamento das molestias em geral.
2510. - The e de sulliciencia apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sus

tentada em 21 de Uutubro de i863 pelo dr. Francisco de Salvo, da Univ. de Napoles.
Ria de Janeiro, TYll· Unoiv. de Laemmert, i863, in·4.0 gr. (B. da F.)

Ponto: Da inflam mação em geral.
25H. - These de sulliciencia apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sus

tentada pelo dr. Roque Lucas An tonio Amato, da Univ. de Napoles. Rio de Janeiro,
Typ. Univ. de Laeml1lJJl't, i863, in·4.0 gr. m. da F o)

Ponto: Da sciencia diagnostica media e das perniciosas em geral.
21512.- These apresentada e sustentada na Fac. de Med. da Bahia em 2 de No

vembro de i863 para obter o gráo de doutor em medicina por Manoel Saturnino dos
Reis Araujo Fróes. Bt/hia, Typ. dI] Epiphanio Ped"oza, i863, in-6,.· gr o de ! 11 .•
i2 pp., i n. (B. da F.)

Pontos: LO Hydropisia é molestia ou é ante symptoma Convem con erval-a na
classificação das molestias considerando-a como tal? i.o Herança; 3. ° Da signaes certos
de prenhez? Em que casos, e com que fundamentos pode o medico legista assegurar,
que a mulher não está gravida? 4.° Cura radical das Ilernias inguinaes.
25-13.- These que pretende sustentar em Novembro de i863 Alexandre MarceJlino

Dayma .. o' para obter o gráo de doutor em medicina pela Fac. da Bahia. Bailio,
Typ. de Epip/ianio Pellroza, i863, iu-L ° gr. de 2 ff., 26 pp., i fi. (13. da F.)

Pon tos: i. °Qual a im portancin da etiologia em relacão ao diagnostico; 2.· O med ico
tem responsa lJi Iidades no exercicio de sua profissão; 3'. ° Casalllen to illegi li mo dian te
da hygiene; 4. ° Cura radical das llernias.

25i4. - These que deve de sustentar em Novembro de 1863 para obter o gráo de
douto~' em medicina JODO José do Cerqueira Lima. Bahia, TY/J. de;,Epiphanio Pedl'ozo,
i863, 1ll·4.0 gr. i 11., de i8 pp., i fl. (B. da F.)

Pontos: LO A hydl'Opisia é molestia, ou é antes symptoma? Convem conser
vaI-a na cl~ssificação' das molestias, considerando-a como tal? 2.° Pode.a
mulher graVIda allegar a exislencia de um desejo irresistivel como circlllllstancla
ju tificaliva de um crime commettido? São-lhe elD tal caso applicaveis as disposições
dos § 2.° e 3.° do art. iO do Codigo Criminal Brnsilciro; 3.° Caulerisalião;4.·
Febres.
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25Hi. 'l'hese de sUfficiencia apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sus
tentada em 23 de Maio de i86!J" pelo dr. José Giani, da Univ. de Napoles. Rio d,
Janeiro, Typ. Economicade Jacintlto Jose Pontes, i86~, in-~.o gr. de 6-2 pp., t n.
(B. da F.)

Ponlo: Da febre em geral.
25i6.- Fac. de Med. da Bahia. 'fhese que deve sustentar em NOVi:lmbro de i86lJ.

para obter o gráo de doutor em medicina João Pedro de Aguiar Filho ... Pontos.
Symptomas fornecidos pelo apparelho circulatorio. Resecções. Póde- e determinar
com segurança, se houve ou não aborto? c se foi este provocado? Elfeitos de prj:
vação dos sentimentos de amõr e amisade. Baltia, T!lp. Constitucionat de Fmnca
Guerm, i86!J" in-(j,.o gr. de 2~ pp. num., i fi. (B. da F.) •

2517.- These apresentada para ser sustentada em Novembro de i865 perante a
Fac. de Med. da Bahia por José OJympio d'Azevedo ... para obter o gráo de doutor
em medicina. Pontos. Febres. Aborto provocado e suas indicações. Relações da me
dicina com as sciencias philosophicas. Apreciação das theorias conhecidas sobre a fe,
cundação do ovulo vegetal. Bahict, Typ. de Camillo de Letlis lIfasson & C.', i865,
in-V gr. de i 1]., 2(j, pp., i n. (8. da F.)

2518.- Quaes os elementos que constituem o diagnostico. These apresentada á
Fac. de Med. da Bahia e que sustenta em Novembro de i865 para obter o gráo de
doutor em medicina Ramiro Alfonso Monteiro ... Poutos. Quaes os elementos que
constituem o diagnostico. O Forceps obrará exclu~ivamente como instrumento de
tracção ou tambem como instmmeuto de pressão? Ha signaes certos de prenhez? Em
que casos e cm que fundamentos póde o medico-legista assegurar qne a mulher n?ío
está gravida? A molestia que entre nós se chama maligna é a mesma febre typhoidll
dos aur.tores? Bahía, Typ. Poggetti de Tourinho & C.', i865, in·(j,.o gr. de 68 pp.
num., i fi. (8. da F.)

25i9.- O que é saude ~ O que é doença 9 Memoria do sr. dr. José Luiz da Costa.
V. Ann. Bras. de Med., XVII (:1861S-66), pg. 550; XVrrUi866-67), pp. 20,60, f07,
H2, :166, 2i6. (H. da F.)

2520.' Conlagio. These apresentada á Fac. de Med. da Bahia e que sustenta em
Novembro de i866 para obter o gráo de doutor em medicina José Felix da Cunha e
Meneze . Pontos. Fracturas nas feridas de armas de fogo. Póde-se assegurar perem-.
pIoria e con cienciosamente que um recem·nascido chegou a respirar? Que iufiuen
cia tem a civilisação sobre a moralidade. BaMa, Typ. da Constitltipão de F. A. de
Freitas, :1866, in-lJ..o gr. de i n., 36 pp., i fi. (13. da F.)

~52L· The e de sulJiciencia apresentada á Fac. de Med. do lIio de Janeiro e sus
tentada em 2i de 'ovembro de id66 pelo dr. Joaquim Vicente da Silva Freire, da
Univ. de Coimbra. Rio de Janei?'o, Typ. de Lonrenço WiJ!ter, i866, in-!l,.O gr. de
lj, If., 4,9·3 pp., i fi. (B. da F.)

Ponto: Dos pantanos em relação á eliologia.
2522.· Memoria sobre as ca usa geraes c especiaes do escorbuto no exerci to e ar·

mada. Lida lia sessão da Imperial Academia de Medicina de 26 de Ago to de i867 pelo
dr. Eduardo Augusto Pereira de Abreu. S. l. n. d. (Rio de Janeiro, 1.867 ?), iu·lJ..o
de27 pp. num. (B. da F.)

2523.· Infiueucia da gravidade em algumas molestias pelo sr. Joaquim Vieira de
Andrade. V. Rev. tl'im. da Soco Inst. Acad., n.O 1, :1867, pg. 70.

Elp.: Ac~d. Imp. do Modicina.

2524,.-Ensaio de estudos. Pelo dr. M. .T. Saraiva. V. Gaz. lIfed. da Bahia, III
(1.868·69), pg. 200; IV (186\) - 70). pp. q, e 28.

Elp.: Dr. J. Z. do Monozos D,·un1.

2525.-These apresentada á Fac. de Mecl. da Babia e publicamente sustentada
em Agosto de i870 para obter o gráo de ~OL1l0r em medicina p~r I idoro Antonino
Nery. Bahia, Typ. de Camillo de Lellts 1I1asson &. C., 1870, ln-lJ..o gr., de 2 ff.,
29 pp., 2 ff. (B. da F.)

Pontos; LO Febre; 2.° Ca\ol'iücação; 3.° Hemostaticos cirul'gicos j 4.° Vinbos
med ici naes.

2526.- Tllese apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e ustentada em 3 de
Dezembro de :1870 pelo dr. Gustavo Xavier da Silva Capanema. Rio de Janeú'o, Typ.
Perseverança, 1.870, in·(j,." gl'. de lJ. ff., UO pp. num., :1n. (B. da F.)

Pontos: LO Dos pantanos considerados como causas de llIo1estias; 2.° Medicação
anestbesica j 3.° Tl'3cheotomia; 60.° Do aborto criminoso. I<ofl
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25~7.-De la thermop~thologip, générale (névre) marche, pél'iodes et types ele la
température pathologique p;lI' le dr. P. F. di! Cllstil Alvarenga '" Traduit da POI'·
tug;ds par le dr. Lucicn [Japilluud, &. Lisbonne, Imprim. de l'Academie RO!Jale des
Seiel/ces, 1871, in·8.0 gr. de \:lO pp. num. (B. da F.)

2tH8. - 1'bl'se apre en t,lda á Fac. de Med. do Rio de Janeiro em Setprn bro de
1871 e ,u tentaria eUl Janeiro de '1872 pelo dr. Mariano Luiz da Silva. RJo de Ja·
neü'o, Typ. de Quirino & I1'7não, 1871, in-4.0 gr., de 2 Ir., 37 pp. num., 1 fi.
(B. da F.)

Ponlos : LO Do rliagnostico em ~e"al ; 2.° Ar pnico e seus compostos pllarmaceutico
e ther~peuticall1ente; 3.° lIesecções elll gcral; 4.° Calorico elll geral.
2õ29.- Fac. ele Mpd. ela Bahia. Sl'de das mole. tiM;' The.e para o elontorano m

medicina su,tentilrla em Nuvclllbl'lJ dl1 1871 por Evaristo rle Souza Marques. Bllhia,
Typ. dJ Diana, 1871, in·4.0 gl'., ele 1 fi., 'i6 pp. num., 1 fi. tB. da F.)

Proposições. Elephantiase rIos Grpgos. Que juizo sc del'e fazer dos aneurismas
por meio da cOlllpres.>ào. Hespiração vegetal.

2õ30.-These que d ve sustentar perante 11 Fac. de Med. ela Balda em Novembro
de 1871 para obt... r o g-ráo de doutor em medicina Galdino Cicp.ro de Magalhãe .
Bahia, Typ. de J. G. Tourinho, H171, in·4.0 gr., de 1 fi., 26 pp., 1 fi. (8. da F.)

Pontos: i.O Symptomas fornecidos pela re pir~çáo; 2.° ASllllyxia dos rel:em-~~s

cido" ·I.JaS causa', fórllla. diagnost.ico, tratamento; 3.° Quaes os meios p"evl'llllvo
da invasão do 1:lJolera-lllol'bus o febre alll<ll'ella? 4." Do infanticidio COII idorado sob
o ponto de vista medico logal.
2531.-These apre.ent,1da á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada em 23

de Dezembro de 1871 peln dr. Luiz Fortunilto da Costa. Rio de Janeiro, TY]J. Per·
severança, -1871, in-l~.o gr. de 7 JI., -1õ4 pp. num., -1 n. (8. da F.)

Ponto;; : LO Do diagno-tico em gl3ral ; 2.° AJedicaçào ane the ica; 3.° nemostasia
por acupressura ; l~.o Da e,colha dos medicamntos eln geral e em partlculal' e dos
vegetaes, em relação á idade, solo, clima, cultura, e tação e epoelJa da tolllpila.
2fí32.- These apresentada á Filc. de Meel. do l1io de Janeiro e su, tentada em 28

de Dezembro dp. 'J871 pelo dr. Manoel Victorino da Costa Barro. Rio de Janeiro,
Typ. do Dial'io do RiJ, H171, in·4.0 gr. de 3 lI., 4J pp. num., -1 O. (13. da F.)

POli tos : i. o Do contagio e infpcção; 2.° Do u o e abuso do tabaco e de sua
inOuellcia sobre a saude; 3.° 'fracheotomia; 4.° Atmosphera: meteoros lumi·
no '05.

2õ33.-Tbese apre entada á ·Fac. de Med. do Rio de Janf'iro e su.tentada em 29
de DeZi'mhro de 1871 pelo dr. Antonio Francisco dlls Santos Bastos. Rio dt Janl'Í1'o,
Typ. de Qlú1'ino & Irmão, !t17l, in·4,o g-r. de l~ JI., 56 pp. num., i n. (8. da F.)

Pontos: LO Do diagnostico em geral; 2.° Calorico elll gorai; 3.° Oleo de C1gado
de b~callláo cnnsiderad 'pllarillacologica e tliel'apeuticamente; 4.° Da inOuencia das
molestias diatllesÍl:as sobre o prognosLico e tratalflen to das molestias chirurgicas.

253'L - The e apre entada para ser ustentada na Fac. de Med. da Bahia em
ovembro de 187:il por Manoel Jo é de Araujo ... para ohler o gráo de doutor em

medicina. Pontus. Sect;ão mecl ica. Tbeoria dos ru idos do coraçiio. Sp.rçiio ·iru.;g-ica.
Tetanus traumatit:O e s"u tr;,tamento. Sl'cçào mi'dit:a. Diag-no-Lico dilTerencial entre
a febre amarella e a febre bilio'a dos paizf"s quelltes. ::ieCç:io acce soria. Pllde con
siderilr-se herdl'iro le~iLimo o filllo de uma viuva na cido dez mezes depois da
morte do marido ~ Bahia, Typ. do Correio da Bahia, 187:2, in-4.0 de ÕO IIp. num.,
i fi. (8. daF.) .

~õ35.· These apre entada á Fac. de Mr.d. do Rio de Janeiro por Bernardo
Teix.eira de Cnrvidbo. lU, cl' Janpz'1'o, Typ. Franco·Americana, 187:2, in-q.o gr.
de 2 JI., 64 pp. nulU., 2 lI. (B. da F.)

Pontos: LO D~s herança~; 2.0 Da morte por suicidio; 3.° Lapio leparinio
nas crianças; 4.° HyuropilolJia.

2536.- üpusculo sobre a moral com relação aos conhecimentos medicos instru
clivo e distractivo pelo dr. Manoel da Silva Romão, &. Rio de Janelt'o, T!Jp. do
Diario do Rio de.Tanei1'o, 1873, in-8,0 de 38 pp. num. (8. da F.)

2537.· Concurso a un~ lugar de oPPOSitOI' na secção medica. Hl'l'ança pathologicn.
Tbesc ~u ten ta da em MaIO de -1873 peran te a Fac. de Med. da Bahia p lo dr. An·
~onio Saiu tia no do a cilllento Vianoa. Baltia, Typ. do Correio da JJahia, 1873,
m-4.0 gr. de 2 JI., 13 pp. num., 6 fI. (B. da F.)
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2038. - These pnra o dou torado em medicinn apresesentada para ser sustentada em
Novembro àe '1873 por Pedro Severiano de Magalhães. Pontos. Svmptomas forne
cidos pejos orgãos da circulação Tbeoria dos ruiàos do coração. Que juizo ~e deve
fazer das injocções n curativo dos bydroceles. Circulação vegetal. Bahia, Typ. de
J. G. Tourinho, 1.873, in-4.0 gr. de!:J4 pp. num., i n. (IJ. da F.)

2539.· These que deve sei' sustentada em Novembro de 1873, para obter o gruo
de doutor em mediciua por Manoei Ludugero d'üliveira Campos. Pontos. Em
que consistem os temperamen lOS? E' possivel moditJcal"- o ,'transformal- os, destrui I
·Jos? Qnaes os meios hyg-ienicos? Feridas por armas de fogo. Os climas tem alguma
influencia sobre a intellig-encia humana? Ozona, saa natureza, e propriedades.
Bahia, Typ. do Diario, 1.873, in-4.0 gl·. ele 1>0 pp. num., 10. (13. eln F.)

2010.- Theseapresentaelaá Fac. de Med. do Hio de Janeiro por Anlonio da Costa
Pinto. Rio de Janeil'o, Typ. l1cademica, 1873, in-4.0 gr. de i fl., :n pp. num., i II.
(8. da F.)

Pontos: LO Dialhese c n~oleslias rliatilesicas; .2.° Da escolha dos medicamentos;
3.° Do tratamento das aneurysmas; 4.° IIJercul'lo e seus preparados, considerados
plJysiologica, theurapeulica e pharmacologicamenle.

21>H. - These apresentada á Fac. de Med. do nio de Janeil'o por Antonio Manoel
ela Cosia GLlimarães. Rio de Janeil'o, Gnim al'àes & 11'IJllio, 1.873, in-4.0 gr. ele 2 fi'.,
4,(l pp., i n. (8. da F.)

Ponlo.: LO Dador; 2.° DocnvenenamcntopeloacidocyanlJidrico; 3.° Urclhl'O'
tomia; 4.° Medicação anesthesica.
25~2. - The-e apresentada á Fnc. de Med. do Rio d3 Janeit'o por Antonio ZaC1.lrias

Alval'es ela Silva Junior. Rio de Janeiro, 1873, in-q.u gr. ele 1 O., 74 pp., i n.
(8. da F.)

Ponlo : LO Do contagio; 2.° Da escolha dos medicamentos j 3.° -retllrotomia;
4.° D.ls causas, pathogenia e tratamento da hemorrhagia pulmonar.
2543. - These apresentada á Fac. ele Med. do Hio de Janeiro por Joaquim Duarte

Martinho. Rio de Janeiro, Nova Typ. ele J. Palllo Bilclebl'andt, 1.873, de i 0.,44 pp.
num., i tl. (B. ela F.)

Ponlos; i.o Do estado pathologico em geral; 2.0 Acnslica.; 3.° Acupressura;
4. ° Respiração em geral. .
2;;!JA .• 'l'hese apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por .Toão Plinio de

Castro Menezes. Rio de Ja11eil'o, Typ. l1caelemica, 1873, iu:-!),.o gr. de i n., 42 pp.,
! fI. (13. ela F.)

Pontos: LO Dl dor; 2,° Electricidade; 3.° UretlJrotomia; 4.° Medicação anes
tlJesica.

2541>. - Bosquejo historico da percussão pelo dr. P. F. ela Co~{a .Alvarenga, &.
Lisboa, fm711'1Jnsa Nacional, 1874, in·/j,.o de 19 pp. num. (B. da F.)

2546. - Pyrexins. These ele concurso á cadeira de pa thologin geral da Fac. de
Med. da Bahia pelo dr. Manoel Joaquim Saraiva. Bahia, Imprensa Economica,
i874, in-4,o gr. de 10 !T., 72 pp. num., 10 fI, comi e t. (B. da F.)

25'1-7. - O paI udeisOlo pelo dr. João Francisco dos Reis. V. Lux /, 1874, pp. 11í7 e
i73.

Exp.: Bi~l. Nacional.

2õ'~8. - Com pendio ele pathologia gel'al por Francisco de Menezes Dias da Cnlí: , &.
Rio ele Janeiro, l'yp. da Be{onna, 1875, in·!),.O de II-VI pp., 2 fi'., 473 pp. num.
(13. da F.)

2549. - These de sufficieneia apre entnda á rae. de Med. do Rio de Janeiro pelo
di'. Mannel Lopes Santiago, da E-cola Meelico-Cirnrgica do Porlo. Rio ele Janeirn,
Typ. Univ. de E. & H. Laemmert, i875, in-/j,.o gr. de (j Ir., 75·4 pp., i n. (B. da F.)

POIl to: Ocontagio sob o pOlltO de vista. da palhologia geral.
2550.-Brevosconsideracões sobre o magneLi mo animal (pelo elr. J. n. N. Gou-

zaga Filho). V. Dial'iv do Rio de JmllJil'o, de Nov. a Jan, de 1.876. .
E.tll.: o AlIclol'.

2JM.· FelculJaele de Medicina da Bahia. Theso ele Constancio Cecilio SoleJDCle,
Dissertação. SiO'llaes diao-llosticos fOl'Decidos polo exame elas ourinas: Proposição:
Histologia dos rins e d scamacão catarral de seus canaliculo . Circulação capillar.
Applicação do esluelo chimiéo ela ourina ao elinl;no lico e á therapeuLira. 13ahia,
0!T. lith.-typ. ele J. G. TOll1'inho, 1876, in-4.0 gT. ele i I]" M pp., 1 fl. (B. ela F.)

26 \ OCO
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255~.- These inaugUl'al de Manoel Carla Devoto, &. Bahia, IlIlpt'ensct Economica,
1.876, in-q,.o gr., de 1. n., 97 pp. num., 1. fl. (B. da F.)

Pontos: LO Signaes diagnosticas fOl'l1ecidos pelo exame das ourinas; 2.° Da lher.
mometria cJinica; 3.° Feridas das articulações: 4.° Tinturas atcuoticas.

2553.- These apresentada ii Fac. de Med. do llio de Janeiro por Joaquim Mar
celino de Brito Neto. Rio de Janeiro, Typ. Central de Bt'owIL & Evadslo, 1.876, in-q,. °
gr. de 1 n., 93 pp. num. (n. da F.)

Pontos: LO Das causas de molestia; 2.° Asphyxias; 3.° Tracheotornia; 4,0 Do
mormo no homem.

255q,.-These apresentada ii FilO. de Med. do Rio de Janeiro pelo dr. Luiz Antonio
da Silva San!os. Rio ue JI/neiro, T!/p. Univ. dli E. & Fi. Laemmel't, 1.8i6, in-lj"o gr.
de 2 lf., 101 pp. num., ! fi. (J:l. da F.)

Ponlos: LO Diilthe e e molestias diathesicas: 2.° !lJaleria, forças, lJlovimenl03;
3.° Do cancro; 4." Do estado pathologico em geral.

2555.· Das condições palhog-enicas da anuria e do valor d'esse symptoma na
prognose das febres g-raves (pelo dr. Nuno de Andrade). V. Rev. _~jed., 1877, pp. 17,
33, q,9. 72, 81. (8. da F.)

2556. - These apre enlarla por Alexandre Evang"!i ta de Castro Cel'flueira ...
afim tle nbter o grau de doutor em merliriutI. Bahia, Typ. do Monitm', i87i, in-q..o
gr., de 2 /f., Hl~ pp. num., 1. n. (lL LIa F.)

Pontos: LO i/!naes diagnosticas fornecidos pelo exame elas ul'ina~: 2.° Sulfato
de quinina na febres inleJ'millenles; 3.° llldkaçües do aborlo; 4.° üzuna, ua fia·
tureza e prollriedades.

2557.- These aprC'sontnrlll ii Fac. de MI'd. do Rio do Janeiro por Luiz Bernardes
ne Moura. Rio de Janeiro, Typ. ele G. L~lIzillgel' &: Filllos, 1877, in·q..o gor. de '1 n.,
8ipp. (B.daF.)

Pontos: {,O Das hydJ'opisias; 2.° Do aborto crill1ino o; 3.0 Do coraçolo; ~.o

Béri-LJéri.
2558.- 'l'hese aprr.sentndn ii Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Salathiel de

Andrade Braga. Rio de Janpit'o, T!Jp. Central de Evat'isto R. da Costa, '18i8, in'~'o
gr. dei n., q,q, pp. num., '1 tI. (B. da F.)

Ponlos: {,O Das hyclropisias: 2.° 00 aborto criminoso; 3.° Do lhrombo vlJlvo
vaginal ; 1~.0 Da ipecacuanlla, sua acção pllY 'iologica e IIJerapeulica.

2559. - 'l'hese apresenlada á Fac. de Med. do Rio de Ja nriro por lnnocencio
AlTonso Cavalcanti de All.ll1querque. Rio de Janeiro, TU1J. José DiaS de Oliveira, '18i8,
in-q,.o gr. de 211'., 1!0 pp., 1. lI. (B. da F.)

Pontos: i.o Das hydropisias; 2.° Do opio; 3,° Da hematocele; 4.° D:l ipeca
cuanha ; sua acção pllysiologica e ll1erapeutica.

2560.- 'l'hese apre eulada ii Fac. de Med. do Rio de Janeiro, por Theodoro (Ia
Costa Multas. Rio de Jllneiro, TUp. de Jlfatlleus Costa &: C.&, '1878, iu·q,.o gr. de 2 /f.,
1.07 pp. num., 1 n. (13. da F.)

PlInlos: LO Das causas de moleslia; 2.° .Jurispr1.1dencia medica relativa ao
homicídio e infanticidio; 3.° Resecção em geral: 4.° Dos casamenlos oh o ponlo
de vista hygiellico.
2561. - These apresf'ntada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Theodoro Gomes

1~ereif'u da Silva. Rio ele Jllneil'o, T!/lJ. do Il12p. Inst. AI t., 1878, in-q,.o gr. de 2 JL,
ü7 pp., i fi. (B. da F.)

Pontos: 1.0 Da iclerillia; 2." FIydl'Oslalica; 3.° Pyogenia; ~.oFel'l'o, sua acçãO
physlOJoglca e tl1erapeutlca.

2562.-These de suillciencia apresentada ii 'Fac. de Med. do Rio de Janeil'ú peio
~r. Julio Speranza, du Uni\'. de Napoles. Rio de Janeiro, Typ. Acaelemica , {878,
ln·q,o gr. de 10.,29 pp., 1. n. (B. da F.)

Ponlo: Febre em geral.
2563. - These aprese)1lada ii Fac. de Med. do Rio de Janeiro e susterl'ada em 1.7 de

Maio de {8i9 pelo dr. Manoel Vil'ira Baptista. Rio de Janeiro, Typ. ele DominlJos Luiz
dos Santos, 1.8i\:J, in-q,.o gr., de l~ n'., n pp., 1. n. (IJ. da F.) .

Pontos: LO Da ictcl'icia.: 2.° Dns quinas; 3.° Da struclura dos capilJaros sallgui.
neos; ~. ° Lesões orga nicas do coraçllo.
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256'1,. - 'fhese de sufficiencia tlpresr.ntada li Fac. de Med. do Rio de Janeiro pelo
dI' . ./0. é Bcllo, da Univ. de Napo/l's. Rio de Janeiro, TlIp. C. Lino Teixeira &: Gui
1J!(L/'{les,1tj7\J, ill'{bo gr. de 2/1'.,24,-5 P/1., 1 n. (B. da F.)

Pon to: A peclo~i loqu ia aphona nos defl'ama m~lIlos pleuri licos.

2ii.u5. - These para o doutorado em medicina parD ser publicnmenle sustentada por
CDuJldo MDrwnnCl 0111l1DZIO. Bahta, Typ. de L?]Jcs Vel/azo & c.a, 1879, in-q.n gr. de
2 /f., 106 pp., i n. (U. da F.)

POlltO: :\.0 ITerança; 2.° Panlano"; 3.° Abcessos por con"e tão e seu traia-
mento; 4.° Bllvenenalllt:nlo pela t1igitalím. "

2566.- Fac. de Med. da Bahia. Thcse para o doutorado em medicinD apresentada
por AI t/lur Jallscn F ·neir;l. Balda, Typ. de L07JeS Velloso (\: C., 11179, in-4.0 gr. de
1. D., 88 pp" 1 a. (8. da F.)

Pontos: :\.0 Influencia palhogenica das id:ides ; 2.° Feridas das arliculações e
seu Irallllllento; 3." Quaes as vantagens 1Jygienlcas da cremação sobre a illbulIlação .
4.° Envenenamento pela digita/ina. '

2567.- Resumo dns liçõe professada~ na E-coln ue Medicina 'pelo DI'. PeçDnlJa
da SilV;l ,obre a febre em g-er;t1 (per Eduardo de Menezes). V. Rl'v. Acad., pub.
qOillZ., n.· 1, i8S0, pg. 8 ; 11.° 2, pg. 38; c I'" 3, pg. 6-1. (E. da F.)

2568.- Tlltl. e inaug-urDI apresentada á Fac. de Med. da Bahia por José de SOLlza
Leile ;lfil1l dll ser peranle ella sustenLada ell1 Novembl'O de 1880. Baltia, Typ. de
Lopcs Velloso & C., iSl:lO, in·4.,.o gr. do 3fT., 611 I p., i D. (B. da F.)

Ponlos: L° llerança 11l0rhida; 2.° Thp.rapeulíca geral dos envenenamentos:
3,° ~Ietboclo anti-septico de Li ter; 4.° Dos casamento consnnguineos.

256!l. - Til so apresentada li Fac. de fed. do Rio de Janeiro por Alvaro da
Matln Machado Rio de Jalleim, Typ. de J. D. de Oliveira, iS80, in-fJ.,. ° de i n., 12t>
pp., 1 n. (B. da F.)

Ponto" : LODa febre; 2.° Alhlllosphem; 3.° Scleremia dos rocem-nascidos; 4.°
Dos casall enlos ou o pOllto de vista bygienico.
2570.- The.e apre entada á Fac. de Med. do nio de Janeiro por Adl'ião

lleleodoro Joa4uim Ilang-el. Rio de Jalle ''o, Typ. Ca1'ioca, i880, ill-fJ,.o gr. de i fi.
1)4., pp., i f]. (B. da F,)

Ponlo : :\,0 ilyrlJ'opesias i 2.° Agons polaveis; 3.° Parallelo entre a, talba
e a litbotricia ; 4." Da febre.
25il.- A pemicio idade das febres pelo SI'. dr. J. n. de Lacerda. V. Uni(Io

]Iec!., i881, pg. 104., (B. da F.)
25i2.- These inauguI'al apresenlada ii Fac. de Med. da BalJia em 30 de Setem

bro lJor [i'eiisiJello Fil'ulO de Oliveira Freire. PonLos. Q' car:lcLeres clínicos ela cyr
rhos bypertrophica são HlfficiclILes para elas ilical-o como n!lla molesLia di"lincta
da cirrl1o, ~ atrophica. Da~ l:omplicaçõe' cardiacas nas di\'enl fórl1la, de nephriLe
o na l'aLllOgcnia. Aspilixia por 5ullll1prs50, Cousirlera~'ões aClJrea da eelalllpsia e, eu
lral<llllenlo. Bnhia, [mpl'. EcoJ/omica, i881, in-í." gr. de 2 Ir., 71 pp., 1 n. (13. da F.)

257:3.- Tl1e,e aprl':wnLnda 6 Fac. ell\ Med. d,l Bahia e publir'alllcnte ,.u,teuLada
prranLo a me'llIa nlilll dI' ohter o "1'60 di' doutor el11 med.eina p (' ./,,1I0 Tillem'lut
l'\IIlLt' . PUlIlo-. 'i'l'mperallll'a (·Iev .. d<l nas Illolr..;li·,~.. ' luz dil ZOOlú"fia 11111dllrnn
pode O hOllll'l1l Sl:'1' l'ia~~ilic.:;,r1o l:'11l!'I' o~ nllilll[le~? NilO con.;lilllir6 ('lle 1I1111'('il1o ospu
ci," ? l);1 JlYlI!!enia . .I:dJorilndi: sna hisLlli'lfl nnLtlr;d. pr()pril'dadll~ physiologi '<lS O
usos lhel'a(JL·uli~o'. BalliCl, TUp. Empl'eza Caixeil'al, 1881, in-q,.o gor. de 8u pp. nUID.,
J n. (B. da F.)

2574. Tilese apl'esenlada á Fnc. do Uod. elo Rio ele Jilneirn, e susLeut;lda cm 15
de Dezembro de 1 '81 p('lo dr. GOllçalo no bICO HollcnlJer". Rb) de Jallel/'o, Lúm·
IlQuls e COIJ~p., i881, in·4-.o f;l'. de 2 U'., 75 pp., i Q. (U. da 1".)

Ponlos: :\.0 r,a idrl'icia :2." Ila~ colchical'ias o seus pl'oduclo pllal'maceulicosi
3.° Anc 1I1eJ'iras: ~." BCIWlilo agllua .

. 2570.- '1'liesc Qpre~cnlalln :i PiIC· ele M,'d. do Bio de J:lüeiro e S11SIP!1IfCía em .1,7
c\' Dezoml)ro de IS'H pelo UI'. JOilqllim B"g'ueira do CiI'lJlO Leal. RIO c/a .Janeiro
T!J1l. cla J. D. ele Oliveira, 18,1, in-q" gor. d 1 n. 0101 pp. 1 n. (U. da F.)

. rAiJ"I<?~: {o g\*!~JÍÍ'ias; 2.° Ãlllló"spl;cl'a; 3.° PÔI:ilolico i i.~ Dós casam'eJito's
CIO "clntao :I hyg (,110. ,~':\
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2576.- These apresentndn it FilC. de Med. do Rio de Jnneil'o por .Arthur Car
Miro da Cruz Machado. Rio ele Janeiro L?1l1úaer(s e Comp., 1881, in-!),.o gr. de 3 tr., 33
pp., 1. n. (13. ela F.)

Pon lo : L o Da ictericia ; 2.° E lurJo med ico legal das mn IIcha s de esperma; 3.°
ParaJleloenlre a talha c a Jitholricia; 4.° Nepllrite parencbymaló-a.

2577 .-Compendio lle pereus lio e escuta adaplado do original francez de Barth e
Boger ~IO ensino da medicina, no llrilzil, e accrescentado de valio as olJservações e
notas exlrahida- da lições do pror. Torres Homem pelo dr, Pae~ elo Almeida ...
2.' eelil:ão correcta e meihorada, em 50 ::;ravuras 00 texto. Rio de Janeiro, Lopes do
Couto L\: C'nnp., edilores, i8 I, in-q,.o de XII pp. num., 2 JJ'., 368-VII pp. num., com
lig. iUlerc. 110 texto. (B. ela F.)

2:J78.- These apresenlada 3 Fne. dc Med. do Rio de Jnneiro o sustenladn em 1.2
ele Dezembro dc 1.88:2, pelo elr. Aeleodato Pacifico de Oliveira Junior. Rio de
)aneil'o, Typ. Ca17lões, FOI/seca, Irmào & Souza Lima, 1882, in-q,.o gr. ele 2 Jr., 70
pp. num., 1 O. (B. da F.)

1)on tos: 1.0 Ictericia; 2. ° Das solanncens e seus prod uctos pbarmaceulicos; 3.°
Tratamento da retenção das urinas; /1. °Febres perniciosas.
2579.- These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro o sustentada em

U de DezemiJro de 18 2 pelo dr. AITaro Bapti. ta. RiD de Janeil'o, Typ. e lil/!. de
llIorci1'Ct, lIf,tximino & C,n, 1.882, io-6..o gr. de 1 fi., 50 pp., '1 n. (B. da F. )

Pontos: LO IctericLl; 2.° Experimentaçüo pbl'siologica applicada:i toxicologia;
3.° Paralello enlre a divul ão e a urelilrotomia inlel'l1a; 4.° Hygiene da primeira
infancia.

2580.· These apresentada á Fac, de Med. do Rio de J;lneiro por Manoel Pe
reira Cardozo Fonte. R"o de Janeiro, Typ. ele José Dias ele. OliLleira, 1882, io-í.o gr.
de 1. n., 132 pp., 2 [f, (B. da F.)

Pontos: 1.° Dn. n.llJuminuria; 2. 0 Das strychnacea e seus productos pllarma·
cenLicos: 3.° Estuelo cOlllparalivo da talha e ela lilbolricia nos calculos vesicaes;
/k.o FelJreô perniciosas.

2581.· AI~umas considerações sobl'e tP,mperaturas locaes pelo sr. dr. Cardozo
Fontes. V. CM. elos Hosp. (1883), pg. i77. (B. dil F. )

2582.· Di.sertação. Da ictericia. Proposiçõo". Do amido ... Fel'i mentos por
armade fogo. Transfusão do sangue: sua acçno pby-iologica e Lllerapeutica. These
apresentada ú Far. de Med. do Rio de Janeiro em 30 de Julho de 1883 para
ser sustentada por Augu to dn COSt1 Gome· ... afim de obter o gráo de doutor
em medicina. Rio elg Janeiro, Lomblel'ls & Comp., 1883, in-Lo gr, ue 2 lT., qO pp.,
1 fi. (B. da F. )

2583. - Do estado patlIolog-ico em gcnJ!. Das quinas chimico-pharmacologica~nente

consideradas. Apparelho circulatorio em geral. J:IypoeOlia intertrqpicat. 'l'hese
:IpresenLnda á Fac. de Med. do Hio de Janeiro em 26 de Setembro de i8'8Jpara er
suslei.tqda por João Frederico de Almeida F;lg'undes ... aOm de obter o gráo de
uoutor eml1ledicina. Rio de Janeiro, 'l'!/fJ· CUllelllÚel'{j ele Santos & Chaves, Hl83, in·q,.o
gr. de 10,,66 pp. num., 10. (13. da F.)

258L - Disserlnçiio. Da febre. Proposições. Hygromelria. JIemorrhagias puer
l1era s. Do dia!,!'nostico difTcrencial entre as moles,ias chronic3s do figndo. Thcse
:Ipre>entadn ii fac. de Med. do Rio de Janeiro cm 29 de Setembro de 1883 para ser
sustentada por MallOel Telles Barreto de :Menezes.,. nlim de obter o grilO de doutor
cm mediei na. Rio de Janeil'o, Typ. Clltlembfl',I;, ele Sanlos & Chaves, ltl83, in-q,.o gr.
de 111., M pp. num., 1. fi. (13. da F.)

2585. - Di. sertação. Ictel'ícia. Propo içõc8. Do opio clIimie0-pharn1:lcologicamente
eonsidel':Ido. Esludo (;lJimico dll rellnião ill1nlCdíat,n. Qual o trntamento que mai'
:lprOWiln JlOS ca>os ele Ilncuri.ma d[l :Iorla? TlJe~e ;'prese11tnda ti Filc. de Med. elo
Hio u Janeiro cm 2!:J de Setembro de 1 83 plll'n ser sustentada por Alllonio Ferreira
da Costa Limn ... afim c].: obtel' o grnu de doutor em mcuicinn. Rio ele Ja~tci,.o,

'1'yp. r{acional, 1.883, iu-q,.o de i .D., 115 pp. num.,11l. (13. da l'-.)
. 2586. - Dissertflç?io. Da ictericia. Pl'oposi.cües. Cal'al:tcres ua manchns de sangne.

Da ischemin Cil'l1fl!ica e de sun influencia sobre o resulwdo das operações cirul'gicns .
.Aeção physiologica e therapeutica do leite. TlJcse Ilpresentaua :.\ Fac. do Jlled. elo
Rio ue JaJJciro em 29 ele Setembro de 1883 para ser sustentada pOI' Fernando Cezar de
J"eJTlo ' .. nfim ue obtCl' o ",1'<\0 de doutor eni illodiciull. Rio de Janfil'o, 1'!/p. ele J.
D, (la Oliveim, 18"'3, in-g·.o gr. de 111.,66 pp" 111. (13. daF.)
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Pathologia medica

2587. - De algul11ns molestins pnrLiculures á estes· pnizes de lndios e de seus
remedios. V. Ivo el'Evl'eux, Vingem ao Norte do Brasil feita nos anuos de i613 a
i6i~, trad. pelo dr. Cezar A. Marques, pg. i06.

Erp.: Dr. COZaI' Augusto Marquos.

2588. - Compendios de medicina pratica feitos por ordem de sua alteza renl e
organizados por José Maria llorntempo, medico da sua I'enl camara. Rio de Jalle:ro na
Regia Officill(t TYP0!Jl'ofica, i815, jl1-~.o de XX-293 pp. num., i fi. de ClTat(ts.
(13. da F.)

Raro.
2589. -Relalorio do SI'. dr. Freire sobre n obrn de M. Levacher intitulada Guide

médic:i1e des Antilles et du Brésil, lido e npprovado em 2i de Março de i835. V. Rcv.
],fedo Flmn., I, n.o 1.0, pg. 21; n.O ii, pg. 31.. (B. du F.)

2590. - These apresentada :í Fac. ue Med. dn Dahia por Manoel José da Costa e
Silva. Bahia, l'UIJ· de Epifanio J. Pedl'oza., i8~i, in-~.o de 2 if., ~ pp., i fi.
(B. daF.)

PonLo: Proposições sobre diversos ramos da sciencia medica.
2591. - These npresentada á Fnc. de Med. dn Bnhia, por Felippe Martins de Sá

Vieira. Balúa., Typ. do Commel'cio de J. A. POl'tell(te Camp., i8H, ill-4,.o (B. daF.)
Pon to: Proposições sobre di versos ramos da sciencia med ica.

2592.- These apresentad[1 á Fac. de Med. da Babia por Antonio Cerqueira Pinto.
Bahia, Typ. de J. A. POl·tclta e C.a, i8~2, il1-4,.o de 2 IT, 3 pp., i J]. (B. da F.)

I'on to: Propo ição sobre di versas cadeiras.
2593. - These apresentnda á Fac. de Med. da Babia por AJexapdre Braulio de

Magalhães Taques. Bahia, 1'YlJ. dc J. A. Portclta e C.", i84,:II, in-~.o de 2 lf., 4 pp.,
i fi. (IL da F.)

Ponto: Proposições sobre di versas cadeiras.
259~. - Tbesis qunm, Deo Fnvente, il1pugnatorum disputationis objiciet, et Palam

propugnare conabitur iu Bahiensi Medicinre FnclllLate, Thomas Didacus LeopoldllS
CasLagneto. Baltin, 1'yp. José da Costa Viltaça, i8~3, in-4.0 de 3 lf., 6 pp. (B. da F.)

POllto: De scientiis medicis nOllnulre proposiliones.
2595.- Tbese apresentada á Fac. de Med. da Bahia por Juveucio Cardoso da

Cunha. Ballia, TYlJ. do C. Mercantil de AJ. L. Veltoso c C.", i8~3, in-4.0 de 2 ff., 4 pp.,
i fi. (13. daF.)

Ponto: Proposições sobre diversos ramos das sciencias medicas.
2596.- 'l'hese apresentada:í l~ae. de Med. da Bahia por José Antunes da Luz.

Ballia, Typ. de Epifania J. Pedroza, :1843, iu-~.o de 2 IT., 6 pp., i n. (B. da F.)
Ponlo: Proposições sobre diversos ramos de scieucia medica.

2ii97.· These apresentada :í Fil C• de l\I ed. da Babia por João José Damazio. Bahia,
TUp. de Jose da Costa Viltat:a, i8~3, iu-q,.o de 2 IT., 4 pp. (D. da F.)

PonLo: Proposições sobre diversos ramos das sciencias medicas.
2598.- These apresentada á Fac. de Med. da Bahia POI' Antonio RibBiro Lima.

Baltia, 1'yp. de L. iL Portelte! e C.a, :18lt3, in-~.o de 2 fi'., 4 pp.,:1 fi. (13. da F.)
Ponto: Proposiçues sobre diversos ramos das scicncias meLlicas.

2599.- Algumas propúsições sobre medicina e cirurgia. 'file. e npresentadn e
pnblicamente Sl1slellladn, perante a Escola de lI1edieinn uo !lio de Janeiro, aos i2 de
Dezembro de :18Ii3, parn verificação do diploma conforme mnudão as leis em vigor
por Fidmlcio Nepomuceno Pratos, &. Rio de Janeiro, TtJ1J. de LaemmeJ't, :184,3, in-Lo
gr. de Ui pp. (D. da F.)

2600.· Proposições s:)]jre diversos ramos de med icina. l'ilese qne foi apres(;lllada
e sustentada perante n Fac. ele l\[ed. do Biu de Jnueiro em 31 ele Agosto de :18((,4 por
Carol ino, Fl'anci co de Li ma Santos. Rio de Janliiro,' Typ. Imparcial de F: de Pallla
Brito, i8/14., in·4'.o gr. de 6 pp. num., 2 fI. (13. d,) F:) IO~
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260i.- These apresentada ri Fac. de Marl. da Bahia por J(wC]uim José de Oliveil'n.
Baliia, Typ. d,) Mel'CCl1ltlt de li!. L. Veltoso,&. C.", 18MI;, in-4." de 2 ff., 4 pp.
(B. da r.)

Ponlo : Propo ições obre di\tel'sos ramos de sciencias medicas.
2602.- These aprp entada â rac. de IIled. (la Rahia pai' José AfTonso Pnl'aizo de

lI'roura. Balda, Typ. do ilIercantil de M. L. Veltoso &. C.o, 1.844, in-4.0 de 2 IL, fi pp.,
111. (B. di! r.)

Ponto: Prorosições sohre diversos mmos das sciencias medicas.
2603.- These apre.entada ti Fac. de Med. dll Bahia por Lucia Ca~imiro de Oliveira

Bahi<l. Bah;a, Typ. de Gatdino José Bize/ra &. C.o, 1814, in-4.o de 2 0'., 4 pp., i n.
(B. dn F.)

Ponlo: Propo ições sobre diver os ramos das sciencia medicas.
2604.. - 'l'hese apre.entaela ri Fac. ele Mcd. ela Bahia por Gauelencio ele Araujo Sá.

Bahia, Typ. (te Gatdino José Bizel''I'a e C.a, 184'1;, in-fJ;.o de 2 11'.,4 pp. (B. daF.)
Ponto: Proposições sobre di\erso ramos das sciencias medicas.

2605. - These aprel'enlarJa ti Fac. de Med. da Ba hia por Jolio Florindo Ribeiro ele
Bulhões. Baltia, Typ. tle Epifanio JoséPedl'oza, 1.g4,4, in-q,," de 2 /T., 6 pp., i Q.
(B. da F.)'

Ponto: Proposições sobre divers0S ramos das sciencias medicas.
2606.- 'l'hesas apre,euladas e suo tl'ntada. peran'te a Fac. de lIip.d. da Bahia em 31.

de Maio de 18Hí .POI· Agnpllo XIH'ier da CosIa ... para obler o g'rtio de doulor em me·
dicina. Bahia. Typograp/tia de Epifanio José Pedj'oza, 1.84,5, in-í. ° de 2 ff., 4 pp.,
1.11. (B. da F.)

Ponto: Propo ições sobre diversas cadeiras do curso medico.
2607.· Al!Tum~s pl'OpO, ições sobre medicina e cirurgia. 'I'l1ose apresentada á Fac.

do MerI. do l1io de Janeiro e public;IITIenle su~Lenlnda em 28 de Junho de ill~5, para
"eriri('al,'~o de ,eu diploma pllr Bernardo Jo:'quim da Cruz Tldxeinl, doulor em me·
dicina prla Univ. de Françn. Faculdade de Püris. Rio dI! Janeiro, Typ. 1ml). e Consto
de J. Vitleneuve e C01llp., i845, io-l~.o gr. de 4 pp., 2 /T. (B. d~ F.)

P'lú8.- Proposi~ões ncerca de diversos pontos d rn .dicina. Thr. e apresentada e
defendida por Anlonio Fr:lOcisco (le Paula Souza, doutor em IlJcdicina pela Univer
siri ade Cnlholica de Louv;iÍn (B,-Igic'a) para verilicnç~o de seu diploma. Rio de Ja·
neiro. Typ. lmp. e Consto de J. Vitleneuve e Comp., 18(1;5, in·~.o gr. de 2 pp., 2 ff.
(B. da F.)

2609.· Proposi~ões sobre n]lruns pontús da sciencia medica. These aprespntada e
sustentarla penlOte a FiiC. de Med. da Bahia em 27 de Novembro de i84-5 por Co me
de S:i Pel'f'ira ... p1ra obtel' o gorDO de doutor em medicina. Bahia, Typ. elo Com
!1uj'cio, de R. C. POl'tclla & C.o, i8i5, in·l!." de 2 lf., lk pp. (B. da F.)

2610.· Proposições sohl'e dilfer nles ramos da . inncia<; merlir-as. Thpse npresen·
tnda e publicalllPnte lJstenl<lda per<ln:o Ó Fac. de M,-d, da l3aiJia em o dia ~9 de No
vembro cle 1M5 for 1'rl:lIlOt'l EU<LDqtlio B:lrlJoza dI' Oliveil'a ... pal'a obl!'r ° ~ráo de
doutor em medicina. Baltia, Typ. deEpifanio Pedl'oza, 18l1;5, in-l!.o de 2 fI., 4 pp.
(l3.daF.)

26-ll.- PI'oposirõ(\s sobre rlifTerenlp.. ramo. da seipur.ia. Illrrlica.. These aprpsen
lad<l e j1uuli 'a'llenLt\ Slls!elltada pel a:lt" a Fac'. dr. ~It·d. da BaiJia t'm o dj;, 1..0 de De
zembl'O de '18~õ por Jonn Fe1'1'(' ita cle I3rito TI'lIva<slls ... pllr<l olJtpr o gráo de dilutor
em tllediciua. n(~/da, 1'yp. d,,'Ep'fallio P,dl'o.&a, 1845, in-fJ;.o de2 [f., 4 pp. (!.l. da F.)

2612.- AIg-llma propo,ições sohrl' merlicina e cirllr,!!'ia. TII('s(' apr('!'entarl,~ â Fnc.
dr, Mpd. 110 l1io de J;lDeiro e su-trnlltdil elll 01.° de Dezellluro rIe 18'.5 por Bento de
Carl'itlllo e Souza.. Rio de Janeiro, 1'yp. Univ. de I aem!l1cl't, 1.84,5, io-4-." gl'. de 7
pp. num., l~ Jf. (D. da' F.)·
. ~613'.- 'rheses apre-cnlrirlas p snstl'nlarlns peranle a [í'llil. de Med. na Bilhi:.J em 4,

d.e D~zellllJro di' 184-5 por Apolin:lrilJ C:oelhn tle [í'igupile~o ' .. pllra olltl'l' n g-ráo do
dóutlJr ('111 mNliein:.J. BI/hia, Typ. di, (;otTeio .HI·"Clllltit de RC'is Ll'ssa e Comp.,
~84,5, in·4.0, de ln., fJ; pp., 2 Ir. (B. da [í'.)

Ponto: PI'oposições obre divcl'5ós ramo das sciencias medicas .
. .2M jl,.'I\Ó'l·Osit;ÕI:S' soflre rl'ifTCI'I'Íl'lcs ramqs d'ns SCIQnciu m .djéas. Thesé 3pré en·
lú(ll!' Ó' pUIJlrcarú'cli'LC' süstl\l\'l:f(lâ pur't1ti'tc' a' Faé'f M Ml:\i].r d'á Bn.hin ét'll Ó' tliu' \)' tlê OCo'
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zemhro de 184,5, por Joaquim Pereira Pinto para obter o grão de doutor em medicina.
Balúu, Typ. di' Epilitnio hdl'oza, '184.1), de ~ II , l~ pp. (B. da 1'.)

2615.- Theses ml'dico-philo~opllÍcas apre~enLólrióls e publicamente sustentadas
perallLe a .Fal:. de Med. da Bailia eUI o dia ::16 ele Novembro de l8!~6 por PI'dro An
tonio c!l-l Ollvelrfl BOll:llllo '" J.lara obLer o gr:ío de dooLor em medicina. Bahia Typ.
de Epi(anio Pedroza, :l8í6, in-4,." de 3 11'.,7 pp. m. da [c.) ,

2616- ProposÍl:ões obre alguns ramos de sciencia mp,dica. 1'hese apresentada e
sustelllada peranLe a Fac. de Med. da Babia I'm 28 de Novembro de üi4,6 por Joa
quim ~londra Salllpaio ... para obter o g-r:ío de doulor em medicina. Bahia, Typ.
do Jlfel'oalttil, de E. Jorye Estreita, i8!J,6, in·f~. ° de 1l Ir., 4, pp. (13. du' fi.)

2617.- Prüpo ições sohre div"rsus ramos dn sciencia meLlica. These aprpsentada
e publieilmellLu u-tentada peraoLe 1\ File. de ltled. da Ballia em o dia Lo de Oezem
bro ue 18'16. por Nlculau oare TolenLino ... para o!JlP,r Ogrão de doutor em medi
ciua. Ballia, Typ. do Correio Meroantil, deRás Lesoa & C.'J., lIs4,6, in-4,." de ~ II., 6 pp.
(B. da F.)

2[1I8.-1'hese para obter o gráo de douLor em medicina apresentada e publica
mente SUsLen[ó1d;1 I enlUte a Fac. de Med. da Babia no dia 7 dI) Dezembro de i8'~6,

por ClemenLe EvangelisL<I do S,II1Lo~ CasLro. Bu/tia, TUp. de Epifanio Pedroza, i81,6,
in-4,."de ~ /T., 5 pp. (B. da 1".)

Ponto; Proposições sobre diver os ralllOS da sciencia medica.
2619.-Tilese sobre os diversos ramos do e·tudo medico publicamente u~ten

tada' em prl'sença da Fac. de Med. da Ba II ia no dia 10 de DezernlJro tle '18!J,6, por
Leopoldo Regis '" para obter o grêÍo de doutor cm medit;ina. Baitia, rUp. de Epi
(anioFl'droZal :184,6, in-4,.o gr. de 2fT., 3 pp. (B. da F.)

2620.- AIg-umas proposições sobre medicina f'm g-eral. 1'hese a[}re eoLada á Fac.
de Med. do nlo rle J;,neiru e ~u"tenL'lrla aos 12 de DezellllJro de :1846 por Ricardo
RoIYlIlulldo de No.~ueira Sns'etli (para ~'erirÍi'açào de diploma), doolor em medicina
plJln Uoiv. de Louvain. Rio de Jal2eh') Typ. Imparcial de FranoisclJ de Fmlla Brito,
1846, in-4.0 gr., de 3 pp. num., 2 II. (13. da F.)

2621.- Algumns propo ir,;ões sobre os di/Ierentes ramos de medicina. 1'hese apre
sentaria á Fac. de MeLl. do Rio de Janeiro e O, Leulada em i7 de Oezernbro de i84,6
por Fredel'ico Joào Ormerod. Rio de Janeiro, Typ. Imparoial de F. de Paula Bdto,
:1846, in-f1.0 gr. de 4, pp. num., 2 tf. (13. da 1'.)

2622.- Propo, içõcs sobre as .ciencia~ merlicns. 1'hese apresentada êÍ Fac. de lIred.
do Rio de Janl'iro e su lentada em 9 de Dezelllbro de 18!J,7 por AbiJio Cezar
Borces, &. Rio de Janeiro, Typ. do Are/L Afed. Bras., 181,7, in-4,.o gr. de '2 tf.,
:j pp. num. (B. da F. )

2623.- AIg-umas propo ições sobre ditferentes ramos da sciencia medic~. These
apresellLada :í Fa . de ~1ed. do Hio de Janeiro e 11 'tentada em 9 de Dezembro de
18!J,7 por João Izidro de Souza. Rio de Janeiro, Typ. do Arolt. llfecl. Bras., i847,
in-4.0 gl·. de 3 pp. num., 5 II. (B. da F. )

2624,. - Proposiçõe sobre alguns pontos da sciencia medica. 1'hese aprpsentada
:í Fac. de lIled. rio Rio de Janeiro e slls[r.nLada em iO de Dczembro de '184,7 por
José AnLonio de Freila , &. Rio de Jalieil'o, Typ. do ArelL. Med. Bms., :1847, in-4,.o
gr. de '21 pp., 2 rr. (B. da 1".)

2625. - Propo ições obre a sciencias medica. 1'LIe'e apresen tada 3 Fac. de
M.ed. do 11io de Janeiro () 'llsLenl,1l1a em 18 de DezemLJro de i8',8 por Roberto
~alllciro~ de Ml:'1I0. Bio de Jlmeiro, Ty]J. do Arch: Med. Bras., i8lf,8, in·4,," gr. de
3 pp., 2 If. ( B. da [c.) .

2626.- 1'hese~ medicas apresentadas á Fac. de M d. do Rio de Janeiro, por
Manuel Alves [ceneira Prado. Rio de Janeiro, Typ. de Teixeim e C.', :1.848, in-4,.o
gr.de4,pp., ifl.(B.daF.)

2627. - Algu mas propo 'ições sobre as sciencias medicas. 'J'hese apresen tada e
Sll LenLada [lel'anle a F<lc. de Med. do Rio de Janeiro em 12 de Dezembro de
18'f9, pelo (II'. Manuel Marroco;; Telli . Rio d,' Jalleil'~, Typ. Brasiliellse ele F. M.
Fe/Teira, 18!j,9, in-ho gr. de 4, pp. num., 3 tf. (13. da F. )

2628. - Tlle. e apre-entada á Fac. de ~led. do Rio de Janeiro e sustenLada em
1~ de Dr-zl'mbro rle :I8ft.9, pelo dr. Manuel Antonio de Abreu Sodré. Rio de
Janeiro, Typ. de Flanoisoo de Pa.ula Bl'ito, 181,9, in-lf,.o gr. de fj Jf., 4, pp, num.,
:l1l.(B. da [c.)

Ponlos : Algumas proposições de medicina e cirurgia. \ ()
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2629.· Tl1ese apresontaJa e publicamente sustentada perante a Fac. do Med.
da Bahia no dia 1. o de Dezembro de 1851 para obter o grão de doutor em
medicina por Macario Pampbilo Nogueira. Ba./tia, Typ. elo Epipltanio Ped'roza. 1851.
in·6,.o de 8 pp. (B. da F.)

Theses sobre diversos ramos do curso medico.
2630.- Proposições. These apresentada e sustentada perante a Fac. de l\Ied.

da Bahia no dia 9 de Dezembro de {8ul por Jo é Paes de Souza ... para obter o
~ráo de doutor em medicina. Bahia.• TUp. Consto de V. R. IJloreira, 1851, in-q,.o de
~ IT., 6 pp., 10. (B. da F.)

Con têm: Algumas pl'oposições sobre as lesões que reclamam a extirpação do
utero, conveniencia desta operação, e preferencia de processos; e circulação do
sangue no homem.

2631. Tbese apresentada e publicamente sustentada perante a Fílc. de :Med. da
Bahia no dia 13 de Dezembro de 1851, por Jo é Joaquim Gonçalves de Carvalho ...
para obter o grão de doutor em medicina. Ba/tia, Typ. de Carlos Po.q,qetti,18iH,
in-6,.o de 2 IT., 6 pp., 1 n. (B. da F. )

Proposições sobre diversos ramos dos conhecimentos medicas.
2632.- Proposições sobre diversos ramos do ensino medico. The$e apresentada á

Fac. de Med. da Bahia e sustentada no dia 25 de Novembro dll 1852 pelo dr. Reynaldo
Americo de Andrade. Bahia, 1'lIp· Republicana do Guayctwú, 1852, in-~.o de 2 IT.,
6, pp. (B. da F.)

2633. - Proposições sobro diversos ramos do ensino medir:o. rrhese apresentada ã
Fac. de l\Ied. da l:iahia e sustentada n') dia 26 de ovembro de 1852, por Silvio '1'al'
Quinio Villas·bôa ... Para obter o gráo de doutor em medicina. Ba/tia, Typ. (le Vieim
Bizerra, 1852, in-6,.o de 3 (L, 3 pp. num., 2 IT. (B. da F.)

2636,.· Proposições sobre medicinn. These apresentada e publicamen te susten tada
pernnte u Fuc. de Med. da Bnhia em 27 de Novembro de 1852 para obter o Itrão de
doutor em medicina por Eduardo da Silva e Oliveira. Bahia, Typ. Consto de Vicente
Ribeiro Moreira, 1852, in·4,.O de 4, if., 6 pp. (B. da F.)

263õ.· Considerações geraes sobre algumas molestias mais frequente na provin·
cia do Pará. Tbese apresentada e publicamente ustentada perante a Fnc. de Med.
da Babia no dia L° de Dezembro de 1852 por Joaquim Pedro Corrêa de Freita ...
para obter o grão de doutor em medicina. Bahia, Typ. de Epiphanio Pedroza, 1852,
in-6,.o de 3 if., 3,1 pp.) 1 n. (D. da F.)

Tracta da elephantiasis dos Gregos e febres inlermittentes.
2636.- Proposições sobre diversos ponto' da sciencia medica, que hão de ser sus

tentadDs em 20 de Novembro de 1853, perante a Fac. de Med. da Bahia por C<llldido
José de Figueiredo. Para obter o gráo do doutor em mecicina. Bahia, Typ. Consto
de Vicente Ribeil'o Moreim, 1853, in-q.o de 2 if., 3 pp .• 2 if. (B. da F.)

2637. - Proposições sobre diversos ponlos da ciencia medica, que deverão er sus
tentadas perante a Fac. de 1ed. da Babia no dia 25 de Novembro de 1853 por fler
mogenes de l\Iirand~1 Ferreira Santos rara obter o grão de doutor em medicina. Baltia.
Typ. de Epiphanio Pedroza, 1853, in·6,.o de 21'1'.,6 pp. (B. da F.)

2638.· Algumas proposições sobre medicina em geral. These que se propõe a sus
enla~ publicilmente perante a Fac. de Med. da BDhia em 26 de Novembro de 1853
tJoão Albano de Souza ... para obter o grão de doutor em medicina. Ballia, Typ. de
VieiraBizm'a, f853, in·q.o de 3 ~., ~ pp. (D. da F.)

2639.· Proposições. These Dpresentada e publ icumente susten tada perau te u Fac.
de Med. da Bahia no dia 3 de Dezembro de 1853 por José Freire l\IDia Bittencourt ...
aOm de obter o gráo de doutor em medicina. Bahia, TUp. de Camil/o Lellis llfassoll
& C,a, 1853, in-6,.o de 2 tr., 3 pp., 1 D. (B. da F.)

266,0.· These apresentada e suslentadu perante a Fac. de Med. da Bahiu no dia 7
de Dezembro de 1853 por Forlunato Augusto da Silva ... para obter o A'ráo de doutor
em mediciua. Bahia, Typ. de Epiphanio Ped"oza,1853, in-4." de 3 tr., 3 pp., 1 O.
(8. da F.)

Proposições EObre dilTerentes ussumptos medicas.
2G~1:· Proposições sobre medicina om geral. The e apresentada e publicamente

sustentada. perante.a Fnc. de Med. da Bnhia no dia 1~ do Dezembro de 1853 por
SymplJronlo Olymplo Alvares CoellJo .•. para obter o °Tao de doutor em medicina.
RaMa, Typ. de Camillo de Lellis IJfasson &: C.a, 1853, iu·[!.o de 3 if., 3pp. (13. da F.)
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2642.· Tratado da apoplexia e dos bydrocephalos, composto pelo doutor Frao·
-ci co Manoel Laviega. Rio ele Janeil'o, Typ. do Diario de A. & L. Navarro de Andl'ade,
1851, in-4.o de 66 pp.

Exp. : Bibl. Nacional.

2643. - Theso apresentada e sustentada perante a Fac. de !lIod. da Bahia 'por
.'Joaquim Simões de Oliveira Sampaio ... no dia 6 de Dezembro de 1854, para obter o
gr:ío de doutor em medicina. BalLia, Typ. de Carlos Pog.qetti, 1.85~, in-ik. o de 2 ff.,
6 pp., 1. fi. (B. da F.)

Pon to: Proposições sobre rl iversos ramos da sciencia med ica.
26~4.- De variis medicinal noUonibus.Theses quas ut summum in medicina doctoris

.gradum rite obUneat ante medicam Soteropolitanam Facullatelll, die seplem De
cembri a MDCCCLIV, exhibebit ac publice defendet Franciseus Xaverius a Regibus.
Ba!lilB, TypisLudovici Ole,qm·ij Alves, 1.854, in-lJ,.o de 2 If.,:! pp., '1 fi. (B. da F.)

26'k5.- Proposições de medicina e cirurgia. These apresentada e sustentada pc
j'ante II Fac. de Med. da Bahia no dia i7 de Abril de 1.856 para verificaç50 de seu
titulo por João Jayme Anatolio Ramaugé, &. BaMa, Typ. (le Epiplwnio Pedroza, i856,
ju-4,." gr. de 2 ff., 3 pp. (B. da F.)

2646. - Tratado de medicina e de ouIras variados interesses do Brazil e da buma
.nidade por Fortunalo Raphael Nogueira Penido. Rio de Janeil'o, Typ. do C011l11W'cio
.de Brito & Bmga, 1858, in-4." do lJ,43 pp. num. (B. da F.)

2647.- Estudos nos domínios da medicina pelo dr. Joaquim dos Remetlios Mon·
teiro, &. Bal!ia, Imp"ensa Economica, 1.876, in·lJ,.O de 1.04, pp. num. (B. da F.)

2648.- Relatorio medico sobre a viagem da corveta ( Vital de Oliveira. ao Oceano
Pacifico no anno de 1.876 pelos segundos eil'Urgiões dr. Luiz Agapilo da Veig-a,
·dr. Gu ilherme de Paiva Magalhães Calvet. Rio de Janeiro, Typ. Nacional, i 877 , in-fol.
.de i07 pp. num., com lJ, est. cal. ( B. da F.)

2649. - Manual de patbologia interna pelo doutor A.. Dourado d'Azevedo, alumno
·da Faculdade dos hospitaes de Paris. Paris, V.a J.-P. AiUaud, Guillard e C.' (Typ.
.A. Lahul'e), 1.879-80, 2 vols. in-i2.o de VI·287 pp. num., :I. fi., e 3H pp. nuiD., 1 fi.
-< B. da F.)

2650. - Relatorio medico da corveta (Vital de Oliveira. em sua viagem de circuU1
navegação apreseo Lado pelo dr. Galdino Cicero de Magalhães, primeiro cirurgião da
armada. Rio de Janeil'o, Typ. Nacional, 1.88:1, in·fo\' de VII-:l.96 pp., num. 2 If., com
15 es t. (B. da F.)

Ao

Molestias do systema nervoso

265:1.. - Medicina TIieologica, ou supplica humilde, feita a todos os senbores con
:ressores, e directore , sobre o modo de proceder com seus penitente na emenda dos
peccados, principalmente da lascivia, colera, e bebedice. Lisboa, na O/fi. de Antonio
Rodrigues Galhardo, :179lJ" in-4.o de 1.4:7 pp. num., 2 fI.

Sem nome de auctol'; mas foi escripta peto Dr. Francisco de Mello Franco.
li:sta obra foi pro\libida logo depois da sua publicação e a esse respeito vejam·se

as curiosas e na verdade interessantes particularidades que nos dá Innocencio da
Silva no seu Dicc. Bibl. P01't., t. VI, pg. 175. Os exemplares são muito raros e no
Rio de Janeiro ó se conhece o que é exposto.

Exp.: Bibl. Nacional.

2652.- Da enfermidade dos pretos chamada - Banzo (por Luíz Antonio de Oliveira
.Mendes). V. Dim'io de Saude, i835, pg. 7lJ,. (B. da F.)

2653. - Dissertation SUl' la nature, les symptomes de l'intIammation de l'aracbnolde
ct son rapport avec "encépbalite. These présentée et soutenue à Ia Faculté de Medecine
de Paris le :li Mai :1.829, pour obtenir le grade de docteur en medecine, par Antonio
Peregrino Maciel Monteiro, de Pernambuco. Paris, Imp". de Didot Le Jeune, :1829,
4n-4." gr. de 3 fi'., lJ,6 pp., :I. fi. (B. da F.)

26M.- Dissertaçiio sobre o tetano. These apresentada e ustentada na Escola de
.Medicina do Rio de Janeiro a :1.6 do Dezembro de :l.83í por Baltbazar Pereira Guede8,
,&. Rio de Janeiro, Typ. 11np, e Consto de Seig1l1t Planchel' & C.', i834" in-4:.o de 55 pp.
~ B. da F.)

27 ., ~



210

2655.~ Relatol'io do sr. dr. Maia, ácerca da memoria do H. dr. Francisco Jooé de
Araujo Oliveira, sobre a paralysia ; apre enlada em i8 do Fevereiro de i83li" á So
ciedade de M'dicina par'a ser nOlneado membro corre pondenle. Lido nu sessão de28
de Fever iro dc i835. V. Rev. Med. Flant., r, 0.° 10, (Jg. 17. (B. da F.)

2656. - Relatorio obre uma memoria do sr. João Berna rdo de A1mpida acerca da
enrermidade em Moçambique denominada rotaca. Lidu om li, de Junho de i836. V.
Rev. ilied. Flllln., II, n.O i, pg. i73. (H. da F.)

O aur.tor clenominft Inlaca á molcslia cal'actcl'isada por pbenomenos nervosos
devidos a abuso do coito e a resfriamentos.

2657.- Memoria sobre o telaoo conbecido debaixo do nome de opisthol,onos ; pelo
sr. João Elr,lngelistn Bangnl, cil'Urgião formado. V. Rev. ilIed. Flwn., II, pp. 337,
378, MiO; III, pp. 16, [;2, 92, i5!J" 175. (B. da F.)

2658. - Tres observações sobre o tetanoo, por Jo. é Maria Gueil ", ex-cirurgião mór
da provincia do falte Grosso. V. Diario de SCI/lde, i8Jli, pg. 3lJ,5. (B. da F.)

2659.- Dissertaçiío .obre a hy·terio. These apre notada e msteotada pernnte a
Fac. de i\fed. do Rio de Janeiro a 30 de Março ele i838 por Rodrigo Jo é 1\I,ll1ricio
Junior, &. Rin de Janeil'o, TUp. Imparo. de F. de P. Bl'ito, i838, io-lJ,." gr. do
25 pp. (B. da F'.)

2660.- Disserlação sobl'e a meningitis e de suo relaç1io com a encephalitis. Tllese
oprosl.'ntnrla á FiIC. ele !VIed. elo Rio ele Janeiro e susten tada em 18 rle Dpzel11bro de
1838, por Jo:io José Pim nlel. Rio de Jemelro, Typ. Impal'oial de Fl'allcisco de Paula
Brito, in·li,.o gr. de lJ,0 pp. (B. da F.)

2661.- Dissertnção sobre a hypocondrin. The~e apre enlada e sustentada pel'~nle

a Jtnc. do lIIed. do Ri .. de Janeiro a 20 ele Dezembro de 1838 por José Alltol1io Mur
tinha, &. Rio rle Janei1'o, Typ. Impa.roial de Franoisoo ele Paula Bl'UO, i839, in-lJ,.o
gr. de 38 pp. (H. da F.)

2662.- Ou. CI'vaçõcs de telanos precedidas de al,!!'umas con. icler~l'ões sobre e ta
molestia. Th e que foi apre entarfa ;\ F.1c. de Med. elo Rio de Janeiro . u~l,elll;llla

em ~O rle Dez,'nlbro de 1838, por Martinho Alvart's dn Silva Campo.. &. Rio di' Ja
neiro, Typ. Imp.eConst. eleJo Villeneuve&C.a, i838, in-lJ,.ogr. ele 85 pp. (B. da F.)

2663.- Di sertaç~o sobre:) encepbalite. Tbo~e ~presentnda e sustentarln perante a
Fac. de 1\led. do Bio de Janeil'O, no dia 19 de Abril cip 1839, por M~noel Pacheco da
Silva. Rio de Janeil'o, Typ. ImlJaroial ele F. de Paula Bl'ilo, i8;J9, in-4.0 gr.
de 26 pp. (B. ela F.)

2664,.- These apresentada á Fac. ele Med. dn Bahin por Quintino Augu to. Bahia,
Typ. eon tillloional, 117lp. ele G. J. D. de Barbuda, 1839, in-fJ,.o de 2 iI., 38 pp. num.,
iO. (l.s.daF.)

Ponto: Considerações gemes sobre o letanos.
2665.- De Spinalis medullre phrsiologia atqne patbolog-ia nonnullre propositiones.

Tbesis fluam Franciscus Ga"riel Fr('i res, Dia maLl ti nre, ~fil1~ mm Gellorali nm 'i vi
ta tis natus, ad Doctoris in Medici na Gl'ndum Promotus. FI umin 'mi lTIC'àicinm F'1('ul
tati obtulit et proqua Decimo sexto Ralend. Jauuar., Anno mdlesirno oeting-"f1lesimo
guadrage imo propug-nflvit. Flumine Jllnual'io, Ex TYP0.IJraphia Americana, itllJ,O,
m-4.ogr. deiOpp. (B. da F.)

2666.- Dis.ertncão sobre a hernonhag-ia espontnnea do encef;\lo. These apre en
tada á Fac. ele Med. do Rio de Janeil'O em 18 de Dezembro de 18li,0 pflra ser sus
tentada ,lfim de ol)ter o g-ráo de doutOl' por Antonio Jl1sé Gonç,dves Fontes. Rio dlJ
Janeiro, '1'yp. Fmnoeza, 18'10, iu-lj,.o gr. de 4,9 pp. (8. da F.)

2667. - Al"'umas considerações sobre a ajloplexia da hemoencephnlorrb~gia.

These que foi apre cntada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e suslent~da em 30 de
Junho de i8li,2 por Peelro Maria de Almeida Portugal, &. Rio de Janeil'o, Typ. do
Diario, de A. L. Vimlna, i8li,2, in-4-.o gr. de 28 pp. (B. da F.)

2668.- Dissertnção sobre a nympbomania. Tbese qur. foi ,lpre~entada e suotenlada
perante a Fac. de Med. ,do Rio de Janeiro em 13 de Dezembro de 18112, por
Alexandro rle Araujo Ribeiro. Rio de Janeil'o, TUp. Franceza, i8li,2, in-lJ,.o gr. de
21 pp. (B. dn F.)

2669. - Algumas proposições sobre encephal ite. Tllflse para verificação de di ploma
apre~enlada e sustentada cm 8 de A~osto de i811lJ, á Fac. de Med. do Rio
de Janeiro, por Medardo Rivani, natural de Bolonho, dontor em med,icina pela



211

mesma Univ. Rio de Janeil'o, TUp. Uwiv. ele Laemmert, :l.8~~, in-~.o gr. de 7 pp.,
21r. (B. da F.)

2670. - Considerações sobre a nostalgia. Tllese que foi apresenlada á Fac. de Med.
do Rio de Janeiro e susten tada em 11 de Dezembm de i8~4" por Joaq uirn Manoel de
Macedo. Rio de Janeir(}, Typ. Impal'cicLl de Francisco de Paula B1'/tO, i8M" in·4,.o
gr. de 4,(j pp. num., 4, Ir. (lL da F.)

2671.- Dissertação sl)bre a Ilysteria. The e apresentada á Fac. de Med. do Rio de
Janeiro em Dez l 'lllbro de 18/~4" por Joaquim Antão de Sena. Rio de Janeú'(}, Typ. Imp.
e COllst. de J. Villeneuve e Comp., 18M,> in-/1,o gr. de 26 pp., :I. fl. (B. da F.)

2672.- Uma theoria de tetano (pelo dr. Camal'go). V. Arclt. Med. Bms., II
(i8!J,5-4,(j), pg. 197. (B. da F.)

~6n. - Ponderações sobre a paralysia na appoplexia (pelo dr. Camargo). V. Al'ch.
Med. Bras., II (18Mi-4,6), pg. 224,. (B. da F.)

2674,.- Solll'e um caso de epilepsia observado em uma menina recem-na cida
(pelo dr. Januario Manoel da Silva). V. O Cl'epuswlo, da Babia, vaI. 2, :1.8'16,
pg. 129.

Exp.: Bibl. Nacional.

2675. - Di ser'laçiio . obre a bysteria, Tbe e apresentada á Fac. de Med. do Rio de
Janeiro e Hlstentada em 9 de De7.embro de 184,6, por Rodrigo José Gonçrdves. Rio de
Janei'ro, T!lp. cll) BI'asil, de J. J. da Rocha, :1.81.1,6, in-4,." gr. de 17 pp., 4, If. (8. da F.)

21)76.- Di sel'ta~ão acerca da cl10réa ou dansa de S. Guida. These apre entada á
Fac. de Med. do Rio de Janeiro e su tentada em :1.6 de Dezembro de i8Q6, por
Jacilltha Pcll"ira Machado, Rio de Janei/'o, Typ. Univ. de Laemme1·t, 18!J,6, in-4,.O gr.
de 4,J~ pp. nnm., 5 Ir. (8. da F.)

2677.- Algumas oll. ervações sob "e o tetano. Tbe e para verificação de diploma,
apresentada e sl1str·ntada perante a Fac. de Mdd. do Hio de Janeiro cm 7 de Maio
de t8!~7, por Chri. tovão Leycester Malet, medico pela Universidade de Santo André.
Rio de Janeiro, Typ. Impa1'ciat ele F. de Paulct Brito, i8~7, in-~.o gr. de fi pp.
ia (B.daF.)

2678.· Observação de delirium tremens ; pelo dr. Garnier.,. de Angra dos Reis.
V. Arc/to !1ed. Bras., IV ( i8,J,7-4,8), pg. i27. (B. da F.)

2679.- Cura do teLano traumatico pelo (artaro emetit:o em alta dose, Memo
ria ... pelo dr. Robprto Jorge Haddock Lobo. V. Ann. ele Med. B1'OS., III 084,7·/j,8),
pp. 135, Uí8, 18:1.,206. .

V. Analyse pelo dr. Candido Borges Monteiro, nos mesmos Ann., III, pg. 2~3,

E.p.: Bibl. Nacional.

2680.- Delirium tremens. Observação do sr. dr. Garniel'. V. Ann. ele Med.
Bras., III (184,7-(:8), pg. i69.

Exp.: Bibl. Nacinnal.

2681.- Memoria acerca do tetano essencial e traumatico das crianças, e dos
recem-nascidos, e das causas que com frequcncia o produzem no Rio de Janeiro;
seg-uid3 de um methodo tberapentico de bastante vantagem, comprovado por
cinco observLições; pelo sr. João Antorrio de Azevedo. V. Anu. de Med. B1'as., III
(184,7-48), pp. 268 e 285.

Exp.: Bibl. Nacional.

2682. - Observação de um abcesso no cerebello cujo lobo direito acha-se red uzirlo
a um kysto ; colhirlêl no Ho p. Mililar pelo dr. J. L. de Araujo Lima. V. Arch:
Med. Bras., IV ( 181.1,7·4,8), pg. 273. (B. da F.)

2683.· Cura do tetano traumatico pelo tartaro emetico em alta dose. Memoria
aprl'sentada a Academia Imperial de Medicina do Rio de Janeiro em 7 de Maio
de 18lt.8 por Roberto Jorge Haddock Lobo, &. Rio de Janei1'o, T!/p. Impa'rcial de F.
de Paula Brito, :184.8, in·4,." gr. de 2 Jf., 20 pp. num.

Exp.: Acad. Imp. do Modicina.

2684. - AIg-ulll1as proposições sobre a séde, natureza e tratamento do tetanos. These
apresentada á Fac. de Med. cio Rio de Janeiro e sustentada em :1.4, de Dezembro de
:1.84,8 por Jo.é de VlIsconcelles Menezes de Drumollfl. Rio de Janeiro, Ty,p.lmpal'cial
de F,'ancisco de Paula BTito, :1.84,8, in-4.o gr. de 4, pp. num., 3 ff. (B. da F.)

1\\
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2685.- Dissertação sobre a bistheria. These apresentada á Fac. de Med. do Rio de
Janeiro e sustentada em i6 de Dezembro de i8!J,8, por Antonio Martins Pinheiro. Rio
de Jalleú'o, Typ. Imp. e Consto de J. Villenetlve e Comp., i8!J,8, in·!J,.o gr. de :1.3 pp_
num., 3 ff. (B. da F. )

2686.- DisSertação sobre a hypocondria. ThesG apresGntada á F~c. de Med. do'
Rio de Janeiro e sustentada em !J, de Dezembro de i8~9, por Fernando Antonio Leat
Junior. Rio de Janeiro, Typ. Univ. de Laeml1w't, 18~9, in-4,.o gr. de 23 pp. num.,
4, ff. (B. da F .)

2687. - Algumas reflexões sobre o tetanos e particularmente sobre sua therapeutica.
V. Ann. Bra.s. de nIed., VI (1850-51), pp. 53, 73.

Pelo dr. José Pe reira Rego.
Exp.: Dibl. Nacional.

2688.- Observação de um caso de tetanos tratado 'pela agua ardente, e terminado
}Jela cura em :1.9 dias deste tratamento, enviada á Acaa. pelo SI'. dr. Saturnino de
Souza e Oliveira, para obter o titulo de melllbro titular. V. Ann. Bras. de .111ed., VI
(i850-51), pg. 24,6.

Exp.: Dibl. Nacional.

2689. - Dissertação súbre a hysteria. iTbese que, para obter o gráo de doutor cm
medicina, apresentou e publicamente su tentou no dia ii de Dezembro de i851
Antonio Luiz dG Souza Seix.as. Bahia, Typ. de Joti') Alves Portelia, i85i, in-4,.O do
[1, ff., 15 pp., 2 ff. (B. da F.)

2690.- Observações de diabetes em uma críanca de lO annos de idade (pelo dr-.
José Lomenço de Castro G Silva). V. Gaz. elos Hosp., II (1851-5i!), pg. :1.0.

Exp.: Dr. D. A. ~larlins C03la.

2G91.- Hospital da Mizericordia. Serviço do sr. dr. Costa Lima. Tetano traumatico
tratado pelo tartaro emetico em alta dóse (por Silva Azambuja). V. Gaz. dos Ho;p ...
II (185i-52), pg. 32.

Exp.: Dr. D. A. MJrlin3 CosIa.

2692.- Meningo·encephalite, meningo-myelit.e. Autopsia (por Silva Azambuja)_
V. Gaz dos Hosp., II ({8ill-52), pg. 95.

Exp.: DI'. D. A. Marlins CosIa.

2693. -' 'l'hese de concurso a um logar vago de sub"tituto da secção de ciencias
medicas apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro pelo dr. Manoel Maria de
Mornes e Valle sobre algumas considerações sobre a estructura, a irritabilidade e o
principio activo dos nervos encephalo-racl1idianos em geral, e sobre as funcções da
nervo espinhal ou accessorio de Willis. Rio de Janeiro, Typ. elo Diario de N. L.
Vianna, i852, in-4,.o gr. de 4, fI., 51. pp. (8. da F.)

269i. - Dissertação acerca da essencialidade d'asthma. These apresentada e publi
camente sustentada perante.á Fac. de Med. da Babia no dia 26 de 1 ovembro de 1852
para obt03l' o gráo de doutor em metlicina por Thomaz de Aquino Gaspar, &. Bahia,.
Typ. de Carlos Pog.qetti, 1852, in-4,.o de 6 ff., lO pp., 2 ff. (8. da F.)

2695. - Breve dissertação sobre a hypochondria. These apresentada e publica
mente sustentada perante a Fac. de Med. da Bahia no dia ii de .Dezembro de 1852
por Joaquim l\,Iarcelino de Brito Jnnior .,. para obter o gráo de doutor em me
dicina. Balúa, Typ. de Epiphanio .Pedroza , i852, in-4,.o de 4, ff., i6 pp., 2 ff. (B. da F.)

2696. - These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada em H de
Dezembro de 1852 por José Martins Rocha Junior. NictTteroy, Typ. Flmninense de C.
lWartins Lopes, i852, in-4,.o gr. de 35 pp., 3 ff. (B. da F.)

Pontos: LO Do diabetes ou glucosul'ia ; 2.° Angustia pelviana; 3.° Que modIfi
cações de rÓI'ma e de posição imprime o diaphragma á caixa thol'acica e ao pel'ical'dio t
Quaes as furrcções do perical'dio 1
2697. - Breves considerações sobre a natureza de algumas affecções nervosas e seu

tratamento. Tllese apresentada e publicamente sustentada perante a Fac. de Med. da
Bahia aos 26 dia de Novembro de i853 por Julio Cezar da Silva ... para obter o
grau de doutor em medicina. B!lhia, Typ. de Cados Po,qgetti, 1853, in-g,.o de g, ff,
i2 pp., 2ff. (B. daF.)

2698. - Algumas proposições sobre a diabetes. Tbese apresentada e sustentada
perante a Fac. de Med. da Bahia, em ii de Dezembro dG 1854, por Firmino José Doria>
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." para obter o gráo de doutor em medicina. Baltia, Typ. de Camillo de Lellis
.Masson & C.", i85~, in·4..o de 6 ff., 4. PP." 2 IT. (D. da F.)

2699.· Breves considerações sobre a catalepsia. Tbese que se propõe a sustentar
perante a Fac. de lIied. da Babia aos ii dias de D~zembro de i854, ... Possidonio de
MelIo e Accioli ... para obter o gráo de doutor em medicina. Bahia, Typ. de Cados
Po.q,qetti, i85(1" in-(I,.o de 8 tr., i8 pp., 3 ff. (B. da F.)

2700.- Dissertação sobre a nympbomania. These apresentada e publicamente
sustentada perante a Fac. de Med. da Babia, em i3 de Dezembro de 1.854" por José
Evaristo da Cruz Gouveia ... par:!. obter o gráo de doutor em medicina. Bahia, Typ.
de Epip!lanio Pedroza, i8fh, in-4,.O de 4 If. , til pp., 2 ff. (B. da F.)

270i. - Tbesis provecta Facullati Mcdicinm de Rio de Janeiro et defensa 7 de
Julio i855 a Tbeodoro Reichert, professor de medicina de Montevideo formato ab
Universitate Vratisvaliensi in Borussia. Ri~ de Jemeiro, Typ. Univ. de LaelJ!11u!'t,
i855, in-4..O gr. de H pp., 4, lI. (B. da F.)

Pon to: De paralysibus.
2702.- These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada em i4, ue

Dezembro ele 1855 pelo dr. Francisco Augusto Pereira Lima. R'io de Jant!i1'o, i8tí5,
in-4.0 gr. de 38 pp., 6 IT. (B. da F.)

I'ontos: LO Qual o melllol' trntamento da glucosuria, Jundado nos conllecimentos
recentemen te adquiridos sobre esta moJeôlia? 2." E1epl1allliasis dos Gregos, suas
causas e tratamento; 3.° Diagnostico dilJel'encial da com moção e derramamento
cerellraes; 4.° Calor animal.

2703 .-Ponto!: L° A tlJeoria das forças centrifugas poderá aproveitar no tratamento
da congestão cerebral. 2.° Que alfecção se podem confundir <;om a hernia ingninal
c quae' o signaes difTerenciaes; 3.° Na operação da cataracta a que processo se deve
dar prefcrencia : á extracçuo ou ao abaixamento. 4,," Determinar a dilferenç'a que ha
entre a chlorose e 11 anemia; These sustentada perante a Fac. de Med. da Bahia no
dia 22 de Setembro de 1856 por Frederico Relave ... afim de obter o gráo de doulor
eLO medicina. BaMa, Typ. Liberal do Seculo, i856, in·q,.O de 2 Jf., 7 pp. (B. da F.)

270L - Theses apresen tadas á Fac. de Med. da Bahia e peraute elIa sustentadas
em Novembro de 1857 por Joaquim Antunes Marinbo ... para obter o gráo de doutor
em medicina. Pontos. Como se explica boje a producção da diabetes? Hygiene
dentaria. Apreciação dos meLhodos operatorios empregados na cnra dos aneurismas.
Quaes os meios de verificar-.e a identiuade de um individuo? Bahüt, Typ. ele AI/t.

, Olavo da F1"allp-t Guerra, -1857. in .4. 0 gr. (8. da F.)
2705. These :lpresentada á Fac. de Med. da Bahia e ustentada aos ... de NovemlJl'o

ele i857 por Abdon Felinto Milanez para obter o gráo de doutor em medicina. Pontos.
Secçflo medica. i.· O tetano será uma llevrose essencial, ou conseqnencia da inflam
maçuo da mcdolla. 2.° Séde das mole·tias. Secç'uocirurg-ica. Terminação da inflam
mação. Secção accessori'l. O qoe é ferimento grave? Bahw, Typ. ele Camillo ele Lellis
Masson& C.·, i857, in-4,.o gr. de;) ff., i6 pp., i tI. (D. da F.)

2706.- Poraplcgia cm consequencia de immersões repetidas em agua do Illar sa·
nada pela occurrencia de uma febreepidemica rheumalica. OlJserva~ão do dr. L. V.
De·Simoni. V. Anll. Bms. de Med., Xl (1857 ·58), pg. 10. (B. da F.)

2707. - The e apl'esentnda á Fac. de .Med. do Rio de Janeiro e sustentada em 24 de
Novembro de i858 pelo dr. Francisco Augusto dos San los. Rio de Janeiro, Typ.
Univ. de Laem1llert, i858, in·4,.o gr. de 6 fI. q,9 pp. num., i tI. (8. da F.)

Ponlos: {.O Tetano traumalico; 2.° Ar ntbmospllerico; 3.° Alterações das facul·
dades inlelJectuaes ; 60. °Hemostasia ci rurgica.
2708.· These apresentada :i Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada em 6 de

Dezembro dei8ii8 polo dr. Domingos Lopes da Silv:l Aranjo. Rio (leJa/18iro, Typ.
Uniu. de LaemnlC1·t, i858, iu·((,.o gr. de 3 IT., 32 pp. num., i fi. (B. da F.)

Ponto: !'°TeLanos traumatico; 2.° Quaes fio os principaes saes de morphina eo
modo de obtel-os puros? 3.° Do pl1legmão difTuso; 60.° Da Ilemoptysis, suas causas,
signaes. diagnostlco. prognostico e tra tam en to.
2709.· These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada em 7 de

Dezembro de i858 pelo dr. Francisco de Assis Azevedo Guimarães. Rio de Janeiro,
Typ. do Commc1'GÍo de Brito & Bra,qct, i858, in .4,.0 gr. de 2 ff., 19 pp., 2 tr. (B. da F. )

Pontos: L° Da glucosuria, suas causas, sMe, signaes, diagnostico, prognostico
e triltamento; 2.° Qual o melhor tratamento da febre ama;rella' 3.° Tratar da am
putação em geral e especialmente das vantagens e lOconvel1lentes dos methodos opera
torios porque pode ella ser praticada; 4. ° Do envenenamento pela peçonha do cas-
cavel. I' 1.
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27100- These apresentada á Fac. de Medo da Bahia e perante a mesma sustentada
no dia .. ode Dezembro de 11:l1>8, por Severiano Braulio Monteiro .•. anm de obter o
grão de doutor em medicina. Pontos. As emissões sanguineas convirão nas congestões
cerebraes? Apreciação dos meios operatoriosempregados para a cura dosllneuri mas.
Bebidas aromaticas. Póde·se em gernl, ou eXtlepcionalmente nffirmnr que hOllve
e tupro? Bahia, Typ. ele Carlos Pogor;etti, 1858, in-4.0 gr. de i fio, 12 pp., 1 n.
(B. da F.)

2711.- Tetano traulUntico felizmente curado com a ngua de louro-cerejeiro, d pois
de inrructLlosamente tratado pelo opio e outros remetlio : obsel'vaçào r.olbida pdo
Dnado dr. Francisco Manoel da Conceição. V. Ann. Bras. ele Jlfecl., XII (1858-59),
pg. 100

Exp.: Bibl. Nacional.

2712.- These apresentnda á Fac. dA Med. do Ilio de Janeiro e sustentndll para o
concurso a um lugal' de oppositor da seroção de sciencia medi n pelo dr. Francisco
Pinheiro Guimarães. Rio de Janeiro, T!J71' de D. L. dos Santos, 1859, in./loo gr. de 4lfo,
82 pp.,-1 fi. (B. da Fo)

Ponto: Algumas palavras sobre a epilepsia.
27130- The e sobro diver:'o pontos apresentada e publicamente sustentada em

Novembro de '1859 prrante 11 Fnc. de Merl. da Bahia por Pedro MHuricio da Conceiçiio
Embirlls:'ú ... aflm de obter o gráo de doutor em medicina. Ponlo . O teta no orá
uma nevrose ossencinl, om consequencia da inOammat;ão dn medulla? Quando a
pr nhez complicar-se de ascite; e que esLa por seos progreo os compromelter a vida
da O1u1110r; convirá praticar-se o parto prematuro, ou anLes a paraeenthe e? Sensi
bilirlade. Inranticirlio debaixo do ponto de vista medico-legal. Ba'tia, Typo e Liv.
ele E. Pedl'oza, '1859, in-400 gor. de:;J no, 37 pp. num. (B. da F.)

2714.· O tetanos e seu tratamento (palo dr. Bezerra). V. l1nno Bras. de Med.,
XflI ('1859-60), pp. '121 e 139 o

Expo: Diill. Nacional.

2711>'- Concurso para tl'O lugares de oppositore da secção de sciencias medicas.
Tbe e aploesentnua o su °t ntada na Fac. de Med. da Ballia em ~Iaio de '1860 pelo
dr. Luiz Alvare dos Santoso Ponto. A glycosuria erá devida á diminuição da alca
linidade dos humores animaes? B:dtia, Typ. do Diario, '1860, in-4.0 gr. de 5lf.,
11 pp. num., 6 JIo (13. da F.)

27160-Tbese apresentada á Fac. de Med. do Rio de Jnneiro e susteutnda em 31 de
Março de ·181i0 pelo dr. Pedro Nolasco Pereira LeiLeo Rio de Janeiro, Typ. do C01'reio
11fe1"calltil de M. Bal'1"eto, Filhos e Octaviano, 1860, in-'!,.o gr. de 6. Il'., 26 pp., 1 n.
(B. da F.)

Pontos: :1.0 Totanos tl'DumaUco; 2.° Prognostico; 3.° Blennorrhagia uretral;
4.° Arsenico e acido arsenioso.

2717.-1"aculd. de Med. da Bahia. Tbe e sobre os pontos seguintes. Qnal o
melhor tratamento do tetano ? O que é in/l;lmmação? Tratamento do hydrocele. O
que são pós, e quaes os modos de preporal-os? Para o doutorado cm medicina; a pra
sentada e publicamente sustentada em Novembro de '18tiO pOl' Antonio Felix: da I:u-.
nha Brilto. Bahia, Typ. do Diario, f8tiO, in-4.o gr. de ,1 fio, i2 ppo, :I fi. (13. da F o)

27180 - Accessos histeril:os dependentes de nm estado gaRtrico (pelo dr. Bezerra).
V. Ann. Bras. de Med., XIV (i860-6i), pg. 71>.

Exp.: Bibl. Nacional.

27190- Facu/do de Med. da Bahia. Concur o para oppositor á secção medica
Tl1ese sobre a diabéte o, seguida de algumas proposições sobre as sciencias de que se
compõe o enoin 1 medico pelo doutor João Frallcisco cio Rey. Bahia, T!lp. de Anto
nio Olavo ela Fl'anpa Gum'a, :1861, in-400 gr. de 2 ff., 3-7 pp. (13. da Fo)

27:200 - These apresentnda á Fac. de Med. do Riu de Janeiro e su.trntada
em '19 de Novembro de i861 pelo dr o Joaquim Fernandes Peixoto. Rif) de Janl!i
1'0, Typ. de Quirino & formão, 1861, in-6.oo gr., de 4: ff., 30 pp. num., 1 tI. (B. da F o)

Pontos: Da 1lI yeli te ; 200 Hemostasia cirurgica ; 30 0 Crises; lk.o Pl'opl'iedades ge
raes dos corpos.

2721. - Do valerianato de atropina na epilepsia (por T. H. [Torres Homem)]. V.
Gaz. Med. do Rio de Janeú'o, !l.862, pg. 75.' .

Exp.: Bibl. Nacional.
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2722. - Do emprego tIJerapeutico do curare nas llevroses convul ivas (pelo
dr. Souza Co ta). V. Ga~. lIfed. do Ri) de Janei,'o, 186:2, pg. 111-

Exp.: BiIJI. Nacional.

2723.- Fac. de Méd. de Pill'is. Thê,e paul' le doctorat en médecine présentée et
soutenue le 21 Mars 186'2 par João Alvares :loares de Sou a. Poinl de dissertaLion.
Des paraly ies consecutive aux miJladic aigües. Pal'is, Rignryux, Impr. de lf), Fac. de
ilfed., 186~, in·6,.O gr. de 3 Ir., 36, pp. num. (B. da F.)

2724,.- F'IC. de Med. da Bahia. SeO'undo concur o pal'a um lugar de opposiLor á
secção medicD. The e que pretende sustentar o doutor AUlonio Joaquim Hourigue
dD Costil. BaMa, Typ. de A.ntontO Olcwo da Fl'(tnça Guerra, 186:2, ia-4.0 gr. de
2 [f., lIH1-8 pp. (U. da F.)

Ponto: Diaanostico das paralysias.
2720. - The-e apresenladil á Fac. de ~1ed. da Ballia por Pedro Jo é da Silva

Ramalho ... afim ue p der exercer liVl'emente a sua profi"ão no Brazil. Baltia, Typ.
Poggetti, 186.2, in-l.o gl'., de 6, if., 17 pp. num., i fi. (B. da F.)

Ponto: A tbma.
2726.· The,e de. ufficiencia apre enlada á Fac. de lI1ed. do Rio de Janeiro e sus

tentada pelo dr. João Cull n, {'orlllado pela Univ. de New-Albani. RIO de Janeiro,
Typ. Fr(/ncaza de Frederico Arfredson, 1862, in-fa,.o gr.- de 3 fI., 10-2 pp., i n.
(B. da F.)

Ponto: Das doenças do cerebl'o e uas membranas.
2727. - The. e ilpresenlada e publicnmen te sust'ntadn perante a Fac. de Med. da

Babia em No,-ell1bro de 486:.!, por Constantino LLLiz da ilviI Moura ... para outer o
gráo de doutor rfi medicina. Buli/a, Typ. de Cam tto de LeUis M asson & C. a, i862,
in·fl,.o gr. de o11'.,27 pp., i fI. (B. d" F.)

Ponlos: LO Hy teria ;,2.° A sciencia medica deve concordar com a lei que jlllga
crilllino'o o loucos de todo o genel'O, que tendo intervallos lucido . n'elles com
metlelll o crime; 3.° O ahorto será seguido de consequ ncias mais perigo as do que
o parlo natural e de term01 4.° QQal é o melbor tratamellto da sypbilis con
genita 'f

2728. - These IIpresentada á Fac. de Med. do Rio de janeiro em Novembro de
1862 (Jelo dr. Emilio Joaquim da Silva Maia. Rio de Janeiro, Typ. PU11la Brito, 1.852,;
in-fl,." de ::!if., W pp., 2if. (B. da F.)

Ponto: LU Diagnostico dilIerenciat entre a myelile e a meningite rachidiana
2.° MedlJlla spinal anatomo-r1escriptivamente consi terada; 3.° Physiologia ria me
dulla pinal; 4.° Porque dado' se costumam a resolver de ordin:lrio a' que·toes de
identidade de pes oa 1 Dos signaes fOl'llecidos pelo ystema osseo.
2729.- O tetano é uma perversão do nervos do sentimento. Mt'mori:l pelo

dr. Pedro Autran da Matta Albuquerque Juniol'. V. Ann. Bms. de ilfed., 1862-63,
pg. 13:2.

Exp.: nibl. Na~ional.

2730. - Memoria ... pelo dr. Jo é Maria de Noronha Feital. Considerações medico
praticas obre o e;;tupor, as convul. ões, o tetano, e o delil'io traumaticos. V. Ann.
Bms. delUed., 1862-63, pp. 217 e 231-

Exp.: llibJ. Nacional.

273f.- Um caso de tetano espontaneo, curado com sulphato de morphiua e
illbalaçõcs de elhel' sul furÍllo (pai' T. H. [Torre Homem]). V. Gaz. 1l1ed. do
Rio de Janei,'o, 1~63, pg. 6,6,. (B. da F.)

27;12.· Paralysia do 3.° par; ac ão physiologica do grande e pequeno obliquo
(pelu dr. Gama Lobo). V. Gaz. lIfed. do Rio de Janeiro, 1863, pg. 206. (B. da F.)

2733. - These apresentada á Fac. de 'Ied. do Rio de Janeiro e sustentada em 22
de Novembro de 1863 pelo dr. Antonio Justiniano dils Cbaga . Rio de Janeiro, Typ.
da Actualidade, 1863, in·4.0 gl'. de 6 ff., 6,9 pp., 1 fl. (B. da F. )

Ponto: LO Do tetano; 2. oDa angina diphterica e seu melhor methodo curativo;
3.° Da retenÇãO da placenta dentro do uteru, depois do parto ;4.° Historia medicu
legal do abono.

2734.- These de sufficiencia apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e
su tentada em 21 de Julbo de i864 por LaurentEu!(ene Vignaux, da Faculdade de
Fl'noça. Rio de Janeiro, Typ. Univ. de Laamnwrt, 186fa" in·fl,.o gr. de 2if., 21-3 pp.,
i/]. (B. da F. )

Pon to: Algumas considerações sobre a apoplexia cerebral. \ I~
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2735, - These apresentada para ser snsten lada em Novembro de 186~ perante a
Fac, de Med. da Bahia por Manuel Simões Dalt!'o da Silva ... Para obter o grão de
doutor em medicina. Ponto. Da pathogenin e tratamento da glyco uria. Casamentos
illeg-ilim.os perante a hygi~ne. Resecções. Vinhos modicinae . Bahia, Typ. Pog.tJetti,
dJ Totlnnlto LX C,a, 1861!, 1U'~'0 gr. de 2 /T., 34 pp., 111. ( B. da F.)

2736. - Duas palavras sobre o letanos ( por C. V.). V. Rev. do Athellêo lIfed.
n.02, 1865, pg. 15. (13. da F.)

2737.- These apl'esenlada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada pelo
dr. Jo.é Anlonio da Silva Vianna, em 2l de N()vembro de 18fio. Rio de Janeiro,
Typ. Perscvemnça, 1865, in-q..o gr. de 3 If., 24 pp., 1 iI. (U. da F.)

Pontos: L° Diabetes ou glyco uria; 2.° Cliolel'a-morbus; 3.° Das feridas do
peito em geral e 0111 pal'ticular da do coração; 4..0 Da. a phyxia em geral e da
aspl1yxia por su penç;io em particular.

2738.· These apre.enlada ii I·ac. do Med. do Hio de Janeiro e sustent~da em 22
de I ovembro de 1865 pelo dl'. Guilhel'me Antonio da Silva. Rio de Janei1'o, Typ.
Industria Nacional, de CotTim & CamJlos, 1865, in-'J,.O gl'. de 2 (T.,4,7 pp. num., 2
fT. (B. da F. )

Pontos: L° Myelite; 2.° 0,\ germinação e modo de operar dos divel',os agentes
sobre ella ; 3. ° Pliysiologia da. medulla espinbal ; ~.o Anatomia de criptiva da me
uul1a espinhal.

2739.- These que snstenta em Novemhl'o de 1861> para obter o grilo de doutor
em medicina pela Fac. de Med. da Bahia, Odorico Carlos l3acellai' Antunes ...
Ponlos. Tratamento do telano. Do casamento. Do centeio espigado e suas applicações
em obstetricia. Tinclluas alcoolicas. Bahia, Typ. de E. Ped1'oza, 1865, in-fJ,. ° gr. de
30 pp. num., 1 n. (B. da F.)

2740. - These de sufficiencia apresentada á Fac. de ·Med. do Rio de Janeiro pelo
di'. Luiz Pereira Barreto, da Univ. de Bruxellas. Rio de Janei1'o, Typ. Paula Brito,
1861>, in-4.0 gr. do1dT., 6!f,-~ pp., 1 n. (B. da F.)

Ponto: Theoria das gastralgias e das nevroses em geral.
2741.- These apresentaJa á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada pelo

di'. Antonio Justiniano Fartos Bustamante. Riu de Janeiro, Typ. Indtlst,-ia Nacional
de Cotrim & Campos, 1865, in-~.o gl'. de f! !f., 62 pp. num., i fI. ( B. da F.)

Ponto': L° Tetano; 2.° ~Iyelite; 3.° Thol'acentese ; ~.o Historia medico-legal
do aborto. •

2742. - These apresentada á Fac. de ~fed. do Rio de Janeil'o e sustentada em 20 de
Agosto de 1866 pelo dr. Jesuino Pinto de Meirelles. Rio d~ Janei1'l), Typ. The
venel & C.a, 1866, in-V gr. de 2 II., t8 pp. num., 1 11. (13. da F.)

P..nlo : LO Aslllma e seu tratamenlo; 2.° Historia medico-legal tio aborto;
3.° Da anesthesia cirurgica; ~.o Da cllyluria.

271!3. - These apresentada ü Fac. de Ied. cIo Rio ue Janeiro e sustentada em 26 de
Novembro de 1866 pelo lll'. Candido Emílio do Avellar. Rio de Janeiro, Typ. Ulliv.
de Laemmel't, 1866, iu-~.o gr. de 3 If., 62 pp., 1!l. (B. da F. )'

Pontos: LO Epilepsia; 2.° Da alimentação; 3.° Das lJe010rrhagias anatomo
pathologicamente consi deradas; ~.° EI ucidar as di ITeren tes questões que se lem
susci tado wbre a natureza do ozona e determinar a infiueucia da sua pre ença ou
ausencia na atmospbel'a sobre a saude publica.

2744. - Relataria apresentado ii Sociedade de Sciencias Medicas do Rio de Janeiro
pelo dr. V. Saboia, acêrca das causas nat Ul'oza e meios therapeuticos mais efficazes
na ecJampsia. V. Revista Academica., 1867, pp. 97 e 1311.

Elp.: Aead. Imp. do Medieina.

2745. - These apresontada ii Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada em 3 de
Dezembro de 1867 pelo di'. Francisco Ribeiro de Mendonça. Rio de Janeiro, TY/J. de
Brown e Pe1'eira Juniol', 1867, in -4. 0 gr. de 4 If., 65 pp. num., 1 tI. (8. da F.)

Pontos: L° Encephalite; 2.° Dossuccos digestivos; 3.° Fracturas da clavicula;
~.o Estudo chimico-pbarmacologico do cllloroformio.

2746. - Algumas considerações sobre a aphasia, a proposito de um caso obser
vado na clinica hospitalar do illllstrado professor, o sr. dr. Faria. Por Claude01iro
Caldas. V. Gaz. Med. da Bahia, II (1867·68), pg. 90.

Elp.: DI'. J. Z. de MODezos Drum.
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2747. - Observações de um ca o de eclampsia ... pelo sr. dr. Peçanha da Silva.
V. Ann. Bt·as. de Med., XIX (i867-68), pg. i72. (B. da F.)

2478. - '1'hese apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e su tentada pelo
dr. Jacintho de Freitils Rodrigues Braga, em 29 de Maio de i868. Rio de Janeü'o,
Typ. doApostolo, :l.8li8, in-4." gr. de 511.,30 pp. num., i n. (8. da F.)

Pontos: LO Empbysema pulmonar; 2.° Dos climas considerado como cau as de
moleslias; 3.° Do valor relativo dos signaes diagnosticos da prenbez; 4.° Do infan
ticidio por omissão.

274·9. - '1'bese de suJIiciencia nprescntada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e
sustentada em 25 de Julho de {868 pelo dr. üeorge Scarborough Barnsley, da Univ.
de Ricbmond. Rio de Janei1'o, TUp· Univ. de Laemmert, i868, in-fJ,.o gr. de 5lf.,
22-5 pp., { n. (B. dn F.)

Ponto: DipbLberia.
2750. - Algumas considerações sobre a asthma. '1'hese apresenLadn á Fac. de Med.

dn BnlJia e suo tenLada em Outubro de 1868 por Antonio Simões de Faria ... afim de
poder exercer a sua profissão no Imp 'rio do Brazil. Balda, TUZJ' de Jocio Gonçalves
Toudnho, i8liS, in-4.0 gr. de 4 n·., 26-2 pp., i fi. (B. da F.)

275i. - '1'hese apresentada á Fac. de M:3d. do Hio de Janeiro e snstentada em 27 de
Novembro de i868 pelo dr. Joaquim U;loy dos Snntos Andrade. Rio di! Janeil'o, Typ.
Amedeu, i868, in-4.0 gr. de 3 lf., 38 pp., i n. (B. da F.)

Pun tos: :l.. o Das ca usas que deLerm inarn as dyspepsias gastricas no Rio de Janei 1'0.
Qualo tratamento que mai aprovei ta 1 2. ° Pneu nlOnia; 3. o Da eclampsia durante a
prenbez e o parLo; 4." Infanf.icidio por omissào.
2752. - 'l'hese apresentada li Fac. de Med. do Rio de Janeiro e susten tada cm 27

de Novembro de i868 pelo dr. Adrião Luiz Pereira da Si Iva. Rio de Janeil'o, Typ.
do Apostolo, i868, in-4.0 gr., de 4 tr., 42 pp., i fi. (B. da F.)

Pon tos; l.. ° EncephaliLe; 2.°00 aborto criminoso; 3.° Rheumatismo; 4.° Das
ulceras.
2753.-'1'be'o apresenLada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e su tentada em

28 de Novembro de 186 pelo dr. Francisco de Paala Perei ra '1'avare. Rio de
Jallei1'o, TUp. Progresso, i868, in·4.0 gor. de 3 lf., 24 pp., i fi. (B. da F.)

Pontos; :1..0 Diagnostico difIerencial entre as parai ysias reflexas e as que dependem
dos cen tros nervosos; 2. ° Da eclam p ia durante a pl'en bez e o parLo; 3.° Diagnos
tico diJIerencial entre a febre amarella e a febre billiosa dos paizes quentes j 4.°
Estudo cbimico-pbarmacologico sobre as preparações iodo-tannicas.
275 L -These apreseutada li Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada em 27 de

Novembro de 1868 pelo dr. Henrique Leopoldo Soares da Camara. Rio de Janet'l'o,
Typ. Nac., 1868, in-4.o gr. de 5 ff., 6i pp. num., 1 n. (B. da F.)

Pontos: L° Do diagnostico e tractameuLo das lesoas dos orificios esquerdos
do coraçào ; 2.° IIypertbropbia do coração; 3° Da digitalis e suas preparações
llbarmaceuticas; 4.° HemosLasia pela acupressura.
2755.-'1'hê e apresentada li Fac. de AleJ. do Rio de Janeiro e sustentada em 29

de Novembro de i868 pejo dr. Julio Cou tanL PourcbeL. Rio de Janeiro, Typ. ão
Apostolo, i868, i.n-4." gr. de 4 iL, 35 pp. num., i fi. (8. da F.)

Pontos: L° Hypel'tl'Ophia do coração j 2." Signaes tirados da voz e da palavra
3. ° Hemostasia pela acu pressura ; 4. ° Calorico i I'rad ian te.
2756.- Parapl gia depois das febres illtermittente-; cura pelo dr. Ferreira de

Lemos, do Pará. V. Gaz. Med. da Baltia, III (i868-69 ), pg. 92.
Exp. : Dr. 1. Z. do Mouozos Brum.

2757. - Atropbia m llscular progressiva Lratada vantajosamente pelos preparados
de arsenico, pelo dr. J. F. da Silva Lima. V. Gaz. ~fed. da Baltia, III (18G8·69),
pg. 229.

Exp.: Dr. J. Z. do Monozos Brum.

2758. - These que apre entou á Fac. de Med. da Bahia para ser su tentada
eill Novembro de :I.8(J9 a fim de obter o gráo de doutor em medicina Augu~to
Freire Maia Bittenconrt. Baltia, Typ. de J. G. TO!lrinho, 1869, in·4. 0gr. de i fi.,
38 pp., i n. (8. da F.)

Pontos; Lo Astbma; 2.° Tratamento da angina dipbtherica; 3.° Influencia
da sypbiles sobre a marcha da prenhez; 4.° Vinbos medicinaes. 1\ ú,

28
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27ã9.- These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada em
:,{ de Dezem bro de 186\1 pelo dr. Manoel Goulart de SOUZ:l. Rio de Janei"O,
TVp. Pet'severança, i869, in-q,.o gr. de :3 ff., 39 pp. num., 1 fi. (B. da F.)

Pontos: L° Encephalite; 2.° Da apresentação da espadua com sahida do braço;
3.° Do empl1ysema pulmonar; 4.° Do opio e SU;lS preparaçõos pharmaceutlcas.

2760.-These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentnda em 7
de Dezembl'O de 4869 pelo dr. José Ferreira Anjo Coutinho. Rio de Janeiro, Typ.
Persevemnf'a, i869, in-q,.o gr. de q, ff., i26 pp. num., i a. (B. da F.) .

Pontos: LO Discripção da myelite: investigações sqbre suas cau as em geral
e principalmente sobre a influencia que as febres intel'lnillentes, perniciosas
e typboide porventura exercem sobre a sua exi tencia ; 2.° Da encephalite;
3.° Estudo chimico e pharmacologico sobre o e~porào do cenleio; 4.° Contu 6es.

2761.-Tilcse de sufficiencia apre entada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e
sustentada em 23 de Outubro de i869 pelo dr. Claudio Lisboa Serra. Rio de
Janeiro, Typ. de Domingos Luiz dos Santos, i869, in-q,.o gr. de 3 Ir., il-q, pp.,
~ ff. (B. da F.)

Pontos: Do tetano e sua tberapeutica.
2762.- Tbese apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro para ser su ten

tada por Antanio Teixeira de Souza Alves. Rw de Jallcü'o, Typ. PCl'seVerallfa,
i869, in-q,.o gl'. de i fi., 56 pp. num. 1 fi. (B. da F.)

Pontos: L° Descripção da myeliLe : investigação sobre suas causas em geral
e principalmente sobre a influencia que as febres intermitentes, pernicio as e typho
ides porventura exercem sobre a sua exi tencia j 2.° Arsenico e eus COl1lpostos
con Iderarlo pbarmacologica e tberapeuticamente; 3.° Da placenta ; ~.o Da digitatis,

e suas preparações plJarrnaceuticas.
2763.- These apresentada li Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada pelo

dr. Antonio José da Costa e Sá. Rin de Jancú'o, Typ. Perset'erallça, i869, in-q,.o gr.
de 31J., 83 pp. num., i n. (B. da F.)

Pontos: i. ° Tra tal' do rheumali mo articular agudo e da sua frequencia com o
rbeumalismo visceral; 2.° Do aborto criminoso; 3." Do uso do tabaco e de sua iu
fiuencia sobre o organismo; 4. ° Contusões.

276q,. - Tllese apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada por Aman
cio da Rocha Bastos. Rio de Janeiro, Typ. Uniu. de Lae:mmert, 1869, in-q,.o gr. de 2 IT.,
30 pp. num., 1 fl. (B. da F.)

Pontos: LO Empbysema pulmonar; 2.° Irite; 3.° Rheumatismo; r..oDa morte
real e da morte apparente.

2765.- These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro para o concurso a um
lugar de Opposilor da secção medica pelo dr. Albino Rodrigues de Alvarenga. Rio de
Janeiro, Typ. Univ. de Laemmer/, 1870, iu-q,." gr. de 3 ff., 36-10 pp. num., i n.
(B. da F.)

I'onto : Diabetes.
2766.· These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada em 7 de

Dez.embro de i87.0 pelo d.r. JO!~ Theodoro Alves da Hocha. Rio de Janeiro, Typ.
lTllw. de Laemme7t, i870, In-4.. "r. deq,ff., 32 pp. num., i fi. (B. daF.)

Pontos: LO Da encephalite ; 2.° RheumaLismo; 3. ° Osteite.; r.. oDa morte real e
da morte apparente. I

2767. - Tbese que apresenta para ser publicamen te sustentada perante a Fac. de
Med. da Bahia em Novembro de 1871 afim de obter o gráo de doutor em medicina
Antonio BoniCacio de Souza Brandão. Bahia, Typ. de J. G. Tourinho, 1871, in-4..o gr.
de 1 fi., i8 pp., i fi. (B. da F.)

Pontos: i. ° Glycosuria; 2.° Cancro do eslomago ; 3. °Asphyxia dos recem-nasci
dos, suas causas, Córmas, diagnostico e tratamento; 4.° Estudo chimico da urina e
sua applicaçào ao diagnostico e â lberapeutica.

2768.-These que deve sustentar perante a Fac. de Med. da Bahia em Novembro
de 18B para obter ~ ~ráo de d~utoro em medicina Antonio Martin Torres. Bahia,
1Iyp. de J. G. Tuul'tnno, i87i, m-q,. gr. de 1 fi., 4,0 pp. num., i fi. (B. da F.)

Pontos: l.. Tetanos traumaLico e seu tratamento; 2. ° Asphyxia dos recem
nascidos, suas causas, Córmas, diagnostico e lratamento j 3.0 Tetanos; ~. ° Quaes
os vestígios em que se deve rfundar o medico-legista para reconhecer o instrumento
com que se fez um ferimento.
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2769.- These quo deve sustentar perante a Fac. da Bahia em Novembro
de i871 nam obtpr o gráo de doulor em medit-ina Euclides Alves Ferreira da Rocha.
Bahia, Typ. do Dial'io, 1871., in-l~.o gl'. de i n., 31i, pp. num., i n. (B. da F.)

Ponlo : LO Glycosuria j 2.° Tuberculose pulO1on~r; 3.° Prolapso do IItero du
rante o pado e suas indicações j 4.° Quaes os vestigio e meio em que se deve fun
dar o medico·legisla para reconllecer o instrumento com que se fez UIl1 ferimento.

2770. - The e apre enlada á Fac. da B:lhia por lIderon o Theodoro Martins ...
para. er sil.lentada rm Novembro de i871, afim de obter o gráo de doutor em
medicina. Baltia, Typ. ele J. G. Tourillho, i87!, in-4,.o gr. de i .n., 1.6 pp., i /l.
(B. da F.)

Pontos: LO Tetanos traumatico e seu tratamenlo j 2,° Influencia da syphilis
sobre a marcha da prenhez; 3. ° Séde das moles tias j 4. ° Theoria da respiração
vegetal.
2771.· These que sustenta em ovemhro de i87i perante a Fac. da Babia

afim de obter o g-ráo de doutor em medicina Pedro Borges Leitão. Baltia. Typ. do
Diario, 187!, in·4,.· gr. de i fi., 18 pp. num., i /l. (8. da F.)

Pon tos: .{.O Glycosuria; 2. °Cancro do estomago; 3.°Feridas envenenatlas ; 4.°Tin
turas alcoollcas.

2772.- These que deve ser u tenlada perante a Fac. de Med. da Bahia em No
vembro de 1871 por pl:Jdro Gomes de Argollo F não ... afim de aLter o gráo de
douLorem medicina. Bahia, Typ. do Diario, de 3 fT., 16 pp., i n. (13. da F.)

Pontos: LO Glycosuria; 2.° Gangrenas indirectas; 3.° Infecção: 4.° Pode-se em
geral ou excepcionalmente afirmar que Ilouve estupro 1 .

2773. - These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada em 23 de
Dez-mbro dA i871, pelo rIr. Manoe dn Rorha Fernandes Leão. Rio de Janeiro, Typ.
do Diario do Rio de Janei7'o, 1871, in·4,.o gl'. de 4, /T., 66 pp., 2 lf. (B. da F.)

Pontos: LO Da condiçôe pathogenicas da paraplegia; 2.° Do diagnostico e trala
ml'nto das dif'ferente fórrnas de rheumalismo cerebral; 3.° Tuberculose pulmonar;
4.°Electricidade dynamica.

2774..' - Tllei'e apresen'tada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro em i6 de Setembro de
1871 e Sl1stentad~ em 3 de Janeiro de 1872 pelo dr. Franrisco Nogueira Cardoso.
Rio de Jalleiro,Typ. do Apostolo,i871, in-4,.o gr. de4,lf., 35 pp. num., 2 IT.
(B. da F.)

Pontos: L° Encepba li te e seu tratamento; 2.° Calorico em geral; 3. ° Do u o e abuso
do tab~co e de sua influencia sobre o organismo; 4.° Dos vomitas incoherciveis na
prenllez.

2775.- These apresentada á Fllc. de Med. do Rio de Janeiro no' dia 3i de Agosto
de i871 e .-u tentada em 2 de Jnnei 1'0 de 187:2 pelo dr. José Pereira Landim. Rio de
Janeiro, Typ. de Que,'üw & Irmão, i87l, in-4,.o gr. de 4, JJ., 4,2 pp. num., i fi.
(l3.daF.)

Pontos: LO Do diagnostico e tratamento das dif'ferentes fórmas de rbeumatismo
cerebral; 2.° Oleo de figado de bacalháo considerado pllarmacologica e therapeulica
mell te , 3. o Dos vomi tos incoercíveis na prenhez; 4. ° Phenomenos chiwicos da
digestão.

2776.- Gastronomia seguida de cura (pelo dr. João Henrique Adams). V. Ann.
Bras. de Med., XXHl(l8H-7:2), pg. ::103. (8. da F.)

2777.- Tetanos traam'aticl); r.urado p810alcool. Pelo cons. V. F. de Magalhães.
V. Gaz. Med. Gll Balda, V(1871-72), pg. 94...

Exp.: Dr. 1. Z. do Monozos Brnm.

2778.- Emprego do bromureto de pot.assio em um caso de epilepsia. Pelo dr. J. P.
Bricio. V. Gaz. 111ed. da'Bahia, V (i87!-72), pg. 129.

Exp.: Dr. J. Z. do Mooozos Brum.

2779.- The. e apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Augusto Fen'eira
dos antos. Rio de Janeil·o, Typ. Academica, 1872, in-4,.o gr., 1 n., i64, pp. num., 2ff.
(B. daF.)

Pontos: {.° Diagno Uco e tratamento das molestias agudas do encephaJo e de suas
membranas; 2.0 Ua electricidade como meio therapeutico j 3.° Pneumonia j 4.° Am
putação côxo-femural. I' {;
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2780.- Tbese apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Pedro Snnches de
Lemos. Rio áe Jan{!i1'o, Typ. do Diw'io do Rio de Janeiro, i872, in-4.o gr. de i 1].,78
pp. num., i fI. (B. da F.)

Pontos: LO Epilepsia; 2.° Das herançns; 3.° Amputação coxo-Iemul'al; ~.o Dos
vinhos como excipientes dos medicamentos.

278'1.- These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Estevão Ribeiro
de Rezende. Rio de Janeil'o, Typ. Univ. de Laemmel't, i872, in-4.o gr. de 2 tl'.
pre!. , 64 pp. num. (B. da F.)

Pontos: LO Epilepsia; 2.° Descripção, acção phy iologica e therapeulica da pe
psina- e proteina - ; modos de adlllini tração e dóses; 3.° Operaçõe reclamadas
pelos tumores hemorrboidaes; ~.° Da atmosphera.

2782.-Dois ca os de eclamp. ia curados pelo hydrato de chIara!. elinica do dr.
Augusto Teixeira Belfort Roxo. V. Gaz. 111ed. da Bahia, VI (i872 -73), pg. i34.

Exp.: Dr. J. Z. do MouozosBrum.

2783.- Um caso de tetanos spontaneo, tratado peln tinctura de gyrasol, cura. Pelo
dr. PossidonioVieira dos Santos. V. Gaz. Med. da Bahia, VI (187:2-73), pg. 1'19 .

. Exp.: Dr. J. Z. do Monozos Brum.

2784.- Nota acerca de um caso de nevrose espasmodica, seguida ás vezes de
hemoptises, e muito identica á molestia que na Inglaterra se denomina astbma do
feno ou febre de feno (bay-fever). Pelo dr. Julio Rodrigues de Moura. V. Gaz.
Med. da Bahia, V (i87'1 - 72), pg. 268; e VI (1872 - 73), pg. 3.

Exp.: Dr. J. Z. de Monozos Brulll.

2785.- These que sustenta em Novembro de i873 para obtel' o gráo de doutor em
medicina peja Fac. da Bahia Trajnno Borges d' Abreu Marques. Pontos. Tetanos
traumatico e seu tratamento. Da cephnlotripsia e suas indicações. Tuberculose
miliar aguda. Estudo chimico do ar atillllospherico. Bahia, Typ. do Diario, 1873,
in-4.0 gl'. de 20 pp., i fI. (B. da F.)

2786. These apre entada para ser publicamente sustentada perante a Fac. de
Med. da Bahia em "ovembro de i8'73 por Vicente de Paula e Silva ... para obter o
gráo de doutor em medicina. Pontos. Tetanos traumatico'e seu tratamento. Salu
bridade publica da Bahia. Respiração vegetal. Feridas por armas de fogo. Bahia,
Typ. do Dia?'io, i873, in-4.ogr. de26 pp., i fl. (B. da F.) .

2787.- These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Eduardo ülympio
Teixeira. Rio de Janeiro, Typ. Univ. de Laemmert, i873, in-fJ,.o gr. de i fl., 57 pp.,
i fi. (B. da F.)

Pontos: LO Epilepsia; 2.° Atmospbera; 3.° Urethrotomia; ~.o Pneumonia.

2788. - These apresentada á Fac. de M:ed. do Rio de Janeiro por Thomaz Pimentel
d'Ulhôa. Rio de Janeiro, Typ. da Luz, i873, in·4.0 gr. de i fl., 38 pp., i fi.
(B. da F.)

Pontos: LO Epilepsia; 2. 0 Innervação; 3.° Do tratamento dos aneurysmas; ~.o

Atcools.

2789.- These apresentada li Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Luiz José de Alva·
renga. Rio de Janeiro, Typ. Fmnco·Amel'icana, i873, in·q,.o gr. de i fl.,49 pp.,
2 ff. (B. da F.)

Pontos: L° Epilep ia; 2.° Athmosphera; 3.° Tratamento dos aneurysmas; ~.o

Mercurio e seus preparados considerado physiologica,. therapeulica e pbarmacologi
camell te.

2790.- These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por D. José de Souza
da Silveira. Rio de Janeiro, Typ. Perseverança, i873, in·4.0 gr. de i fl., 94 pp.,
i fl. (B. da F.)

Pon tos: LO Tetano essencial; 2. ° Acupres ura; 3.° Pneumonia; 4.° Escolha dos
medicamentos.

279'1. -Tbese apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por José Bernardo de
Kopoll3 Junior. Rio de Janei1'o, Typ. de Guimm'ães & Immo, i873, in-4.o gr. de i fl.,
74 pp., i fi. (B. daF.)

Pontos: L° Tetano e sencial; 2.° Do aborto criminoso; 3.° Acupressul'a;~. ° Do
aleitamento natural, artificial e mixto em gerat e particularmente do mercenario
em relação ás condições em que elle se acha no Rio de Janeiro.
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2792. - These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Cezario Pereira
Macbado. Rio de Janei1'o, Typ. Academica, i873, in-4.0 gr. de i fi., 44 pp., i fi.
(B. da F.)

Pontos: 1.0 Tetano essencial; 2.° Acustica; 3.° Acupressut'a; 4.° Do diagnostico e
tra tamen lo das 1I10lestias pai udosas.

2793.- Tbese apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Manoel de Araujo
da Cunha Alvarenga. Rio de Janeiro, Typ. da Luz, i873, in-4.0 gr. de i fi., 80 pp.,
i fI. (B. da F.)

Ponlo : LO Apoplexia cerebral; 2.° AtmosplJera ; 3.° Diagnostico diJIerencial dos
tumores do escroto; 4.° Vaccinação e revaccinação.

2794.- Dansa de S. Vito ou Cllorea. Observação clinica (pelo dr. J. Z. M. Brum).
Y. Rev. ilfed., i87:1-74, pg. 32i. (B. da F.)

2795.- 'l'he e apresentada li Pac. de Med. do Rio de Janeiro por José Celestino
Soares. Rio de Ja:neil'o, Typ. da Reforma, i&74, in-4.0 gr. de i fl., 4.·7 pp., i O. (B. da F.)

Pontos: LO Do diagnostico f) lra lamento das diversas manifestações do hy terismo
e da epilf'psia ; 2.° Do infanLicidio por omissão; 3.° Indicações e contra-indicações da
sanj!ria duranle o esl:ldo puerperal ; 4.° Do aleitamento natural, artificial e mixlo em
geral e em particular do mercenario, allenlas as condições da cidade do Rio de Janeiro.
2796. - These de sufficiencia apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro pelo

dr. Jo t\ Carlos Berrini, da Univ. de Turim. Rio de Janeiro, Typ. Academica, i874,
in-4.0 gr. de 1. 0.,26-5 pp., 1 O. (B. da F.)

Ponlo : Breve di sertação sobre a cboréa.
2797. - These apresenlada li Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Antonio Romualdo

Monteiro Manso. Rio de Janeiro, Typ. Academica, i874, in-.í.o gr. de 3 if., i55 pp.,
i fl. (B. da F.)

Ponlos: LO Do diagnostico e tratamento das diversas manifestações do bysteri mo
e da epilepsia; 2.° Do envenenamento pela stl'ycbnina; 3.° Operações necessarias
para a obliteração das arteria nos aneurysmas; 4.° Funcções do gl'ande sympatbico.
2798. - A espelina no tratamento da epilepsia (pelo dr. Lourenço B. Pereira da

Cunbu). V. Rev. Mell., 1874-75, pg. 67. (B. daF.)
2799.- Observação de um caso de tetano Lraumatico. Tratameuto pelo cbloral e

bromureLo de potassio. Cura. (Pelo dr. J. Marinbo.) V. Rev. ilfed., i874-75, pg. 70.
(B. da F.)

2800. - Observações sobre alguns casos de eclamp ia tratados com a associação do
chlol'oformio e do bromureto de potassio e cbloral, extrabidas da clinica de partos do
dr. Oliveira Araujo. Y. Ann.Bras. de Med., XXVI (i874-75), pg. 222.

Exp.: Dr. José Poreira Rego Fitho.

2801. - These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro (de sufficiencia) pelo
dr. Dominico De-Luca, da Universidade de Napoles. Rio de Janeiro, Typ. de J. Paulo
Hildebl'andt, i875, in-4.0 gr. de 2 ff., 22-3 pp., i fi. (B. da F.)

Pon to: Tetano.
2802.· Tbese de sumcieuc'ía apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro pelo

Dr. Pio Limana. Rio de Janeiro, Typ. Univ. de E. & H. Laemmert, i875, in-li,.o gr.
de 2 rr., 12-2 pp. (B. da F.)

Pon to: EnceplJalite.
2803. - Tbese apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Nuno Ferreira de

Andrade. Rio de Janeiro, Typ. de E. H. Laemmert, i875, in-4.0 gr. de 4 fI., i54 pp.
num.,2 ff. (B. da F.)

Pon tos: LODo diaO'nostico e tratamento das nevroses visceraes; 2.° Chloral ; 3. °
PoJypos naso-plJaryngeanos; 4.° Ataxia muscular progressiva.

2804.- These apresentada á Fac. de Med. do Rio Janeiro por Francisco qe Menezes
Dias da Cruz Junior. Rio de Janei1'o, Typ. de Browll & Evaristo, i875, lO-4.0 gr.
de i fi., i09 pp., i fi. (B. da F.)

Pontos: L0 Das paralysias; 2.° Arte de relatar a Justiça; 3.° Do organicismo ; ~.o
Do diagnostico e tratamento das diversas manifestações do lJysterismo e da epilepSia.

2805.- Tbese apresentada á Fac. de Med. do Rio de J.aneiro por Antonio Luiz
Monteiro da 8ilvà. Rio delJaneil'o, Typ. da Reforma, i875, lO-li,. ° gr. de i fl., 53 pp.
2 fI. (B. daF.) \\G
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Pontos: LO Nevl'aIgias; 2.° E~ectricidade; 3,0 Indicações do force ps e da "ersão
podalica; 4," Das grand s epidelllias pesli lenciaes, da regras e precf'ito bygienicos
que se devem observar no inLuito de ob'tar o seu desenvolvimento ou provagação,

2806. - These apl'esentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro p r C:ypriano de
Souza Freit<l~. Rio de Janeit·o, Typ. Academica, i875, in-4.0 gr., de i O" i65 pp.,
ifi.(B.daF.)

Pontos: LO Nevralgias; 2.° AtOlosphera; 3.° Nevrolomia ; 6,.0 Hypoemia in
lertropical.

2807.- O!}scrvacões do emprego do hvdrato de chloral no tetano lraumalico pélo
dr. José Pereira Guimarães. Y. Rev. Med., i876, pp. 399 e 453. (8. da F ,)

2808.- Tetanos traumat.ico traLado pelo emprego combinado do Iiydrato de chlo
ral e injecçõ s hypode!'mic1s de morphina pelo dr. A. Paciüco Pereira. V. Gaz. Med.
da Bahia, 1876, pg. i 12. (8. da F.)

2809.- Mole'Lias do systema nervoso. Lições de clínica medica f~itas na Fac. de
Med. do Rio de Janeiro pelo dr. Torres·Romem. V. D Pro.]1'. lI/ed. I, I p. 225, 253,
28i, 309, 3:37, 365, 393, 4:H, 1152, 4i7, 50·1, 5'1,1, 561, 589, 6i 7, e 647 ; II, pp. 5, ifi9,
197,225,309, 3ô5, 393; III, pp. 313,337. (B. da F.)

2810.- These de sufficiencia apresenLada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro pelo
dr. Manoel Francisco de Oliveira. Rio de Janeiro, Imprensa Inaustrial, i!Hfi, in-4.0
gr. de i tr., 2't" 4 pp., 21T. (8. da F.) .

Pon to: Hys teria.
28H.- These apl'esenlada e publicamente sustentada perante a Fac. de Med. da

Bahia em Novembro de i87'6 aum de obter o grão de doutor, por José Luiz de Aragão
Faria Rocha. Balda.. Implensa Economica, 1876, in-4.0 gr. de i O., 67 pp. num.,
i O. (8. da F .) .

Pontos: LO Eclamp ia; 2.° Corpos extranhos no conducto auditivo externo;
3.° Qual o vinho a que se deve dar prefcrencia. na pl'~paração do vinllo medicinal.
Razão de preIerencia; ~. o Qual o lJIelbor tratarnen to da febre arnarelIa.

281.2. - These para seI' publicamente ustentada perante a Fac. de Med. da Babia
em Novemhro do 1.876 aum de obter o gráo de doutor em medicina por CustodiQ
Rodrigues de Vasconcellos. Balâa, Imprensa Ecollomica, i876, in-4.o gr. (B. da F.)

Pontos: LO Diag'nostico e tratamento da ataxia locomotriz Jll'ogres iva; 2. ° Fe
rida da arliculações e seu tratamenLo; 3.° Signaes diagno Uco fornecidos pela
auscultação do coração; ~.o Pbenomenos chimicos da digesLão e da respiração.

28.13.- Fac. de Med, da Bahia. Tbe e para o doutoramento, por José Zacharias de
Souza. Bahia, Typ. Constitucional, i876, in-~.o gr. dtl i fi:; 26 pp. num., i Jl.
(B. da F.)

Pontos: LO Eclampsia; 2.° Que modillcações soITrem os medicamentos dentro do
organi mo em conLaclo com os elementos analomicos e com os lIul11ol'e 'f 3. 0 Qual o
mel boI' llleLbodo para preparar os vinbos medicinaes; 4.° Diagnostico diITerencial
entre carie e nevroze.

28i4.- These apresentada e sustentada na F3c .. de Med. da Babia, por Pedro
d'Andrade Freitas. Bahia, Df!. lith.-typ. de J. G. Tourinho, H176, in-4." gr., de i fi.,
33pp., iH. (B. da F.)

Pontos: LO Do diagnosti1:o e tratamento da ataxia locomolriz progre siva;
2.° Da lhermometria clinica; 3.° Feridas da cabeça complicadas de fractura; 3,° Qual
é o melbor methodo para preparai' os vinhos medicinaes.

28i5. - Thege apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro, par Tbeogenes Dario
de CanLalici. Rio de Janeiro, Typ. Central de Brown & Evaristo, 1876, ill-4,.O gr.
de i n., 04 pp., i fi. (8. da F.)

PonLos: Lo Das condições patbogenicas, do diagnostico e tratamento da ataxia
~ocoO?oLriz; 2.° Envenenamentos pelo arsenico; 3.° Loucura puerperal; 4.° Da
IcterlCla.

2816. - These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro, ·por Ricardo Augusto
Soares Baptista. Rio de Janeiro, 'J:yp. de Domingos Luiz dos Santos, i876, in-4.0 gr.
de 8't, pp. num., i tI. (B. da F.) .

Pontos: L° Das paralysias; 2.° lurísprodencia medica da prenbez; 3.° ln
ducsões medico-cirurgicas rFsullantes do eslu{jo anatomo-topograpbico da região
perllleal; 4.° Das emanações palustres.
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28i7.- These apresentada li Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Pio Antonio de
Souza Filbo. Rio de Janeil'o, Typ. MOI'.ira 1I1aa;imino &: C.', i876, in-6"o gr. de 2 ff.
i06 pp., i fi. (13. da F.)

Ponlos: l.0 Do v~lor do lrat~mento do tetnno traumatico; 2. 0 Chloral c chloro
formio; 3.° Diaanoslico das prcnheze , causas de erro; 4,.0 Fava de Calabar conside
rada plJarmacologica e therapeulicamente.

2818.- Thpse apresenlarla á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Mànoel de Souza
Avides. Rio de Janril'o, Typ. Univ. de E. &: H. Laemmert, i876, in-~.o gr. de 3 Jf.,
120 pp. num., i n. (B. dI! F.)

Pontos: LO Do valor do lr~t:lmento do tetano traumatico; !.o Estudo chimico
pb~ I'Inacologico sohre o opio: 3.°Diagno lico das prenbezes, causas de errQ ; 4,.°Fava
de Calabar considerada pllarmacologica e therapellticamente.
28l9.· Tbeso apre enlada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Lycurgo de Castro

Santos. Rio de Janei1'o, Typ. de G. Leuzin.qer & Filhos, 1.876, in·6,." gr., 1. fi., i35
pp. num., 2 Ir. (B. da F.)

Pontos: LO Do diagnostico das molestias d:l. medulla alongadn.; 2.° Glycerina :
3.° Df) emprego dos :lne tbesicos durante o trabalho do parto; 4,.0 D~ valor da cere~
hroscopia no uiagnoslico e prognostico das l1!olesLias intra-craneanas.
2820. - The3e apre"entada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Luiz Telles Bar

reto de Menezes. Rio de Janeiro, Typ. de G. Leuzingel' &: Filhos, i876T in-4,.o gr. de
i09pp. num., i fi. (B. daF.)

Ponlos: LO Ataxia muscular progressiva; 2.° Hydroslatica; 3.° Do valor do trata
mento do letano trall maLico ; 4,. °Tuberculos mesentericos.

2821.- Tbe~e 11preseutada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por José Bento de
Paula Souza. Rio de Janeiro, Typ. dct Reforma, 1876, in-4,.o gr. de 1. n., 63 pp. num.,
i)I. (D. da F.)

Ponlos: i.o Ataxia.mnscolal· progressiva; 2.° Hygrometria; 3.° Do emprego dos
anpstllesicos dorante o trabalho do parlo; 4,.°Hypoemia intertropical.
2fl22.- These apresentada á Fac. de Med. do Rio de laneiro por José 'Alves Ma

chado Junior. Rio de Ja'lIeiro, Typ. Central de Bl'own & Evaristo, i876, in-4,.o gr. de
i n., 7i pp. num. (B. da [i'.)

Pontos: LO Do valor do tratamento do tetano traumatico; 2.° Aspbyxias; 3.° Te
notomia ; 4.°Hypoemia. intertropical.

2823.- These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Ioaquim José da
Silva Pinto Junior. Rio de Janeiro, Typ. Cosmopolita, 1.876, in-4,.o gr. de 6, ff., 70 pp.,
i n. (n, da F.)

Ponlo : LODo valor (lo tratamento do tetano traumatico ; LO Aborto criminoso;
3. o T.racbeotomia ; 6<. ° Racbi tismo.

2826,.- Tbese apre'entada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Antonio Pereira
RiJ)eiro Guimarãe.. Rio de Janeiro, Imprensa Industrial, 1.876, in·6,.o gr. de i 11.,
78 pp. num., i fi. (B. da F.)

Pontos: LO D diagnostico das moleslias da medolla alongada; 2.° Etber ace
tieo; 3.° Diagno tico das prellbezes, causas de erro; q,.o Das condiç.ões patbogenicas
do diagnostico e tralamento da ataxia locomotriz prog-ressiva.

28~5. - The e apresentada á Fac. d Mtld. do Rio de Janeiro por Alberto Gonçal
ves ~e Souza Portugal. Rio de Janei?'o, 1876, in·6,.O de i fi., 7[~ pp., i fi. (!:l. da F.)

Ponto: LO Do vn.lor do tratamento do telano traumatico; 2.° Aborlo crimi
noso; 3.0 Trombo vulvo·vaginal ; 4,.0 Rachitismo. .

2826. - Sobre o tratamento do delirium tremens pela digitalis em dósc alta e uni
capelo dr. J. L. Paterson. V. Gáz. Med. da Bahia, 1877, pg. 266. (B. da F.)

2827. - Da peri-encephalite dilfusa (pelo dr. Nuno do Andrade). V.Rev. 1I[ed., i877,
pp. 5;:1, {55. (B. da F.) .

2828.- Lições de clínica medica. Amol1ecimento medul1al·. Ext. de uma lição
oral de clinica medica feita pelo prof. Torres-Homem no dia 1.7 de A.bril (por K. V.)
V. Rev. Med, 1877, pg. 123. (B. da F.)

2829. - Meninrrite rachidiana. Nephrite pareocbymato a. Kistos bydalicos dos
ventriculos )ater~es do co!'ebro (pelo dr. Jo é Augusto Pereira Libhoa). V. Rev. 1I1ed.,
iS77, pg. 239. (B. da F.) II '+
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2830. - These apl'esentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Autonio GouJal't
VilJela. Rio de Janei1'o, Typ. da Refonna, :1877, in-lJ,.o gr. de i 11., iOi pp., i tI.
(B. da F.)

pontos: i. o BemorrlJagia cerebral; 2. 0 Das quina; 3.° Operações reclamadas
pelos e treitamento da uretbra; ~.o Papel dos rins no organismo bumano.

2 31. - ThElse apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Jo é Luiz Moreira
de Barros. Rio de Janei1'o, Typ. do Di1'eito, i877, in-lJ,." gr. de i a., i09 pp., i 11.
(B. da F.)

Pontos: Lo Hemol'l'bagia cerebral; 2.° Do aborto criminoso; 3.° Do cerebello;
~.o Ipecacuanba, sua acção pbysiologica e lberapeutica. -
2832. - Tl1ese apre entada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Luiz Antonio

Barboza Nogueira. Rio de Janeiro. Typ. Univ. de E. & 11. Laemmert, 1877, in-lJ,.o gr.
de 211'.• iU pp., i fi. (B. da F.)

Pontos: L o Hemonbagía cerebral; 2. o Alcaloides naturaes; 3. o Do melbol' me
tbodo de tratamento das feridas accidentaes e cirurgicas; 4. 0 Lesõe' organicas do
coração.
2833. - These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Symphronio

seguirido de Souza. Rio de Janei1'o, -TUp. Academica, i877, in-lJ,.o gr. de i fi.,
158 pp., i 11. (B. díl F.)

Pontos: i. o Henlonl1agia cerebral; 2. 0 Substancias alJJllminoides; 3. 0 Do ce
relll'o; ~. ° Glycogenia.

283lJ,. - These apresentada em Novemuro de i877 á Fac. de Med. da Rahia para
o doutoramento de Luiz Francisco Junqueira da Luz. Baltia, Typ. do Dia1·io. i877,
in·lJ,.o gl·. de i fi., 59 pp., i fi. (B. da F.)

Pontos: LO Diagnostico e traUunento da ataxía locomotriz progressiva; 2.° Qual
o mel bar tratamento da febre amarella; 3. 0 Feridas das articulações e eu tra
tamento; ~.o Qual é a mel bar prepamção dos vinhos medicinaes1

2835. - These sustentada em Novembro de :1877 perante a Fac. de Med. da Bahia
por Io-nacio Justo Ribeiro ..• para 01 ter o gráo de doutor em mcdicina. Ba/lia, Typ.
Constitucional, i877, in-lJ,.o gr. de i fi., 3lJ, pp. num., i n., (B. da F.)

Pontos: LO Eclamp ia; 2. 0 Qual a acção do preparados fcrruaino os sobre o
sangue; 3.° Ca os em que se deve provocar o aborto; 4. ° Do suicídio sob o ponto
de vista medico-legal.
2836. - The e apre entada:i Fac. de Med. da Bahla para ser perante elJa publica

mente sustentada em Novembro de i877, pejo doutorando Climerio Cardozo de Uliveira.
Ba/tia, Typ. do Monito/', i877, in-(j,.o gr·. de 2 tf., i59 pp. num., 1 n. (B. da F.)

Pontos: L° Eclamp ia; 2.' Que valor tem os exlractos pbarmaceulicos; 3.° Cir-
culação capillar; 4.° Das feridas em geral e de seu curativo. .

2837. - These su tentada em Novembro de i877 peran te a Fac. de Mp.d. da Bahia
por Alberto Francisco do Espirito anto ... para obter o gráo de doutor em me
dicina. Bahia, . Typ. Constitucional, :1877, in-lJ,.o gr. de i n., 37 pp. num., i n.
(B. da F.)

Pontos: i. o Eclampsia; 2.° Tbermometria clinica; 3.° Vinbos medicinaes;
~.o Corpos extranbos no conducto auditivo externo.

2838. - These para doutoramento de A canio Lopes Villa -Bôas. Bahia, Typ. de
Affonso Ramos & C..., i877, in-lJ,.o gr. de i fi., lJ,6 pp .• :1 fi. (8. da P.)

Pontos: i.o Do diagnostico e tratamento da ataxia locomotriz progressiva;
2. ° Estndo cbimico do ar atmospllerico; 3.° Distinguir os cancros malignos dos be

. nignos de modo a indicar-se uma operação com todas as probabilidades de resultado
favoravel; 4.° Qual o eJJeito da medicação ferruginosa sobre o sangue 1

2839.- These de doutoramento apresentada á Pac. de lI:1ed. da Bahia por José Fer
nandes Villa-Verde. Bahia, Typ. de Affonso Ramos &: C.", i877, iu·4.0 gr. de 2 ff.,
50 pp., i fi. (B. da F.)

Pontos: L o Diagnostico e tratamento da ataxia da locomo~riz progressiva; 2.°
Placenta; 3.° Absorpção dos medicamentos; 4.° Qual o vinbo que deve ser prefe
rido para a preparação dos vinbos medicinaes 1 Razão de prllferencia.

284,0.- The e que apresentou á Fac. de Med. da Bahia para ser publicamente
defendida afim de obter o gráo de doutor em medicina José Zeferino L·'crreira Vel
Ioso ... Baltia, Typ. de Affonso Ramos & C..., i877, in-lJ,,o gr. de 2 tf., VIr-f20·i8 pp .•
i fi. (13. da F.)
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,pontos: LO Diag~ostico di[~rencial rias p'u'alysias; 2.° Funcção da meduHa
e plnIJ<lI; 3.° In(Jica~oes do aborto; lj,." EnvencnaJllento Ilda dlgilalil1a.
28'd.- Fllc. de l\lerl. da I3:Jili:l. 1'11 se inaugural de FeliL:illl1o Teixeira da

Matla Bacellul'. Bah~ct, Typ. da Tribuna, Hl78, o.d lf., lzg, pp., i [l. (13. da F.)
p,'ntos: LO AccilJentes nerV'1 os do alcoholismo; 2 ° Allr:es os pOl' COl1"cstâo c

seu Lralillnelll.o; 3.° Plleu.J1ogastrir.o; fl,.o ~nV~lIenalJ1ellto pela digllalina. "
284.2.- Tllese npl'esenlaua á Fac. de Meu. di) fiio de Janeiro lJor Pedro QuinLiliano

BarlJuza du Silvu. Rio dc Janei o, T!JjJ. de G. Leuzingel' & Filhos, 1877, ill-!l:.o gr. de
2 tf., 7tl pp. I1UIl1., 1 [l. (13. du F.)

Pontos; 1.0 Epilepsia; 2.0 Do aborto criminoso; 3.° D1S Iczões traulllalicas do
enccplla lo ; lj,. ° Da ipe':ilcuanlla, sua aCt;ão pb ysiulogica ~ therapeu Lica.

28!l:3.- Tllese apresentada á Fac. de Med. dn Rio de Janeiro por Necesio José Ta
vares. Riu de J(tneiro, T!Jp. do Direito, i877, iu·4.o gr. de i n., iOli pp., i fl.
(E. da F.)

Pontos: LO Epilepsia; 2.° 1)0 inr.lnlicirlio; 3.° Operações reclamadas pelos cal·
cu los v~sicae5; lj,. ° uo jabol'and i, sua acção ph ysiolugica e Lbera pe ulica.
28V".- These npresentaua á I"i1C. de Med. do Rio de Jnneiro pOl' Miguel Archanjo

de Sanl'Anlla. Rio dH Jal/eáo, T!JjJ. de G. Leuzin.!Jcr & Filhos, i877, in-iJ,.o gl'. de
2 ff., UJ pp., i!l. (U. dll F.)

Ponlos: 1.0 D diag-no.lico diITel'encial fias molestias agurlas da meduJla espinhal;
2.° J-lYl;rúmetria; 3. o,DJ tl1rol11bo vulvo-vaginal; lj,.u Do jabol'andy, sua acção
pby'iulogica e tbera(Jeuti.:a.

28',,5.-These aprl'senlada li Fac. d~ Med. do Uio de Janeiro por José da Cunha
Souto JJaior. Ri) dI? Janeiro, T!Jp. do Imp. IlIst. Artistico, 18ii, in-4,.o gr. de 2lf.,
i07 pp., i n. tB. di! F.)

Ponlos; L° Epilep ia; 2.° DJ absorpçiio e eliminação dos venenos; 3.° Do
lhrombo vul vo-vaginal ; lj,. ° Nervos vaso·nwLores.

28\'6.- These apresentnda 6 FiIC. de Med. do Rio de Janeiro por José Alvares Ru
bião. Rio de JUlleirJ, TUp. de G. Leuzin.qel' & Pil/ws, i!li7, ill·4.0 gr. de 84 pp., 1 n.
(E. da F.)

Puntos: L° Epilepsia; 2. ° Dns strychnaceas e seus prorJuclos pharmaceulicos;
3. o Das opeJ:ações reclamadas pelos esLrei talllenLos da uretl1m ; lj,. ° Febnl amarel1a.

28407.- These apresenlada á Fac. de àled. do Bio de Janeiro (rle suillr'il'ncia) pelo
dr. Frpderlcn Guilherme RicUl'UO ROlllano, da Fac. de Med. d~ Lonrlles. Rio de Ja
ileiro, TUp. UI/iv. de E. eH. Laemmcrt, i8i7, in·4,.o gr. de 31I., 3'l:-g, pp., i fl.
(B.daF.)

Ponto: Sobre a sclerme insular do cerebro e da medulla espinhal.

28g,8.- These apresenlndn á Fac. de Med. do Rio rle Janeiro por Em slo de Castro
Moreira. Rio de Janeiro, T!Jp. de G. Leltzin,qcr & Filhos, i877, ill-4.0 gl'. de i fI.,
i3'l: pp., i fl. (8. da F.)

Pontos; 1.0 Epilep;;ia; 2.° AlcaloirJes naturaes; 3.° Operação reclamada pelos
estreitamenLos da uretbl'a; lj,.0 IJO san:;ue.

28\'9.- These a presentada á Fac. d, Med. do Rio de Jnneiro por Albel'lo Ulysses
do Rego Lope:. Ri} de Ja/l,'iro, T!Jp, de Domingos L1ÚZ dos Sanlos, i8i7, in-g,.o gr.,
de i 11., Mi pp. num., i O. (H. da F.)

Pontns; { ° Epilpp ia; 2.° Ahorto CI'iminoso; 3,° Diagnostico das prenhezes,
causas de erro; 40.° Lesões organll'<\s uo coraçáo.

285J.- Tr,1clumento da epilepsia p~lo curare. V. OProg. nfed., III, 489. (B. da F.)
285L.-Publicnções do PJ'ogresso Medico. Lições sllbre as molesL!as do systcma

nerVOiO f 'itas na Filculdade de M,'dlcina d., Rio de .Inneiro pelo dr. J030 Vicente
Torre!> F1l1mem, &. Rio de Janeiro, T!Jp. AC1(deJ)!tca, i878, in-4,.o de IV-201 pp. num.
(B.daF.) ,

28:>2.- These apre entadn e publicamente sustentada permte a Fac. de Med. da
Bahin em NllvClllhro de 1878, alim ue obtel' o ~.mío de doutor, pOI' Joaqllim. José
Coimbra, B.l!úa, T!Jp. Const., i87~. in-4,.o gr. de i fl., 61 pp. num., i !l. (13. da F.)

Ponlos; LO Tetano traum~lir.n; 2.° Prenhez extra-utPI'ina; 3:° Do melhor
tralamento da febre amarella; 4.° Que valor t~m os vinhos meuicinaes.

29 \\~
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2853.- Fac. de Med. da Bahia, These para o doutorado em medicina sustentada
por Frederico de Ca tro Rebello. Bahia, Impl'onsa Econonnca, 1878, in-4.0 gr. de
i O., V·204, pp., nurr.., 1 fi. com 1 esl. (B. da F.)

1'on10 . J.O LocalLaç:io nas moles lias cerebraes' 2.° Inlporlancia do estudo das
locali ações cerehraes nas fracluras do cl'aneo; 3.~ Experilllenlaç50 l'byslologica
ou toxicologia; 6..° Das emissões ~anguineas no tralallJelllo da plJl'umoui:1.

2854,. ·Tllese para o doulorado em medicina apresentadol por João AlexanLlro
Seixas. flahia, 111/.p1'ensa Economica, 1878, in·4,.o gr. de l LL, 69 pp. num., 10.
(B. da F.)

Ponlo : iOTelan05lraul1lalicojíl.oEnyenenalllenlo pelndigilalina;3.oQueillla
durasj 6..° IlheumaLismo arliculal'lgudo.
~855.- Fac. de Med. da Bahia. These parn o doutOlado 111 medicina apresentada

por Jo:,é Carneiro de Campos. Ba/lia, Typ. de An'onso Namos 6: C.". 1878. in-4,.o gr.
de ~ 11'., -127 pp., 1 O., com 1 (·st. (B. ua F.)

Ponlo~: LO Locali acão nas rnoleslias cerebraes; 2° Qual o melbor Il'ntamenlÜ'
da frbl'e typlloidéa 93.° Hislologia dos rins,descarnação calarrbal dos seus canaJiculos;
6..° Analyse speclral.
2856.-The.e para o doutorado em medicina apresentada por Pedro Soares de

Amorim ... Ba/tia, Typ. c/e An'onso llnmc$ & C..., 1878, in·q,.o gr. do 2 1J., q.'lIJp.,
1 n. (D. da F.)

PonLos: LO Telanos traumalico; 2.° Da il1lportancia d.a auscullação no diagnoslico
(la prenhez; 3.° Que valor Lem os vinhos IlIcdicinaes9 6.. oDJ melhol' Lratalllelllo da
febre typlloidúa.
2857.- These apresenlada á F~c. do Med. do Rio do Janeiro por Jusé Carlos Fer

reira Pires. Rio de Jel1lelTO, Typ. de Hyppolito José Pinto, 1878, iu·~.o gr. de 1 fi., 134,
pp.,1 O. IB. da F.)

PonLos: LO Do diagnostico diITerencial das molestias cbronicas do encephalo j 2.°
Do el1\'enenamenlo pelo acido pl'ussico j 3.° Da llemalocele; 4." Do diagnosLico e trata
mento da syphilis visceral.

2858.- These apre.entaea á Fac. ele Mec]. do Rio de Janeiro por Joaquim Jo é
Teixeinl de MeõquiLa. Rio de Janriro. Typ. Central de Evaristo R. da Costú, 1878,
ju·4 ° gr. de 10.,59 pp., 1 fl. (n. da F.)

PonLos: LO Do Letano; 2.° Dos signaes de morte; 3.° D s val'ice~ j 6..° Ncplll'ile
parencllymatosa.

2859.- These apresentada á Fac. de Med. do Wo de Janeiro por JacinLl10 AI.' es
Ferreira da Silva. Rio de Janeil'n, Imprensa InduSt1-iul, 1878, in 4,.0 gr. de Ul., ,,"
pp.; 1 fl. (13. da F.)

Ponlos: i:o Das condições paLl1ogonicas, diagnosLico e tratnmento da alaxia loco
molorn progressi va ; 2. ° Acidas bi lliares ; 3.° Do diagnostico e lra talllen to da coxalgia ;
6.. ° Da ictericia.
2860.-Those apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Hertencio Lllovi

gildo de Mendonça UeMa. Rio de Janeiro, TUp. de J. de Ag~tial', 1878, in-'l.o gr. de
i fi., 38 pp., i fl. (13. da F.)

Pontos: LO Tetano; 2.° Arscnico ;.).0 Hematocele; 6..° HemorrlJagia cerebral.
28tH.- Tbege apresentada á Fac. de MelI. do l1io de Janeiro por Horncio de Melln

.corrêa. Rio de Jallei1-o, Typ. de G. Lquzin!ler & Filhos. 1878, jn·4,.o gr. de 3 LL, 6J
pp.,1 O. (13. da F.)

Pontos: LO Hystel'ia; 2.° Das quinas; 3.° Fúrcipressura; 4.° Do jaborandy:
sua acção pl1ysiologlca e therapeuLica.

2862.-'1'l1ese apresentada áFac. de Med. do Rio de Janeiro por Migupl Couto do
~anlos Junior. Rio de Jalleil'o, TYI). Persevel'ançll, 1878, in-Lo gl'. de 111., iO'2 pp.,
i fi. (B. da F.)

Pontos: LO Hysteria; 2.° DJS alienados peranle o direito criminal; :l.0 Lou
cura pllerperal j 6..° Indicações e conlra-indicações da hydrolberapia no tralalnenlo
das molr.SLias do syslema lIervoso.
2863.-1'l1e e apresentada á Fac. de Mell. do Rio ele Jõlnoiro por Firmino No

gueira d3 Silva. Rio de Janl'iro, Typ. Acac/emica, 1878, in-4.0 gr. d~ i 0.,50 pp.
(B. da F.)

I'ontos: L'" TeLano ;2.° D0 envenenamento pe-Io phosphoro j 3.° Da he1llatocele;
4. o Pneulllonia.
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~86'L- Thcse apre. nnlada li Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Domingos ~Iorei:'a
d05 Santos Penoa. Rio de Janeiro, Typ. Nucional, 1878, iu·4,.o gr. do 1n., 92 pp.
num , 1 tl. (\3. da F.) .

Ponlos: L.o T'.lano; 2:° Envenenan:enlo pelo phosphol'O; 3.° Acupl'eSS11ra;
!LO no dl:lgllO'llco dllTtJl'enClal das mole'llas agudas da medulla espinhal.
29J5- Tllese 9pl'esenlarla ;Í Fac. de ~red. do Rio de J3neir) por Draz Ynlenlim

Dias. nio dr. Janeh'o, Typ. do Ap?stolo, 1878, in-(j,.· gl'. de 111.,125 pp. nom.,
i n. (B. da F.)

pontos~ 1:° DO,rliag'núslico dilTercncial dag mo!eitiasagUIJas da medullae~pi
nl1,\I; 2." llalôlOcnçoes do slllfalo de qUinina; 3.° Tho!'acenl~se; 4." ipel:acuanlla,
sua acção pilysiologica e IlJel'apeutica.
28!i6.- '!'lIese rrpre.ienladu li Fac. de Merl. do Rio de J;lneiro por DenediclO Alipio

Meira. Ri!) ele Janeiro, Typ. de ApriJio Martins Puei7't.L, 1878, iu-4.o gr. de 2 if.,
58 pp., i O. (D. da F.)

Ponlos: LO Telano ; 2.° lIygl'Omell ia; 3." ACllpressll!'.l; 4.° Da ipecacuan!la,
lla acção pll ysiolpgica e lhera peu tica.

28G7.- The,e apreseniadl1 li Fac. de Med. do nio de Janeiro por Tri Ião Eugenio
da Silveira. Rio de Janeiro, TUp. Centrell de Evaristo R. da CTJsta, 1878, in-Lo gr. de
j fl., 91 pp., 1 n. (8. da F.)

Ponlos: L° EIysleria; 2.° Do en\'enenamenlo peln acido prussico; 3." Acupres
sura; !•. o Telano.
::2868.- These 3presenLaua á Far. de ~led. do Rio de Janeiro par Feliciano Pinheiro

de BillOnroul'L. Rio dlJ J(/neil'o, TUp· do Apostolo, 1878, in-lJ,.o gr. ue J. fi., 73 pp ..,
1 fi. (U. da F.)

Ponlos: LO llcmorrhagia cerehral; 2.° FalsiOcação do sulfalo de quinina; 3.°
ne~ecçõe;; em f;eral ; 4.° Funcções do Ogado.

2869.-Nevroso com ymploLUa lrydropbobicos (pejo dr. ManoeI Jo é de Oliveira).
V. Ann. Bras. de ilted., XXX (1878 - 79), pg. (j,12. (B. da F.)

2870.- O deliriLlm lrcmens e a digiLalis pelo dr. 1. L. Paterson. V. Gaz. ilfBd. ela
Baltia, i879, pg.lJ,9. (I.L daF.)

2871.- Um ca'o de cura·do lelano espoolaneo, ftbscrvacão lida na Soco ?tI d.
(pelo dr. H. Scliulel). V. Rev. Med., i879, n.O 6, pg. iO. (8. da F.)

2872.- The'e para o doutorado om mediciLla Dpresenlada á Fac. Med. da
Bahia, por Fl'anci:co JoaCjuim da Silva namos. Ponlo . AccidenLes nervosos do
alcooli mo. Secção cirurgica. Fi. Lula' lacrYOlae' e eu lralamenlo. Se ção acressol'ia.
Qualo melhojo póra a preparação dos vinhos medicinaes? Secção Inedic;1. Quacs os
meios de absorpção do medicamentos. Bahia, ImpJ'ensa Economica, i87!), in-g"o gr.
de i2 fI., 121 IJp., 2 fI. (U. da F.)

2873.· 'l'he e para o dontllrado em medicina, por Are·tílles Franco Meirelles.
Baltia, Typ. do dfonitOl', 1879, ill-[ho gr. de 2 tr., 29 pp., i fl. (B. da F.)

Ponlo,: LO Diagooslicn e lratamento da alaxia locomotriz progl'essivn; 2.° Qual
o melho'!, lralanlenlo dn feure amarella; a.o Telanos l!'auluatico; 4.° Vinhos me
eI icinars.
287·~. - Disserlaçiio. Telanos. Hygrometria. Da bematorole. OP::ICeoS, sua acç~o

phy iolo!-!ica e. ua a[lplicações na molesLias do' aPl1arelho cirvlllalorio e respi
ralorio. Tho.e apresenlada ii I<-ac. ue fedo do Rio de Janeiro om 1 de Selembro do
i879 c suslent;\di1 per,1nle a File. (Iv Med. da 13ahia em 31 do D,17.embro ~e i87, , por
João \3;lplisla ?tI nlniro de Miranrla l1iheiro. R'o de JaneiJ'o, TUp· C'tl'Íoca, i879,
in-q.o gr. de i n. 71 pp., 1 fl, (13. da F.)

2875.· Dissertação. TolDnu. Oa quina. Acup-e-surD. Febre amarolla. Tllese
apresenlada ii Fac. de Med. do Rio de Janoiro em ~9 de SeLe:;Jlbl'o de 1879 o defen
dida em 20 ue Dezembro de i87\:) peranle a Fac. de Med. da 13aliia por Joaquim de
Almeida V.d I Junior ... alim de oUler o griÍo de doulor em medicina. Nictheroy,
Typ. c/I) Ptllminense, i879, in-Í-° gr. de i tl., 60 pp.: i fi. (8. ela F.)

2876.- Disserlação. Telano. Helereologia. Febrenmarclla. Do emntocele. These
apresenlada á Fac. do Med. do nio de Janeiro em 30 de Setembro de i879 e suslen
lada per[lnLe a F:1e. de Med. da Bahia em 29 de Uezémbro de 1879, por JoaCjuim
Candido Soares rle Meirclle,:. Rio de Janei:'o, Typ. de H. J. Pinto, 1880, in-[~.o gr: de
i tl., q(j, pp., 1ll. (8. da F.) \\ "\ I
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2877. - Di~sert~ç:io. Tetano. Atmosphera. Urrthrotom ia. Do (Iplirio. Thcse
apresentlld<l á Pa(~. de Mer!. do Rio de Janl'iro f'1ll 30 de Setl'lllbro rio 1879 e snslcn
tarfa perante a Fac. de Med. rla l3al1ia pelo dr. Pr;\ncisco Alves Morf\il'<l dn lIo<;ha.
Rio de Jalleiro, Typ. e Lith, de M01'eira 1l1aximino & C..., 1879, in-4"u gr.
(D. da F.)

2878.- The,o npresentarla á ií'ac, de Mpd. do Rio do Janeiro e sustentada em 23
de DCZPlllhl'o dl' 187\1 pelo dr. José CusLodiel Nuues Jnnior. Rio de Jnnl'i7'o, TY/J' de
Almeida J11a'Q"es & C..., 1880, in-!I,.o gr. do 4, tr., '157 pp., { n. (13. da F.)

Ponlos: 1.0 Do diagnoslico diITcrencial das 1ll0lesLias cbronicas rló rncephnlo; 2.°
Dal'winis,"u; 3.° EnCl'IJ!Jalo; !~.o Do valor da cel'tllJroscopia no diagnostico das mo.
leslias ililra-craneanas.

2879. - These apresentad) li Fac. de Med. do Rio no Jnneiro e sustrnlada em 26 de
Maio de ISSO, pelo dr, Saturnino de Carvalho. Rio de Janei1'o, TY/J. ACaáe71lica,
iS/lO, in-4,.o gT. de 21f., :i7 pp., 1 n. (D. da 1".)

Ponlo~: LO Encrphalile ai!llda; 2,° Alrnospllel'a; 3.° Infi:lPncia reriproca dq pre
nbez c lulJerclllose pullllonal; !~.o Dos alc.oolicos, sua acção plJy iolllgic:t e LlJerapeuLica.
2880.- Tbe e que apresenta a Fac. de M'ld. da B<ll1ia em 1\'oveml1l'o de 1880.

afim de obLpr o ~r:ín do douLor em lllodicil1<l, Jo1io Pedro de Atml'ida Lemos. Baltia,
Offi. lilh. typ. d~ J!Ii1'alLda, 1880, in-4,.o gr. de '1 fi., 53 pp., i fi. (13. da F.)

Pon to.: i, °Eclam psia e seu traia men to; 2.°Qllaes os meios de ~ hsol'pç~o dos medi
camenlo,; 3.° Consitleraçóes sohre o aborlo; ~.o EnvonenallJenlo pela digilalilla.

2881. - The e 1Jpresenlada a Fac. de Mrd. da Bahia para er publicamente susten
tada em NovemlJfO d,e 188~ alim de olJter o gl'ao de donLor l'm medic:ina por F rnando
Nüpoleão AugU~Lo de Alencar. Hallia, Typ. de Lupes Vdlozo & C..., HH;O. in-4,.o gr.
de;j ir., l~2 pp., i fi. (13. d1J 1".)

PonLPs: LO Consideral/õps acerca ria eclampsia odo seu IraLamenlo; 2.° Con idel'a
çõps acerca doalllll'lo; 3.° Qual a acção da lIJedicação ferruginosa svbre o sangue? ~.o

AsplJyxia 1'01' eslrangulação,
2882.- Pac. de Med. da Dabia. These para o dontorado em medicina, apresen

tada por C"merino Teix.eira rle Freitas. Ballia., Lüh. e TY1J. de Joclo Gonçalves
Tourinho, 188ll , in-fl. U gr. de i !l., 62 pp., i !l. (13. da F.)

Ponlos: LO Estuclo critico sol1re as princiflaes lhollt'ia physiologicas rIa diabetes:
2.° Qual aac~ãotla metlicaçao ferroginos:tsohroo sanglle; 3.° Hemorr1.Jagias puer
poraes; 4.° Dl\s movimenlos dos Jiqllidos no' vegetltes.

2833.- Tl1e,e apresf\ntada á I"ac. de ~Ipd. do Rio de Janeiro por Candido Agnello
da COSla ESpililJeira. Rto d JlIIUdl'O, Imprensa Industr-'iul de João Paulo Ferreira
Dias, i880, in·4,.o gr. de 1 fi .• 6õ pp., i O. (13. da F.)

Pontos: 1." Das indicações o contra-indicações do bromureto do potnssio nas 1110
lesliasdo syslellla nervoso; 2." Do tral'llnenlo c"mparalivo dos mpio cirorgiros no
bydroctlle vaginal ;3.° Valor ria docimasia pnlmonar; 4.° Das condições pal!Jogeuicas
das palpilações do coração e dos meios de combatei-as.

2884,. - Tl1ese apresentilda á Fac. de Med. do Rio do Janeiro por Domingos de
Góes e Vasconctlllos. lIio de Janeiro, Typ. de J. D. de Otiveira, 1880, in-4,.o gr.
de i n., 80 pp ,2 Ir. (13. da F.)

Pontns: LO Paralysias; 2.° Valor dadocimasia pulmonar; 3.° Meningeas cra
neanas; 4. ° Hydropesias.

2885. - Tl1ese apresentada á Fnc. de Med. do Rio de Janeiro por Francisco Gual
berto deSouzil.RiodeJaneiro, Typ. de Pinheiro e C... , Hl80, in-4.ogl'. de i IJ., 64,
pp., i n. (B. ç1á [".)

POrUn5: LO Epilepsia; 2.° DJ infanticidio ;3.° Operações reclamadas pelos es
treitamenlos da urotlJra ; ~. °Febre alJlareJ/a.

2886.- The,e apre~eJltada á Fac. de Med. do Hio de Janeiro por Gu,tavo Carlos
- Emitio Sauol'hl'lJno. Rio de Jallp.tt'o, Typ. de Ad1'iano rllves de Souza, 1tl80, iu-4,.o

gr. de 111.,95 pp., i n. (8. da F.)
Pon los: LO Sclerose espinhal posterior; 2.° Do opio; 3. ° Phlegmasia alba do

lens; 4.° Aneul iSlllas da aorta.
2887.- '!'hese (Jpre.,enlada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por JMé Nunes de

Siqueira. Rio de Janeiro, Typ. de J. D. de Oliveira, 1880, in-4.0 gr. de I a. 68 pp.,
i fi. (13. da F .)

Pontos: LO Meningite tuberculosa; 2.° Das ipecacuanhas; 3 e Dos corpos estra
nhos no e~ophago ; 4.° Dos casamentos sob o ponlo de vista 1.Jygienico.
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~888.- Di . ert~ç:io.. Epi.lep~ia.;. Jnboranrly. Sua his.toria llnturnl. Aceno physio
loglcn e tilen!peIl11f·a. Lonsldel'~~oes ~cl'rca ria ei:I'lmp.13 e seu tl'ntamertto. Aspliyxia
por ~ublller,;no. Til se npl'e.elltnda a I"ncultlade de Med. dn 1311hin elll 25 de Aao ·to
de :1881 por Antoni:l Jo é da Coo ta alim rle I btel' o grlÍo de doutor I'm IIledi~ina.
BahÍlt, Typ. de F. GUPITa, i881, in-4.' gr. de 77 pp. num., i Il. (n. da F.)

288\). - 'l'ilese Wll'n o dou tora men to em mer! iei nn nprl)senlllda á I"nc. de Med. da
D;lhia e publicamente . u~tenlnda em Nuvelllllro de :l8tli por Jovininno Joaquim de
Carvidilo ' .. Ponlo•. T('lano tl'aumalico e seu Ir:l1;,menlo. ElepbnuLiasis dos Gl'e::ros.
Eclnlllpsia. 11: ludos ncerea dos exlrntlos phnl'maclJulieos. Bu/tia, TUp. Empreza
Caixe·r"l. '1881, in-q..o gr. de:l fi., 69 pp.,:I n. (B. da F.)

2890.- These apl'l;srntada lÍ Fac. de l\led. d'l [lio de Jnneiro e su tenlMla rm 7 de
DeZp.lllhl'o de 181:1 pelo dr. l1nnoel Ramo. de Anlujo P'f1'il'<l. Rio de Jancú'o, TUp. de
J. D. dc Olil'cira. 1831, in-ft,.o gl'. de ':2 Ir., 78 pp., I O. (13. da F.)

I'onl.os: 1.0 Oiahctes; 2.° Dos acel.ntosque tem emprego em medicina; 3.° Anes
the icos; 4.oNeplll'ile parencIiYlllal.o·a.

2891.- These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janriro e sustentada n:l9 de
Dezr'miJro de 1881 pelo dr. 1\1:1noel Dias de Mello Menpzes. Rio dc Janeiro, Typ. dc
J. D. dc Oliveim, 1881, in-4.0 gr. de:1 11'.,78 pp., i n. (B. da F.)

Ponlos: LO Diabetes; 2.° Das quinas; 3.° Telano ;~.o Das septicemias cirurgicas.
2 92. - Thr e inau~urnl de Jovilliano Ramos Roméro ... Pontos. P~lhogenia e

tralamenlo da al;lxia locomotriz IHOA'I'I\<sil'a. Doutl'illil da pyemin. Herllnça pntho
logica. Hygrumetria. Bahia, TLP. do lIfonitm', :ll:l8i, iu-4.0 gr. de lj,8 pp. num.,:I O.
(ll. dn F.)

2893.- The e apre~enlada:í F:lC. de Med. do Rio de Janeiro por Alfredo Augusto
Gama. Rio de Junci?'o, Typ. de J. D. de Oliveira, i881, in·4.0 gr: de lll., 70 pp., :111.
(B, da F.)

Pont.os: LO Telano; 2.° Do opio; 3.° Urethrotomia interna; 4.° epbl'ile pal'en
chymalosa.

289'1. - The,e nprescnlarla á Fac. de Ml'd. do Rio de Janeiro por Joaquim Gon
çalves de Pilula Bilrb"za. Rio de Jlt/lc!rO, IlI1prC/ls.1 Industriul, :1881, in-4.0 gr. de i O.,
42 PI)., 'I O. (13. da F.)

Pontos: LO Diabetes; 2.° Hygrometria; 3.° Ul'elhl'Otomia interna ; ~.o Tetano.
2895. - uln obre a c1el'ose dil]'usa dos centros nervosos por ManDei José ll.ibeiro

da Cun ha, &. Maranhão, Typ. cIo F,'ias, 1382, in-4.0 de 57 pp. num. (B. da F.)
2896. - I"ac. de Med. da Bahia. Tbese de concurso para um lugar de substiluto

da secção de sciencias medicas elo dr. ~1anoel José de Araujo. Bltlna, Lilh.-typ.
de J. Gun[Jr.llvi!; TVltrÍ/l!IO, i882, in-~: gr. de 7 lf., 85 pp., 6 lf. (B. da F.)

Ponto: Condições patl10genicas da ataxia lOt:omotriz progressiva. Diagnostico
e traIa IJlelllo,

2897. - Fuc. de l\fed. da I3ahia. Va 101' semeiologico das lesões trophicas nas
molestias do cenlros nervosos. 'fhese npl'e enl:lda para o COnCllJ"O a um lugar
de lenle SubSlituto ria secção rle sciencias medicas, pelo dr. Frederico de Castro
Rebellu, &. Baltia, Imprensa EIJonolllica, i882, ill-!hO gr. de 4 If., 67 pp., 8 II.
(B. da F. )

2898.- 'fhese apresentada á Fac. de Med. do Rio de Jnneiro e sustentada em
:li do D zernllro do 1.8 2 pl'lo dr. Francisco de M:lI'edo. Rio de Janeil'o, Imprcnsa
Industrial, 1882, in-4.· gr. de 4 Ir., 66 pp., 2 II. (B. da 1". )

Pontos: LO Tel.anoj 2.° Das solana~ea' e seus pr~ductos pharmacpulicos; 3.°
Loucura puerperal ; ~.o Acção physiologlC't e thaapeutlca da iJydrotlJerapla.
2899.- The e nprr enlnda :í FlIc..de Mprl. do Rio de Jn~eiro por Zefcl'ino

Justino da Silva Meirelles. Rio de Janri1'O, TUp. de J. de Aglttal' & Comp., i882,
iu-fJ,.o gl'. de i 0.,88 pp., i O. (11. da F.)

Ponlos: 1.0 Do diagnoslico e tratamento das nevroses dialhesicas i 2.° Analrse
da oUl'ina; 3. ° Das operações reclamadas pelos fibromas do utero j 4.. Encephallle
inlerstical diITu a.

2900.- Tbe~e apl'esp.ntada :í Fac. de Med. rlo Rio de Janeiro p'ar. Antonio
Candillo dtJ Assis Anrlr'ade. Rio de Janet1'o, Typ. de J. D. de OI,VW·,I., i882
in-4.0 gr. de ln., 4.6 pp., i fi. (B. da F.)

Ponlos : LO Telano; 2.0 Atmosphera; 3.° Do coração; 4,° Vias de absorpção
dos medlcamenlos. \ 1.. O
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2901.- Thr e apresentada á Fac. de Med. rio TIio de Janeiro por Arthnr de
Sá Earp. Rio de Janl'iro, Typ. Camões, Fonseca, hmão & Souza Li1Wl, i88:!, in·!L. o

gr. de 1 fi., ti8 pp., i a. (B. da F.)
Puntos: i. o DJ diagnostico e lr'atamellto ria sclel'O e cm placas dilTnso-ccrehro

-espinl1aes; 2.° Das stJ'yc\1naceas esells prodl1ctos p\1armacelll.icos; 3. o Tral;'lI1eIlIO
da eclam psia :4.° Van tagens e incol1ven lenles da cl'tJmação dos cada veres.
290~. - These apresentada á Fac. rh~ Med. do [lia de Janeiro c II. tenlada pelo Dr .

.B. de Araujo R::illlo '. Rio de Janeiro, Typ. de J. D. de Oliveim, 1882, in-iJ,.o,gr. L1e
2 ff., 30 pp., '1 fi. (J3. da F. )

Pontos: L ° T~tano ; 2. ~ Hygr')lnetl'ia ; 3.° Aflp:lI'elllo cil'culatorio elll geral; 4. o
Cancro do estOl1la<;o.

2903 .• These apre entada á Fac. de Med. do [lio de Janeiro pnr Chateaubrinllll
Bandeira de 1\'lello. Rio de Janeil'J, TUp. CtLlIlÕeS, Funseca, I ..mão e Souza Lin;a, I l:l8:2 ,
in-4.. o gr. de I a., 58 pp., i a. ( B. da F.)

Pontos: LO Do cliagnoslico e tratamento (1.1 paralysia aq-ilallte; 2.° lndllcção
pela correntes electricas; 3.° Do cerebtlllo e IIIt'dl1lla espinhal; 4." Physiolúgia do
bulbo. .

2904,. - The,'e apre-entada á Fac. de M d. do l1io de Janeiro por Oomingos Jo~é

Ferreira Vallo. Rio de Jallei?'o, Imp1-ensa Illdt<sl1-i'll, 1882, iu·4,.O gr. de ;10 pp., I n.
(B.daF.)

Pontos: L° Tetano; 2.° Do opio; 3.0 DJ coratão; (~.o Vantagens e inconvenientes
da cremação dos cadaveres.
2901). - 'l'bese apre::entada á Pac. de Med. do TIio de Janp.iro por Euzl'bio de

Queiroz Cilrneiro ,\InllO o. Bio de Janeir J, Im.p·ensa IndllstJ'iul, 188:2, in-!J.. o 1;1'. L1e
i a, 38 tJp., I fi. (B. dnF.)

Pontos: L° D diagnostico e tratamento (la paralysia agitante; 2.° Expcrimen
lação pllysiologica applicada á toxicologia; 3.° Do strallismo; 4.° ACÇãO plty iologica
e tl1erapeutica do acido pl1enico.
29J6. - The-e apreselltad:1-á Fac. de ~'Ied. do Rio de Janeiro pJr Joa'luim Corrêa

Dias. Rio de Janeiro, Typ. Camões, Fonseca, Irmã1e SOll;;a Lima, '1 31, in-],.o gr.
de '1 a., 66 pp., i ti. ( B. da F. )

Pontos: L° Do diagnostico e tratlmento da clero'e ~111 pl,\cas dilIusas cerchrn
-espinllal;2.oDasquillas; 3.° Uiagll05ticO tlitIlJ['en;ial dos tUIl1)[·.}s do>eio; 4.°
Tetano .

. 2907. - Choreomania. Pare~er da commissão medica, nomeada pela Camara Mu·
nicipal, acerca da molestia que ultimamente appareceu em Itapagipo e que .e tom
propagado em toda a ciLlade. V. Gaz. llifecl. da BaMa, 188.2·83, pg. 44,5. ( 13. da F.)

Assig. pelos soro drs. José Llliz de AlmeidaCouto, lIoracio Cesar, J. F. d,\ Silva
Lima, Ramiro AII,)nso Monteiro e Manuel Victorino Pereira.
2908. - ImpoLeneia. Prelecçã~ feita na Fac. de Me I. pelo estllllllnte P. ,I. ~idJUCO

de Araujo. 1.' conFerencia aCildemica. Jlio de Janeiro, T!1p. a vap. de SOl1'es e
Niemeye'r, '1883, in-8. °de 3~ pp. num. (B. da F. )

2909•• MycliLlJ ant,'rior n.cendenle sub,ngurln. r.n o ob ervado nil clinic1 rio
prol'. Tom's fl-JII1em. Pelo SI'. Aimir Nina. V. Gaz. dos I-Iosp. (188J), 1'1;. I/13.
( J3. ua F. )

2910. - Dis~ert;lç50. no diilgnl)~tico dilferoncial ontre as divl'r-n e~per.ie de
myelite tlht·ouica. I"rujJllsições. Al'senico. Operação dll 1'01'1'0. Fllltl'e rcmiLLenlo bi,
liosa. Tl1e,e apreseuLada á File. de Med. do Rio de J Illlliro cm /~ de etelllbro de
I883 p:tra er sustelltada por Garibaldi Pires da Sih,:t r.ampill\1Jl ... aOm de obter o
gran de doutor 0111 medicina. Rio ele J"nei1'J, Typ. de Molarin'lO e .J{ullt'Alv[1·nc,
Itl83, in-iJ,.o gr. rle I a., 93 I'p., I fi. (130 da F.)

2911.- Dissertn~·:io. Do diagnostico clilferencinl entl'll as diversas especie de myclite
.cl1ronil'a. Proposições. Caracteres das IlInucl1a do speroll'l. Dns luxações elll grral. Ac ':io
pliysiologieu e therapeuLica do leile. Tl1ese apresentad.] á Filc. de led. du Rio de JJ
neiro em5 de Setelllb;'o de i88'j, pal'.1 sêr sustentada por Ferrl:Jndo Alves Sardinha...
nfim de obter o gran rir, doutol' em medicina. lIi1 de lílllei1-o T!/p. Central ele Evaristo
Roclri.llleS da COSIIl, 1883, in-'!,." gr. dt) ia., Ill_::!f~ pp., '1 n. ( l.l. da F. )

2912. - Dissertaçi'io do diagnostico dilferencial entre n- diversas l'sp(\cios de mye
lite cl1ronica. Propo·Íções. Morpl1ina. ~'Ieuingeils .•\cção pbysiúlogica e therapouLica do
acido phenico. These ilpresentada a Faculdade de Medicina do llio d.duneiro em 29
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de Setembro de i883 para ser su~tentada pllr Sebastião Augu to Loureiro ... a fim de
obter o gráo de c1outor em medicina. Rio de Janeifo, Typ. de J. D. de Oliveira, 1883,
i n-4,. ° gr. de i fi., i 33 pp., i n. (13. da Le.)

29L3.- Do tratamento da chnréa pelns pulverisações rtbereas pelo r. dr. J. H.
PereirnGuimarães. V. Unià) i1fcrl., 188'J., pg. ;l17. (13. daF.)

13

Molestias dos apP:Lr.3lhos circulatorio e lymphatico

2014.- Ob3el'vação sobre um caso de perflll'aç:io uleerosa ue uma da vaJvulas
sig"lIlui lu , e da origem dn no rIa no ponto cOITe·j.JOlldente, com derram<lmento na cavi
claJe do p3riC<lrdio; apreócutada e litla lia Soc, de Meu. dest \ côrte, na se são
de Ag-o to de i83;;, pelo ... ur. Manoel d0 Vallatl.io Pimentel, ncompanhando a peça
palhologicn respectiva. V. Rl't'. Med. Flum., I, TIO. 3, pg. 27; n.O !~, pg. i9. (B. da F.)

2915. - Dissert:lção sobre a dilatação e lJypertrOIJhia do coração. Tbese apre.eu·
tada e sU.tentaJa perallte a FilculdaJe de ~IcJicin:l un Hio Lle J:\neiro de 7 de De
zembro de L837 por Frnnci~c() Fl!lix P"rt'ira da C·lst:l. Rio de Janeú'o, TVp. doDiado
de N. L. Via/lIu, 1837, in-4. o gr. de J1 pp. (13. da F.)

2!JJ6.- Thesc apresentnda:í Fac. de Med. da Baliia pelo dr. Pedro Ro
mão Borges de Li'mos. Ba.'!ia, Typ. de Epifania J. Pedroza & Irm·'io, ig3!J, in-4.0 de
31T., ~3 pp. (B. dn F.) .

Palito: Sobre a Ilyperll'Ophia do coração.
2!J L7. - Pl'op03ições sobre a hyperLropl1 ia do coração. These que foi apresent:lda

á F'lcultlnde de Medieina do Rio de Janeiro e sustentada em H de DezemLJro de i8(J,O
por M:l1\oC'1 Jo-é U:l Costa Dastos, 6.: Riu dd JaneirJ, Typ. de Laemmert, i84,O, in-4.0 gr.
de iS pp. (II. LI,] F.)

291 . - Algumas considerações sobre a CY:ll10se. Tilese apresentnàa e sustentadn
perante a Fac- dI: Med. do lIio ele Janeiro em 17 de Dezembro de 18'J.l, por Cesnrio
NaziaIlzeno da Azeveuo MoIta Magalhães. Rio de Jalleil'o, Typ. do Diario de N. L.
Vianna, i llL, ill-i." gr. de g,2 pp. (B. da F.)

291!J.- OJ'eryaçã de uma h)'pertrophia do ventriculo e querdo do coração,
curaria pelo tratnmellto anti'[lhlo~islillO rigoro o, e calmante em 29 dias, colhili;( D3
clinica do sr. dr. Valladão, pelo dr. J. M. de Noronha Feital, então est. de med.,
no anno de 1.839. V. Reu. 111ect. Bras., II (-t8U-4,;l), pg. 3;)7.

Exp.: Biul. Nacional.

2J!O.- Disserta :io sobre::l hypertropJlia em geral e em parti'Cnlar sobre a lJyper
tropl1in do bnç. Tl1e.e que f'li apresentada á Fac. de Med. do nio de Janeiro e
sustentada em ti de Dezembro de 18'~:j por Lucindo Pereira dos Passos, Riõde Janeiro,
Typ. ImpClrcill1 de FmnciscJ de Paul,;. Bl'ito, i8í3, in-1.° gr. de 2 lf., i5 pp. DQm.
i n. m. da F.)

292i. - Considerações :íccrca ela lJemoptY3i:l; pelo cirurgiiio-m6r ... José Fer
nandes Oll1buzeiro. V. A,·ch. Jl[ed. Bra~., Jl[ (i81,li - g,7), P;J. 32 e 80. (B. da F.)

2!J22. - .\lleuriS1ll1 da crossa d'] norta. Facto curio;o prol:! alterações organicas e
(uncriona(;s yue o acompanharam. (Pelo dr. R. J. H. L'lbo.) \'. Ann. de jleJi. Bras., II
(18í6 - 4,7). pg. 1.31.i.

2923. - Observariio de uma bypC'rlropliÍ1l com dilataçiio um I·oração. Difficuldada de
diag-nostieu; pelo. r. dr. DOlllinglJs M .rinhu Ull Azevedo AUlt:rJcano. V. Ann. de Med.
Bras., III (l8'~7 - (J,8), (lg.I07.

SalJiu tambem do 1J1'ch. ille:L B,·as., IV, pg. 8.
Exp_: UilJl. • acian.lr.

2924-. - Algum li lJ'Jusidera ;ões 'IO:Jl';3 a j4JpJr~ rO;lhi<l du coração. These apresen
tada e suslen'Wda pr''ftl'llle :l Forc. llc Meti. ,j,(l (lia de J:lueirm 011I U de Dezembro de
18ill, por Bentl de .~z~verlo ?Ir lia I\ubijo. Ri JdI' Ju.lleio, Typ. d~ J. J. Moreira. i8!J,8.
iu,l." gr. de ~1 pp.,;l Ir. (B. da F.)

29.25. - Dissertação sobre;1 an~i'JleIlCil,! ou erY"ip·h Ilrancn. Thesc a:lrcsentllda
á Fac. ue ~JI·d. do Rio de JillLi ...J e su ~ieut'<lllil clll L8 dtl D"zembro de i84,9. por
Nicomedes 1I0Jrigues S1ar0; Je .\1<Ji~·..III.~3. Ri I ,le .I tinira, T!Jp. lmp. e COMt. de
J. VillcllCUVd e Comp., i8ill, in-i.o g:r. de 6ff., 3j pp. (6. d~ F.) 't.\
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2326. - Consideraçõil' geraes sobre a peric~rrlite. These apresentarla á Fac. de
Med. do llio dr, Jllneiro e sustl'nlalla em 27 de Maio de i8.10. por .Io,lquim Luiz do
Bom ucee.; '0. Rio de Janei1'o, Typ. de F;'tll!cisco de Pattla B1'ito, 18;)0, in-fJ,.o gr. dCl
5fl'., 16pp. (13. da F.)

2927 .• Tl1e~e aprrsentada á Fac. de Mt~d. do Rio de Janeiro e ustenta ;) cm :l4:
de Dt'zembro de i85.3, pelo 01'. Frallci.;t:o J I:lfluim Belmonte de Andrade. Rio
de Janeh'o, Typ. Flumilleltsr., de Domill!Jos Lttiz dJS S.tntos, 185;.1, in-fJ,.o gr. de 23 pp.,
3 fl'. (U. da F.) .

Pülllos: LO Perical'dite; 2.° Nenoma; 3.° Descrever os c3J'acteres pbysicos e
chimico; dos Ilydl'acidos e oxyacillo:, de I"nXOrl'l'.

2928. - lIypertrophia do coração curada petns anli-phlogi,ti,~os rigoro o coad
juvatlM pula dlela e di!!itnlis. illJservacão do alullluo J. M. de Noronha Feita!. V.
Ann. B1·llS. de Med., IX ('11\53· 5!J,), pg. 2~.

Exp.: Dibl. Nacional.

2929. - Thr'se de concurso a um lagar de oppositnr da secç:io de cioncia, me
dica, <lpre-entada á Fllc. de Mell. do llio de Jnneil'o, flelo dr. Jtlsé J'JIlquim
da Silva. Rio de Janei1'o, Typ. Uldv. de L'J,emnel't, UI5:>, de 29 PJl., 3 II. (13. da F.)

Pon lo: Signaes diagnoslicos e prognoslicos fornecidos pelo coração e pelo
pericarãio.

2930. - Parecer de alguns medicas nacionaes e estrangeiros ácerca da memoria
sobre a in:,ufficiencia dôls v<llvlIlas aortic:H e consiJer';1I;õeS gernes oiJre as rl"enças
do cor'ação pdn dr. Pedro Fr;1 nd ·co da Costa All'arenga. Li~boa, Imp. Naciunal,
{856, in-'J,.o deM, pp, num. (13. da F.)

2931. - Tlicse apI'esentada á Fac. do :\ferl. da Dahia e sustenlada em
NOl'emuro de 'I8(H por Jacinthú Sill'al1o SilO ta finsa ... alim de ohter o gráo de
doutor em medil:ina. BahilJ" TIIP. de Antonio Olavo da França Guerra, 1861,
in-~o gr. de 1 O., ~O pp., '1 O. (13. tJa F,)

Pon lns: t. ° Diagnostico di fTe,.eocial en tm ns lesõps ol'ga nica~ do cOl'nção; 2.°
Theoria do as~ucar na ellonolllia anilllal; 3.° Qual rórle e,. a influencia (lo cenleio
espi~ado sobrtl a vida do lI1p.ni nos, e sobre a sa II le das mães '! ~. n Os fluido do canal
digestivo conllorrem p~I'a a digesLão paI' suas p"ofll'ietlades chYlllicas '!

2932.- Estado da questão ácerca do duplo sopro crur;1l na insufficiencia das
valvulas nOl'ticas pelo dr. PeLlro Franeisco da Costa Alvarcnga, &. Lisboa, Impr.
Naciolllll, i863, in-l~.o de 32 pp. num. (13. da F.)

29.33. - 1'I1"se apresentada á FiIC. de ~led. do Rio de Janeiro e suslentada em 24, de
Novemllro de 180J pelo dr. Lourenço Mal'LI de Almeida Bapli~til, Rio de Janeiro,
Typ. da Actu"lidade, '1~63, in-í.O gT. de ~ Ir., !l,5 pp. num., 1 fJ. (13. da F.)

POlltOS: i ° L'\Ucngylhemia, $uas ,.elações com a lJype,.t"orhia no baço e dos
ganlrlius IYlIlphalicos; 2.° Allloliccimento cerebral; 3.0 Uputhalmia blennorrhagica;
~.o DJ infallticidio por omissão.

2934:. - Impurtancia do flulso :lI'Lerial no diag-no tico das molestias do coração
(por V. N.). V. Anil,. B,.as. de Med., XVI (1864:-6,), pg. {38.

Elp.: Bibl. l\aciollal.

2935. - The e que deve susLentar perante a Fac. de Med. da Bahia em Novembro
de 18oi> Germano VõIZ Junior ... para outer o gráo de doutor em med'cioa. Pontos.
Diagnoslico dilYérencial e tr,ltlmentn das mulo. tia' do coração. I-Iavérá al~uma

relaçào de caus'didada entre a exislencia reg-ular da men tl'Uaç~o durante o aleita
mento e o rachitislllo do~ menillOs? FIIDcl;ões do grnnde syrnpaLhico. A physica
explicará o porque a lJydl'Ol.herapia ~proveit;l no tratamento da chotera lJ1orbus.
BaMo., Typ. POJgetti de Tourinho & U,·, i865, in-l.o gr. de 1 n., 39 pp. nnm., 1 II.
(8. da F.)

2936. - T,llese publiramente su,tentada para obtet' o grau de' doutol' em medicina
pel~ F<lc. da B.lhia por Allg'US10 Jn,é ria ::iilvll nei~. Pontos. Hypertrophia do baço e
seus resullauls para as diVErsas fUllc~'ões da economiá. Ha signaes Cl!rtos de prenl1l'z?
Em que CnSOS e com que funJamelllos pótle o medico Jeg-ista a~segurar que a mulher
não está gravida? Acção phy~ioJ(,g-ica e therapeutir'a do tnrl.aro em'etil:o. Fistulas
vesico-va!.(inaes. B tltia, Typ. de Po.qgeUi de Tourinho & C.a, i8ô5, iu-(j,.o gr. de 32 Vp.
num., 1 fi. (13. dll F.)

2937.· Drpves consideraçõdS sohrll o ruido de sopro nas lesões do coracãn. Sopro
syslolico e dynstolico; meios de discriminnr um dt' outro (pelo dr. l\1arianno Vieira
do Nas(;imellto). V. Ann. Bras. de 1I1ed., XVII ('1865-66), pg. (j,73. (O. daF.)
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2938. - PrlÍsenlations. Déplacement dll creur par M. Co'la Alvarenga. V. B11ll.
(/t t'Acad. de Med., i865-66, 31, pg. 580. (B. da F.)

2939. - Apontamentos :ícerca das ectocardias a proposilo d'uma variedade não
des ripta a troclJocardia lidos na Academia Real das Sciencias de Li boa pelo ocio
en'ectivo dr. Podro Franci co da Costa Alvarenga, &. Lisboa, Typ. da Academia,
1866, iu-6,.o gr. de 76 pp. num., com lig. int!'. 110 texto. (D. da F.)

2\)/10. - Rel11ilrcrues nr les octocarclies à propos d'une variélé encore non décrite la
trochocardie luesà l'Acadél11ie Royale des Sciences de Lisbonlle par le docteur P. F.
da G sta Al\rareng-a ... Traduit du portugais par le docteul' A. l\farcl1anL. iJruxelles,
Libmir. de Henri jJ[anceawc, -1869, il1-/1.0 de 68 pp. num., com fig. intercalada no
tex to. (B. da F.)

296,L. - These apresenlatla á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e suslentada pel
di'. Jo é Felippe Corrêa em 29 de Novembro de 1867. Rio de Janeiro, Typ. de Bl'own e
Pel'eira Junior, i867 in-4..o gor. de 4 if., 29 pp. num., 1 n. (B. da F.)

Pontos: LO Do diagno lico e tratamento das lesões dos oriflcios esquerdos do
coração; 2.° Da. eclamp ia rllll'anle a prenhez; 3.° Quaes as funcções do baço;
6,. ° Ilistoria. medico-legal do aborto. .
294íl. - Tbese apre entada á Ftlc. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada por

Porlirio Dias do SlIntos Junior. Rio de Janeiro, Typ. Univ. de Laemlnert, i867, in-4,o
gr. de 2 II., 4.0 pp. num., 1 n. (B. da F.)

Paotos: 1.0 Hypertt'ophia do coração; 2.° Fracturas da clavícula; 3.° Diagnostico
e tratamento das lesões dos orifícios esquerdos do coração; 4.° Infanticil1io por
omissão.
2943. - Alguns casos de aneurisma intra-tboracico: autopsia e commentario!'.

Pelodl'.J. F. da Silva Lima. V. Gaz. lJ/cd. da Bahia, II (1867-68), pp. 133,
146, 206.

Exp.: Dr. J. Z. doilfonezos Brum.

2914. - Alguma palavra obre a degenere cencia gorduro a do cOI'at;ão, pelo
dr. João Damasceno Feçanha da Silva. V. Ann. Bras. de Med., XL'\: (J867 - 68 ),.
pg. 208. (B. de F. )

2~l'l,5. -E tudo. obre as perfora ões cardiacas e em particular sobre as communi
cações entre as cavidades direitas e esquerdn" do coração a propo ito d'IlUl Cll. o nota
vel de teratocardia, memoria lida na Acad mia Real da Sciencia de Li boa, pelo socio
eO'activo dr. Pedro Franei co da Costa Alvarenga, &. Lisboc~, Typ. (~a Academia,
i868, in-/lo gr. de '154 pp. uum., com fig. interc. no texto. (B' daF.)

V. Analyse na Ga;ette Méd. dePal'is, t. 25,1.870, pago 1.04.
2946.-Nolicias nunlyticn do estudo sobre as perforaçõe cardiacas e em particular

sobre as communicações entre as cavidades direitas e e,querdas do coração a propo
silo de um ca o notavel de teratocardia pelo dr. Pedro Frauci co da Co"ta Alvarenga.
Lisboa, Impl'ens Nlcional, i870, in-B.o gl'. de 40 pp. num. (B. da F.)

29~7. - Dos batimento do ligado na in ufficiencia tricuspida. Por J. R· de Souza
chôa. V. Gaz. Jlfed. da BaMa III. ( 1868 - 69 ), pg. 211.

Exp.: Dr. J. Z. do )lcnezcs Brum.

29í8. - COU idérations et ob ervations UI' l'ópoque de l'occlu ion du trou ovale (' t
da canal nrtél'iel par le dr. Pedro Franci co da Costa Alvarenga. Lisbonne, Imp/'.
National, 1869, in-8.0 gr. de 44, pp. num. (B. da F.)

2949. - 'I'he e apre entada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada em 24
de Alml de i869 pelo dr. Carlos tle Oliveira Baslos, Rio de Janeiro, Typ {~O Apostolo,
1869, in-4.ogr. de 4 fI., 46 pp., i Q. (B. da F.)

Pontos: L° TIypertl'ophia do coração; 2.° Cholem-morbus; 3.° Mudanças ana
tomicas do ulero e seus annexos) produzida pela prenhez; 4. ° Da digitalis e sua,
pre[Jarações pbarmaceu tic,as.

2950. - The e de sufficiellcia apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e
ustentada cm 22 de Outubro d i869 pelo dr. Joaquim Pires de Albuquerque

Jordão, rb Uni Ir. de Bruxellas e Fac. do Porto. Rio de Janeiro) Typ. Economica, i869,
in-4.0 (B. da F.)·

Ponto: Algumas con ideraçães sobl'e os aneurismas externos.
295L - Tbese apre el1tada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e u tentada em 7 de

Dezembro de 186~ pelo dr. João de SOUZtl Dias Menezes. Rio de Janeiro, Typ. Univ.
de Laemmel't, 1859, in-4.0 gr. de 4 II., 37 pp., 1 fi. (B. da F.) 11. 1-

ao
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Pontos: i.o Da llypertrophiado coração; 2.° De cripçiio da Illyelile; invesligações
sobre uas cau as cm gcml e principalmenle sobre a infiuencia que as febres inter
miltenles, pemicio a e lypboide, porventura exercem sobre sua existcncia; 3.° Con
tusõe ; 4.° E'tudo cuimico c puarmacologico sobre o esporão do cenleio.
2052. - Tbese apre enlada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e su tenlaGa pelo

dr. IIermogeneo Perei I":l da Silva. Rio dd Janeiro, 1'yp. do Apostolo, 1869, in-~. U gr.
de 1 n., 36 pp., 1 fi. (B. da F.)

Ponlo : LO Da uypertropllia do coração; 2.° Do alcitamenlo natural artificial e
mixto em geral, e particularmenle do mercenario cm relação ás condições da, cidade
lIo Hio dc Janeiro; 3.° Cancro do recto; 4.° Do aborto criminoso.
2953. - Caso de tran mis,ão de um ruido cardiaco anormal a Iodas as regiões do

tronco. Pelo dr. J. F. da Silva Lima. V. Gaz.1lIed. da Bahia, IV (1869-70), pg.1
Exp.: Dr. J. Z. do Menozos Brum.

29J~.-Consider;lçiies obre a influencia, que o desenvolvimento phy ioJogico da
hyponropbia cardiBc,I, durante a prenhez, póde exercer sobre o estados morbidos
Illltcriores, concommi tan tes o ui teriores (pelo dr. João Damasceno Peçanha da Silva).
V. An?!. Bl'as. de .11ed., :XXII (1870-71), pg. 21. (13. daF.)

2951). ·Fac. de Med. da Bahia. Tbese que apresentou á Fac. em Setembro de i871 e
que ha de snstentar perante a mesma Fac. cm Dezembro deste anno para podor douto
ral'- e em medidina M;u'ianno Joaquim da Costa Ferreira. Bahia, Typ. do Dia'rio, 1871,
in-~.o gr. de 1 fl.. 3G pp., 2 ir. (13. da F.)

Pontos: Ln Lesões valvulares do coração; 2.° Tuem'ia dos ruídos do coração.
3.° J'lIorte sulJita duranle o parto e immedialamcntc depois dello; 4.° Applicação cio
esludo cbiolico da urina ao dingno lico e all1erapculica.
295ü.-üb orvação de um caso de insullciencia aortica ubitam nte produzida por

uma traumalíca lJelo Dr. João Vicente Torres Romem. Rio ll~ Janei/'o, 1.'yp. do Diario
do' Rio ele Janei·ro, 1872, in-8. ° gr. de 21 pp. num., com 1 osl. coI. (8. da F.)

2957.-De la cyanose particuliorementau point de vue de son bistoriqllo, 5a nature
ot sa genese a propos des symplomos do la communication entre les cavilés droites et
gauclles du cceur, discu sion des tbéorics do la cyanose par lo dr. da Co la Alv;1·
renga ." Traduit du portugais par le dr. E. L. Bertllerand, &. LUle, Impl'im. de
Le(ebV1'e - Ducl'ocq, 187:2, in-8. 0 gr. de 61 pp. num., i n. (B. da F.)

2958.-Analomie pathologique et pathogénie des communications entre las cavilés
droite etles cavité gaucbe' du cceur par le dr. Pedro Francisco da Costa Alvaronga.
Trad. du porto par le dr. E.- L. Bertberand, &. MO/'seUle, Typ. et Lith. Badatier
Feissant Pêl'e et Fils, i872, in-8.° gr. de "-05 pp.,- 1 n. (B. da F.)

Y. Analyse na Gautle Med. de Paris, t. 2, i873, pago rt42.

2959.-Cas de transmi sion d'un bruit cardiaque a toutes le' regions du tronc; par
le docteur J. F. da Silva Lima. V.·Gazette Med. de Plwis, i872, pg. ~36. (B. da F.}

29GO.-Rupture du cceur (ventriculo gauche) ; epanllhement de sang dans de peri
cardo; mort subite; par le docteur E. 'lotta. V. Gazette lIecl. de Paris, t. 1872. pg. ~8().

(B. daF.)
2961. - These de sufficiencia apresentada á Fac. de Med. elo Rio de Janeiro pelo

DI'. Felix Ciom, da Univ. de Pisa. Rio ele Janeiro, l.'yp. de Pin'wi1'o & a., i872,
in-~.o gr. (B. da F.)

Ponto: Trombose e embolia.

2962. - These: apresentada á Fac. de' Med. da Bahia pal'a ser sustentada em No
vembro de 1872 por Cyrillino Pinto ele Almeiela Castro... para obler o grão ele doutor
em medicina. Bc,hül, Typ. de J. G. Tourinho, 1872, in-~.ode 30 pp., 'I. n. (B. da F.)

Pontos: Lesões valvulares do coração. Tincturas alcoolicas. Hemorl'hagia puo
peral e seu tra Lamen to. Cholera morbus.

2963. - Aneurisma duplo da aorta; morte 1J0r asphyxia. Necropsia. Reflexões.
Observo colhida pelo alumno ... Saturnino Thomaz d'Aquino. V. Gaz. ltiecl. drJ
Ba/tia, VI (1862-73), pg. 27.

Exp.: Dr. J. Z. de )lonozos Brum.

2\)6~. - Esquisse historique et critique de la cyano e par lo docteur P. F. da Costa
Alvarenga ... Tradnit du portugai par le dr. E. L. Bertherand, &. Lisbonne, Imp1'.
Nationale, i873, in-8.ogr. de 32 pp. num. (B. da F.)
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2965. - Observação de um: caso de ymphise cardiaca, de pleuro·pericardi!e
-ehronica com derrame, & (pelo dr. Sillra Coutinho). V. L1txl, 1.874" pg. Mi.

Exp.: Bibl. Nacional.

2966.- Dos accident cerebrae" em lesões cardia as, ectasia da aorta thoraxica e
nos aneuri'mas do tronco brachio-cephalico. Pelo dr. Julio de Moura. V. Rev. l1Ieel.
1.876, pp. 52lk, r.i73 e (j36. (B. da F.)

2967.· Annotação sobre accidenles cerebraes em ectasias da aorla tboracica,
lesõ cardía('as e aneuri ma do tronco brr,cbio·epbalico pelo dr. Julio RodriO'ues
de Moura. Rio de Janeú'o, T!Jp. ele G Leuzingel' & Filhos, 1.876, in-8. 0 gr. de 15° pp.
num. (13. da F.)

2968. - l\Ionomania ,;uicida dos bypoc:micos pelo ·dr. Luiz de MelIo Brandão. V.
Rau. Med., 1.876, pg. 589. (B da F.)

2969. - Ob erva~'ão sobre um caso de adenopatbia bronchiea, pelo dt'. uno de
Andrade. V.Jun. Bms.deAfed., XXIX (1.867-78), pg. lí.04,. (B. da F.)

2970.- Lecons cliniqlle., ,;ur les maladies du creul" principalement au lloint de
vue, rle la valem séméiologique, du redard du pouls, du douLJle souffie, el de la
double vibratiou des al'lêres, des eITets UI' ces phénoméne, de la compre ion sim·
pIe et combinee, [,dte tantõt avec le stétboscope, SUl' le point ausculté, lantôt avec les
doigl'enamouteteuaval decepoint et de ectcardies parledr. P. F. da Co ta
Alvarenga .. ' Tl'aduit dn portug-ais par le dr. E. Berlherand. Lisbolllle 117l1Jl'im. de
l'Acad';mie Royaledss Sciences, 1878, in-l. ode xvm -361 pp. num., com est. intel'.
no texto. (13. da F.)

V. Analy c na Ga::. IJebd. de .iJIéd. et deChil'., 1.8i9, pg.HJ\'.

2971. ·Será sempre incuravel a hypertrophia do coração? Parecer dnelo pela
comlllíssão da Acad. Imp. ele Med., ll3 se são de i8 de Novembro de 1.878, sobre a
tlJe e lIcima. VO. P?·o.'l. Med., nr, pg. 29. (n. da F.)

A signo pelo drs. João Vicenle TorrrsITomem, Antonio Corrêa de Sousa Co'ta e
João Dnmascello Peçanha da ~ilva.

Sahiu lnmbem nosAnn. Bras. ele MeeZ., XXX, pp. 21,8.

2972.-Tbese para o doutorado em medicina apre entada por ITol'mindo Leite de
Mello. Bahia, Imp?'ellSa Ecollomica, 1.878, in-q,.o gr. de2 fI., 94, pp., 1. 1l.(BdaF.)

Pontos: LO Morte na molestias do coração; 2." Rbcumalismo arliculnr agudo;
3. 0 Queimadura'; ~.o São trez ou quatro os reinos da nnturBza.

2973.-Faculdade de Medicina da Bahia. These pnra o doutorado em medicina
3pi'esentada por Matheus Vaz de Oliveil'a. Ba!ti(t, Typ. de Lopes Vellozo, C."', 1878,
in-4,.o gr. de 8 fI., 9lk pp., 1. fl. (B. da F.)

Ponto: LO Lell1alidade das molestias cardiacas; 2. 0 Da importancia da au cnlla
·cão no diagno tico da prenbez; 3.0 Que valor leln os vjnbos medicillnes;~.o Do
nielIJor tmlamento da febre typIJoidéa.

29i4,. - Endocardite. Valor da docimasia pulmonar nas investigaçãe medico
-Iegaes. Tracheotomia. Dn indicaçõe e contra indicações da medicação revulsiva no
tr,ltall1enlo das molestias internas. These apresentada á Far.. de Med. do Rio de Ja
neiro em 2 de Setembro de 1.879 e usteutada perante a l!ac. de Med. da Babia por
Luiz dn Silva Ca troo Rio de Jctnez,'o, T!Jp. Carioca, 1.880, in-q,.o gr. de 2 Ir., 1.2lk pp.,
1. Q. (B. da F.)

2975.·Di sertação. Endocardite. Proposições. Atllmosphera. Do peritoneo. Telano.
These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro em 2 de Selembro de 1.879, para
ser 'ustentada per<lllle a Fac. de 1\Ied. da Bnhia, por Jo é Ferreira França, afim de
obler o gráo de dou tor em medici na. Rio de Janez,'o, Typ. de José Dias de Otiveira,
i880, in·q,.o gl'. de 2 if., 38 pp., 2 if. (8. e F.)

2976.-Récl"ll1ation et réponses question de priortté soulevée par 1\'1. Duroziez re·
l~tivement li la découvel'!e dll double oume crural dan :I'jn um ance aorlique par
le dr. Pedro Francí.co da Costa Alvarenga. Lisbonne, Jmp?·. Nationale, 1.8 0, in-8. 0 gr.
de 31. pp. num. (B. da F.)

29i7.-Th se apl'eseutada á Fac. de Med. do Rio de Jaueiro (de sufficiencin) pelo
dr. Estani "io do Amaral Campos, da -niv. de I3mxellas. Rio de Janci?'o, Typ. da
Escola, de Sc?\tfim José Alves, 1.880, in·fl,.ogr. (8 da F.)

Pon tos: Da pericardile. I'll:>
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2978.-Fa('. dê Med. da Bahia. These que apre enta para publicalllenL su tenLar
peranle e.ta Faculdade al1m de obter o gráo de doutor em medicina Franci co Manoel
Dia' Coelho. Bahia, TY/l. da Gazeta da Tanle, 1880, de 3 Ir., lj,5 pp., 1 O. (B da F.)

Pontos: LO Cal'acteri ação syrnptomatica das embol.ias; 2.° Considel'açõe acerca
do aborto; 3.° Qual o melllor tl'atamenLo da febre typbolCléa; 4.° VlIlllos mediciLlaes.

2979.-These para o doutoramento em medicina apresentada á Faculdade da Babia
para ser publicamente Hlstentada por JOMluim Domingues Lopes Junior. Bahia
Lytho-tYI1. ele Joeto Gonçalves Tourinho, 1880, ill-g,.o gr. de 1 fi., 72 pp. (B da 1".) ,

Pontos: LO Caracterisação symptomatica das embolias; 2.° A phyxia por sub
mrl'3ào; 3.° Do beri·bel'i e seu tralamento; 4.° Qual o mell10r tratamento dos aneu
I'Y mas.
2980. -Tbe e apresentada á Fac. de lIled. do Rio de Janeiro por Augu L Ferreira

de rvIacello. Rio de Janei1'o, Typ. Camões, 1880, in-g,.o gr. de 2 II., lJ,7 pp., 2 fI'.
(B. da 1".)

Ponto: L° Pericardite; 2.° Quaes o melbore3 proce sos de desLruição de ma
terias organicas na pesqu iza de venenos melallicos; 3.° Da commoção; fl.. oPneumonia
fibrinos:l.
2981. - These apre entada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por F.idelis de

Azevedo Alves. Rio de Janei1'o, TYJl. de J. D. de Oliveira, 1880; in-q,.o gr. de 1 n.,
66 pp., 1. O. (B. da F.)

Ponto: 1.° PCl'icardite; 2.° Da quinas; 3.° Do curativo das feridas acciden
taes e cirllrgicas; .1,.0 Hypoemia intertropical.
2982.- These ilpresenLada a Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Antonio Pedro

de ouza e Almeida. Rio de Janei1'o, Typ. C(wioca, 1 80, in·q,.o gr. de q, Ir., 106
]lP" 1 fi. (B. da 1" .)

Pontos: 1.0 Pericardite; 2.° Signaes de morte; 3.° Do tratamento comparativo
do Illeios cirurgicos no hydrocele vaginal; ~.o Chyllll·ia.
2983. - The e apresenLada á Fac. de Med. do 11io do Janeil'O por José Mariano

DuarLe Lanllá. Rio de Janei1'0, Typ. de J. D. de Oliveim, l' O, in-q,.o gr. elo i fi ,
86 pp., 1 O. (B. da 1".)

Pontos: LO Aneurismas da aorta; 2.° Valor da docimacia pulmonar; 3.° Do
tractamento das fracLuras expostas; 4.° DiITerença do sangue ar'lerial e veno o.

298'1,. - Thesc apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro, por Jo é Bernar
dino de Senna. Rio de .Janei·ro, Typ. Carioca, 1880, in-4,.o gr., dt: 2 Ir., 68 pp., 1 fI.
(8. claF.) .

Pontos: LO Pericardite 2.° Das strycbnaceas e~seus proclilctos pbarmaceuticos;
3.° Do tratamento das fisLulas da uretllra; 4.° Das aguas potaveis. Influencia dos
encanamentos de cuulllbo sobre a saude Pllblica.
298 u

._ These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Joaquim Coelho
ele Magalh5es. Rio de Janei1'o, lmpj'ensa Indllst1'ial de Jo[70 Paulo Ferreira Dias, 1880,
in-V gr., de 1 O., 77 pp., e i fi. (13. ela 1".)

Pontos: l..0 Aneuri mas da aorta; 2.° ValO!' da dialyse de Grabam nas inves
tigações toxicologicas; 3.° Pbleglllatia alba dolens; 4.° Sclerose espinbal posterior.

2986. - These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeit'o por Henrique Ro
clolpho Bnpli ta. Rio de Janeh'o, Typ. Imprensa Industrial de João Pauto Fe1'j'el1'a
Dias, 1880, in-4.0 gr. de 1 fi., 65 pp., 1 n. (B. da 1".)

Pontos: LO Aneurysmas da aorta; 2.° Das quinas; 3.° Das indicações e ~ontra·

ln licações do esva 'iamenLo do o os; 4. ° Pericardite.
2987.- These apre'enlada a Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Epiphanio Fran·

cisco Sampaio. Rio de Janeiro, Typ. Littemria, '1880, ln-í.o gr. de 1 fi., 56 pp., 2 Jf.
(13. da F.)

Pontos: LO Aneurysma da aOI'ta; 2. oSignaes de morte; 3.° Dos estreitamentos
do esopuago; ~.o Das aguasjpotaveis: influencia dos encanamentos de cbumbo
sobre a saude publica.
2988. - These apresenLada a Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Belisario Vieira

da Cuuha. Rio de Jnneú'o, hnpl'ensa Inell/strial de João paLLlo Ji'en-im Dias, 1880,
in-i.o gr. do 1 fi., lJ,6 pp., i n. (13. da 1".)

Ponto: l..0 Pericardite; 2.° Das (Iuinas; 3.° Das operações reclamadas pelos
tumores dô seio; /1.° Beriberi.
2989.- Persi tencia do bnraco de botai com symptomas de lesão do coração di

reito. Erro de dingllo lico. Licão clínica pelo dr. Hamiro]A. Monteiro. V. Ga.z.
Me(l. de/ Balda, 1880-81, pg. 108. (B. da F.)
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2990,· 'l'bese apresentada a FilC. de Med. do Rio de Janeiro e su lentada em 1lJ,
de 'ovembro de 1881, pelo dr, Belmiro Gonçalves da Silva. Rio de Janeiro, Ty]).
Camões, 1881, iu-4. 0 gr. do 2 IT., 49 pp., 1 11. (8. da F.)

Pontos: LO Pericardile; 2. 0 Signaes de morte; 3. 0 Phlegmalia alba dotens;
~.o Meningite tuberculosa.

2991.. - Aneurisma da carotida primitiva direita. Observação lida pelo dr. M. J.
de Oliveira. V. Ann. Bras. deMed.,XXXIlI(1881·82),pg. 404,.(B. daF.

2992. - Genese e etiologia das le ões organ icas do coração. Lição proferida na
Fac. de l\1ed. do Rio pelo dr. João Paulo. V. Gaz. Med. Braz., I ( 1882), pp. 8
e 53. (B. da F.)

2993. - Observação de um caso de aneurysma da aorta (pelo dr. Carlos de Carva
lho.) V. Gaz. Med. Braz., I (1882), pp. 1H, 292 e 354. (B. da F.)

2994.· These apre entada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por João Cypriano Car
neiro. Rio de Janei'ro, Typ. Univ. de H. Laemme?·t & C.a, 1882, iu-4,.o gr. de 2 Jr., 99
pp., i IJ. lB. da F.)

Pon tos: l.. lnsufficiencia aortica ; 20
• Das qu inas; 3.°Tra tamen to da retenção das

ourinas . ~o. Febres perniciosa .

2995. - Anévrisme de la portion ascendante de la cro se de I'aorte, app] ication de
I'électro puncture. Guéri on ou au moins grande amélioration, par le dr. Fort. V.
Ann. Bras. de Med. , XXXIV (1882-83), pg. 260. (8. da F.)

c

Molestias do sangue

2996.- Relação cirurgica, e medica, na qual se trata, e declal'a especialmente hum
novo methodo para curar a infecção escorbutica, ou mal de Loanda, e todos os seus
productos, fazendo para is o maniiestos dous especificas, e mllY particulares reme
dias .•. Por João Cardoso de Mirand(l, cirurgiam approvado ..• e de presente assi ten-,
te nesta (cidade) da Bahia de 'rodos os Santo. Lisboa, na O(r. de iIIi,fJucl Rodl'igues,
17lj,7, in·fol. de 261f., 235 pp. num.

Exp. : BibJ. i'iacional.

299i.· Observações sobre a doença do scorbuto, appre entadas a sua excellencia o
Ministro da Mariuba, e das Colonias, por L. Barin ... traduzidas do francez á custa
do traductor para ser distribuidas gr~tis, e servir de comprovar a excellencia da
medicina curatira de Le Boy. Rio ele Janei?'o, na Typ. Nacional, 182ü, in-4,.o de 14pp.
num. (8. da F.)

2998.· Relataria do dr. L. V. De-Simoni obre uma relação da 1110lestia escorbu
tica, ob ervada á bordo da fragata sarda Euridice pelo sr. dr. Nicolao FrancheJlj~

cirurgião da dita fragata. V. Bev. ~Jed. Ft'llm., IV, pg. 316. (B. da F.)
2999. - Considerações geraes gobre o rhenmatismo articular agudo e da sua coin

cidencia com a endocardite e pericardite. Tbese que foi apresent3da á Fac. de Jlled.
do Rio de Janeiro e sustentada em 18 de Dezembro de 1838 por l\laxJi'niano,
Antonio de Lemos. Rio de Janeiro, Typ. de Josino do Nascimento e Silva, 1838, in-4. 0 gr.
de 20 pp. (B. da F.)

3000.- Considerações g-eraes sobre o escorbuto. These apresentada e sustentada
perante a Fac. de Med. do Rio de Janeiro em iO de Dezembro de 1841 por Marcolino
José de Souza. Rio de Janei.ro, Typ. Imp. de F. P. de Brito, 1841, in-4. 0 gr. de
16 pp. (8. da F.)

30GL- Algumas consideraçõos sobre a diatbese escropbulosa. Tbese que foi apre
sentada ti Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada em i4, de Dezembro de
i8M, p::lr Antonio José Moreira Guimarães. Rio de Janeú'o, Typ. Universal de

Laemmel·t, 1841, in-4,.o gr. de 39 pp. (B. da F.)
3002.- These apresentada á Fac. de Med. da Balda por Severiano Lopes de

Sampaio. Ba!tia, Typ. de C. Mercantil, de J11. L. Velloso e C.", 18!J,2, in·l~.o de
~ 1f., 3) pp., 1 n. (B. da F.)

Ponto: O's;erlaçiio s)bra a diatlJese escrophulosa. I L~
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3003. - Dissertação sobr a chlorose ou paIlidez das jovens.
npresentada á Fac. de Med. elo Rio de Janeiro e sustcutada cm
de 18q.2, por Ignacio Nery da Fonseca Junior. Rio de Janeiro,
18!J,2, in-Lo gr. de 17 pp. (B. da F.)

300q.. - Dissertação inaugural sobre as alteraçõe do sangue preceelida ele leves con·
siderações sobre o e tado physiologico d'este :flllido. 'l'hese que foi apresentada á
Fac. de II'Ieel. elo Rio cle Janeiro e sucteutada em 7 ele Dezembro de !8!J,3, por
Franci co Cordeiro ele Campos Valladarcs. Rio de Janei?'o, Tup. de Laemme)·t,
18q.;J, in·4-.o gr. de 38 pp. (n. di1 F.)

3005.· Algumas proposiçõ s obre o rbeumatismo articular agLldo. Tbe 'e que foi
apreseutada á Fil . elo M d. do Rio de Janeiro e su~tentada em 1.8 de Dezembro
de 181j,;J por Claudino Jo-é Viegas. Rio de Jalleh'o, Typ. de Laemmel't, 18113, iu-({,.o
gr. do 1.1 pp. (B. da F. )

3006.· Algumas proposições sobre o diagno Lico elia'cr ncial ontre a gota o o rlteu·
matismo. Theso apresentada perante a Fac. Med, Eluminen e e sustontada em 6 de
Fover iro cle 1.8lt4-, para confirmtlç[io ele cu dijJloma por José Bernardino Pereira de
Figueiredo, medico e bacharel em philosophia pela Universidade de Coimbra. R.io de
Janeiro, TU1). de J. E. S. CavnLI, 18M!" in-({,.o gr. de q. pp., 2 iI'. (B. da F.)

3007.- AlgunHls reflexãe acerca do scorbuto que reinou em Monlevidéo durante
o anno ele i8q.3. These apre onlada pel'ante a EschGla de Med. do Rio de Janciro e
sustentada em ({, de Ag sto de 1.8!Lq. por Theodoro Miguel Vilardebo, nalural de Mon·
tevidéo, formado pela F<lc. de l'rled. de Paris, p[lru verificação de eu diploma. Bio
de Janeíl'o, TUp. F'l'al1CeZa, 18116" in-q.. ° gr. de H pp., 4- iJ'. (B. da F.)

3008.- Corresponelencia medica. ('Carlas dos drs. Theodllro Miguel Vilardebo e
J. Sigaud. 1.8!.1,5.) V. Arclt. J1tecl. Bras., Ir, pg. 21. (B. da F.)

Narra o dr. Sigaud a bistoria da moleslia que teve o dr. Yilarclcbo, o rlleLlma
lismo pericarel io.

3009. - Algumas considerações sobre a molestia oscrupulosa. TI1e50 apre enLada á
Fac. lIe l\Ied. do Rio de Janeiro e su leo tada em 1.6 do Dezombro de '184,6 por José
Joaquim Monteiro dos Sanlos. Rio de Janei,'o, Typ. Imparcial de Fnlllcisco de Pattla
B?-ito, 1.8lt6, iu-!I,.o gr. de 32 pp., 3 II. (B. daF.)

3010. - Breves considera 'ões êícerca d~1 chlorose ; pelo sr. dr. J. d' Aquino Fonceca.
V. A?"ch. 1l1;'cl. Bl'as. IlI, ('18!I6-!I,7), pp. 2/d; IV (1.8({'7· 118), pp. q" lk9 e 73. (E. da F.)

30'1'1.· Considerações sobre a chlorose. Tl1ese apresentada á Fac. ele l\Ied. do Rio
de Janeiro o sustentada em (j de Dezembro de i8q.7 por Francisco Leocadio de FigllCi
redo. Rio de Janeú'o, Typ. do A?'c!L. Med. Bras., i8({'7, in·q..o gr. de 1.7 pp., ({, ff.
(B. da F.)

3012.· Alguma propo'ições sobre a chlorose. These apresentada á Fac. de Med.
do Riu de Janeiro e sustenLada no dia 11 de Dezembro de '18({,8, por Antonio Lopes
Biancardi. Rio de Janeil'o, TUjJ. de M. J1. da Silva Lima, 1.8({,S, in-({,.o gr. 2 pp., 2 fI.
(B.daF.)

3013, - DisserLaç?ío obre o rllOU ma Lismo agudo. Tl1ese apresentada á Fac. de Med.
do Rio de Janeiro em DlJzembro ele 18q.8 por Joaquim Bernardiuo Pereira de Queiroz.
Rio de Janeiro, TUIJ. de Teixeiret e C.", i8q.8, in·q..o gr. de ii pp., 1. li. (B. da F.)

301!J,. - Con ideraçõcs geraes sobre a chlorose. These apresentada á Fac. de Med.
do Rio de Janeiro e sustentada em Lo de Dezembro de 1.8q9 por Antonio Angelo
Pedroso. Rio ele Janeil'o, 'l'yp. de Fmncisco de PatLlet Brito, i8!I,9, in-({,.o gr. de 8 1p.,
7ff. (B.daF.)

3015. - Algumas proposições ácerca do eSCOl'blltO. Tl1ese apresentada a '1<'11C. de Med.
do Hio de Janeiro e su tentada a 15 de Dezembro de '18q.9 pelo dr. José Marianuo da
Costa Vel 110. Rio ele Janeiro, Typ. CC/?'ioca de J. I. da Silva, 1.8'19, in .q,.o gr. de q. pp.,
3 II. (B. ela F.)

3016.- Rheumatismo curado pelos iodados e banhos frios (pelo dr. Feital). V.
Gaz. dos HosjJ., J (1850-51), pg. 62.

Exp. : D,'. D. A. MaJ'Lin5 CosLa.

3017.- HheLl1l1atismo al"liculal' agudo. Reliexões sobre a vantagem (las sangrias
mulliplas (pelo UI'. Nicolao Joa1luim Moreira). V. Gaz. dos Hosp., TI (1851-52),
pg.31.1..

Exp.: DI'. D. A. Mal'Lins CosLa.
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3018. -Memoria do sr. dr. Antonio José Gonsalves Fontes sobre o anasarca activa
tratada pelo iodureto de potassa. V. An1!. Bms. de lIIed., VII (1851-52), pg. 1.10.

Exp.: Dib!. Nacional.

3019. - Algumas considerações sobre a molestia escropulo a. Tbe. e apresentada a
Fac. ele l\Ied. da Bahia e su tentada a 29 de Tovembro de 1852 por Joaquim José
Velloso ... para obter o gráo de doutor em mecj.icina. lJaltia, Typ. de E1Jipltanio Pe
dl'oza, 1852, in-4,.o de 4, Ir., 12 pp., 2 Il'. (B. da F.)

3020.· 'l'hese de ufficiencia Apresentada a Fac, de Med. do Rio de Janeiro e su 
tentada em 29 de Agosto de 1859 pelo dr. P. Lucieu Quarante de Metz. Rio de Ja
neil'o, Typ. ilfodel'nn, 1859, in-(j"o gr. de 2 if., 12 pp. (B. da F.)

Pon to : Considerações sobre a pa thogen ia e o diagnostico da cll lorose.
3021.- Tbese apresentada a Fac. d~ Med. do Rio de Janeiro e sustentada em 15 de

Novembro de 1860, pelo dr. Candido Dias de Borba. Rio de Janeij'o, TUp. do Con'eio
Mel'ca.n/ii ele M. Bal'1'eto, Filhos e Octaviano, 1860, in-4,.o gr. de 2 if., 21 pp., 1. fI.

(B. da F.)
Pontos: LO Das hydropisias; 2.° Inllammação tl':lumalica dos sero os; 3.° Dia

gno lico, natureza e tratamento ela fobre amarella ; lj..o Da distillação.
3022.- The e para ser publicamente sustentada perante a Fac. de Med. da Babia

em "undo concurso de dous lugares de oppo i10r na secção medica no mez de !\lrdo
de 18lH pelo dr. João Pedro da Cunha Valle. Bahia, T!fp. e livl'. de Epipltanio Pe
cll'oza, 1861, in·ó,.o gr. de 1 ii., 1.1-6 pp. (B. da F.)

Ponto: A anemia e a chIara e erão devidas as mesmas cau as, apre entarão os
me mos symptomas, a mesma marcha, duração e terminação; e Lerão tratamento
idenlico 1

3023. - These a[ resentada a Fac. de Med. do Rio de J:lIleiro por Dovino Frederico
de Carvalho e Silva. Rio de Janeiro, Typ. de J. I.qnacio ela Silva, 1.861, in-í.o gr. de
1 ii., ó,9 pp., 1. fi. (O.~da F.)

Pontos: LO Dipbtherismo, suas cau"as, natureza e tratamento; 2.° Da tracheo
tomia e seu valor tl1erapeutico no tratamento do croup; 3." Alados rle terminação
das mole tias; 11.° Da eliminação dos veneno: tlJeoria dos eJUunctorios esp~ciaes,

30~ó,.- These apresentada e publicamente sustentada perante a Fac. de Med. da
Bahia em Novembro de 1863. por João Antonio da Silva Marques ... para obter o
gTáo de doutor em medicina. Bahia, Typ. de EpiTJhanio Ped?'oza, 1863, in-ó,.o gr. de
1 n., 16 pp., 1. n. (B. da F.)

Ponto: L° Ha realmente 'duas variedades de chlorose, uma sympathica e
outra idiopathica 1 2.° lIydropesia é mole Lia ou é antes sYll1ptollla1 Convem con
servaI-a na classillcaçáo das mole tias considerando-a como ta113.0 Póde- e assegurar
peremptoria e con ciencio amente que o recem-na cido chegou a respirar 1~.o 1Il0rte
apparente do recem-na cidos,lla causas e tratamento.

3025.- These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeil'o e su tenlada por José
Augusto Pereira Lemos. Rio de Jemeij'o, T!fp. Pel'severança, 1803, in-4,.o gr. de 1 a.,
Mjpp.,1a. (B.daF.)

Pontos: LO Rbeumati mo articular agudo; 2.° HistoJogia das arterias; 3.° Da
mol'le real e da morte apparen te ; ~. ° l\l yeli te,

30_6..- rrhese a .u tentar perante a Fac. de Med. da Bahia em Julbo de i86~, por
De iré Jean Joseph Neave, para verificar o eu diploma de doutor em medicina.
Ponto. Do rheumati mo articular agudo. Baltia, 'l'yp. elo Ypiranga, 1.86]" in-ó,.o gr.
de 1 a., 22 pp., 1. a. (B. da F.)

3027.· These apre entada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e su tentada em 30 de
Novembro de 1.86'1, pelo dr. José Julio Vianna Barboza. Rio ele Janei?'o, Typ. Univ.
de Lae1nlllel't, 1.8ó,4" in-4,.o gr. de 3 ff., 4,9 pp., 1. a. (B. da F.)

-pontos: 1.° RlJeumatismo articular agudo; 2.° Croup; 3. ° Da tracheotomia, suas
indicações, conforme as molestias e per iodos ; 4. ° Infanticidio por oml ·são.
3028- A10'umas con iderações sobre o diagno tico diU'erencial da chloro e pelo

dr. José M~rciano da Silva Pontes. V. Ann·. Bms. ele ilIed., XVI (1.86ó,-65),
pg. 129.

Exp.: Dibl. Nacional.

3029. Tbese apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada
em 20 de Novembro de 1865 pelo dr. Mauoel Pereira da Silva Continentino, LS
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Junior. Rio de Janeil'o, Typ. Unill. de Laemlllel't, 1865, in-q,.o gr. de 4, JI., 4,5 pp., 111.
(B. da F. )

Pontos: LO Do I'heumatismo articnlar agudo; 2.° Da dysenteria illtertl'opical e
seu tratamento especial; 3.° lJa feriria do peito em geral e em particular das do
coração; f~.O illudanças de estado do corpos; magnelismo tenestre.
3030.· The e apresentada ri Fac. d Med. da Bahia e que deve su-tentar em

Novembro de 1865 para obter o grão de doutor em medicina Alexandre Afl'ouso de
Carvalbo ." Ponto. Chloro.'e e anrmia. Quae :IS relações da anatomia com o e 
tudo e pratica da m dicina? Crises. Vinagres medicinaes. Bahia, Typ. da Constituiçüo
deF. A. Freitas, 1865, in-lI,.o gr. de 24, pp.,1 II. (B. da F.)

3031. - The e apresentada á Fac. de 'Med. do Bio de Janeiro e u tentada em 28
de Novembro de 1867 pelo dr. Frederico llermeto Pereira Lemos. Rio de Janeiro,
Typ. do Apo tolo, 1867, iu-i.ogl·. do 4 JI., 62 pp., 11l. (B. da F.)

Palitos: :I. oRlJeulllatisIll0;2.oSignaes tirado da vozedapalavra;3.oDaarLlJro.
logia em geral ; ~. ° Da morte real e da morte apparente.

3032. - '1'hese apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e snstentada em 7
de Dezembro de 1869 pelo dr. Pedro Dias CUl'Ueiro. Rio de Janeiro, Typ. do Apostolo,
1869, in-lI,.o gr. de 4, JY., 58 pp.) ,1 II. (B. da F. )

Pontos: :1.0 Tratar do l'heumalismo al'Licnlar agudo e de sua frequencia com o
rl1eumatisolo visceral; 2.° Opio, con id rado pbarmacologica e therapenticamente;
3. ° Da- complicações de fracturas; ~.o Do infanticidio por omissão.

3033.- Tbese apresentada para ser sn. tentada perante a Fac. de Med. da Bahia
em Novembro de 1809 por Jo é Dnarte FerI' il'a Junior •.. para olHe,' o O'rán de
doutor em medicina. Balda, Typ. de J. G. To!winho, 1869, in-!k. O gr. de i fi., 28
pp., 1 n. (B. da F.)

Pontos: LO Clllorose; 2.° Alteração do sangue; 3.° Queimaduras; lhO Extl'actos
aquosos.

3034. - '1'he e apresentada á Fac. de Med. do Bío de Janeiro e ustentada em 7
de Dezembro de 1869 pelo dr . .ro. é Vieira de MaLto . Rio de Janeiro, Typ. do Apostolo,
1869, in:.4,.o gr. de 2 JI., 38 pp., 1 n, (B. da F.)

Pontos: i.O Rl1eumati mo articular agudo e de ua frequencia com o rheuma
tisn)o visceral; 2.° Signaes diagno licos e prognosticas tirado do delirio; 3.° Luxaç(Jes
do pé; ~.o Do papaver somnifcrurn e uas pt'eparações pl:larmaceuticas: ha vanta
gens ou inconvenientes elll se preferir esta subslancia ao opio 1

3035. '1'llese apresenlada á Fac. de Med. do Bio de Janeil'o e !?u tentada pelo dr.
Eduardo Cozar de Almeida Bego. Rio de Janeiro, T!fp. cio Apostolo. 1869, in-Ik.O gr.
de 4, ir., 113 pp., i 11. (B. da F.)

Pontos: LO Rbeumatismo; 2,° Diagno Lico ~ tratamento das lesões do orificio
esquerdos do coração; 3.° Da resecção do bumel'l1s; ~'O Estudo clJimico-pbarmaco
logico sobre as amendoas amargas e lonro-cerejo.

3036.-'1'l1ese de ufficiencia :lpre enLada á Fac. de Med. do Hio de Janeiro e
sustentada em 10 de Ago. to de 1870 pelo dr. Basilio Me sina. da Univ. de Napoles.
Rzode Janez'ro, Typ.doDial'iodoRiode Jan~il'o, 1870, in-4.0 gr. de 19-4, pp., 111.
(D. da F. )

Ponto: Da uremia e seu tratamento.

3037.- '1'hese apresentada á Fac. de Med. da Babia para ser su tentada em
Novembro de 1870 por Anlonio Garcia Bo a '.' aOm de obte,' o gráo de
doutor em medicina. Bllhia, Typ. de Camillo de Lellis ilfasson &G."', 1870, in·4,.o gr.
de 1. II., 26 pp., i fi. (B. da F.)

Pontos: Lo Clorose; 2.° Qual o melhor tl'atamento ela phlllisica pulmonar; 3.°
Accideutes produzidos pelo raio; 4.° Pode-se considerar Ilerdeiro legitimo o (ilho de
uma viuva nascido 10 mezes depois da. morte do marido.

3038. - '1'hese apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e su tentada
em ·5 de Dezembro de 1870 pelo dr·. Alfredo Piragibe. Rio de Janeiro, Typ. Univ.
de Laemmel't, 1.870, in·q.o gr. de 5 ff., 1.07 pp., i 11. (B. da.l;.)

Pontos: LO Do rbeumatisl1lo e seu tratamento' 2.° Do aborto criminoso; 3.°
Indicações e contra-indicações dos saes de quinina no tratamento das pyrexias
mais frequentes no Rio de Janeiro;~. ° Das amputações em casos de feridas por
armas de fogo.
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303::1.· These Que deve snstontnr perante a F~c. de Medic.ina da Dnhia
em NUV~1I10!'U de Ul7l para oLJt,>r O gr;If' de dllutor em mlluicinu Joaqui,lI da
Motta :;ilva. BUlli:J, Typ. dI! J. G. ToJul'inlto, i8H, iu-~.o gor. ue 3 II., 21~ pJ:!., i n.
{B. da F.)

.pontos: L° Rhenmnlismo artieulnr ng'lldo; 2. o Hemort'hngia cerehral' 3.0
Fendas por aI'lIlas úe fogo ; ~." p,),it'-Stl con~jd ,'ra" IJeI't1eil'o le"i ti IUO' o lilllO de 'uma
viuva n,lscidv !l~z IIIP-zes !lepois d.1 II10rte de seu mar,do. o

3040.· Tllas> apresentaria para SOl' sllslentnda elll Novembro de 1871 na Fac.
de Med. du Uahia para obt.,!, o I!ráll de duutor el1l meuit:inil por Alfreuo l'ompi
lia da :;iIva G(lIl~alves. B;;.!tü, Typ. de J. G. Tuurin/w, i871, ju-~.o "r. de i fI.,
qO pp., i fi. (13. da F.) o

Pontos: LO Hllp,llmathismo arlirnlar agllilo; 2.° Snlnno. sonho p. somnambulis
mo; a." Tecido callcel'o.,o e sua cellula espl'ciüL:a; 4,.0 Villhos medicilla.·».
30H.- Thp.se p.'I'a o rloutorado em medil'ina aprrsentad;1 á Fac. da Bahia para

ser suslentalla em Nllv>mlJro d~ Hl71 por Alltonio José de t)IIUZiI Goul'êa Pilho.
RuMa, Typ. de Cumillo da Lettis MassD/! &: C.", iil7i, iu·~.o gr. de i n.,;](J, VP., i fi.
(U. da F.)

Pontos: Rheumal isrno ul'ticu lar agndo; 2. ° Tratamen lo ria angina diplllherica ;
3~0.llItlicaçÕllti e cOlltra indicações !le u~ellJrotoUlja illtelna; 4,.0 \'inlJos me
di,:lI1aeS.

3tl(J,2, -1'he;;e apre;;enlad~ á Fac. de Mn r], do Rio de Janeil'o e sustf'ntarIa em 21
de DeZI-ml'ft) de iM7l jJelo dr. Emilio Machado P,)rl'ira. R:o de Janeil'u, Typ.
Vlliv. da La3:nlliel't, 1871, 1U.~.0 gl'. de 4: Ir., f~8 pp., i fi. (D. da F.)

Punlo.,: 1.° Rlipumatisrno \'isrrr~1 esell tratamrnto; 2.° Sii(nars rliagnootico
c prl'~lIoslicos lirat.los t.lo deliriu; 3." Corpos estranhos nas vias aeria5; 4,." PlJeno
menos ClJillllCOS da I'espir~ção.

30~3.- Sobre a chlaruse rias mulheres pelo dr. O. Wucherer. V. Gaz. lIled. da
Rahia, VI ~i872- ia I, pg. i:.l7.

Exp.: Dr, J, Z. de Menezes Orull1.

30~4,.· Oh;;eJ'\'aç:io de lllll ('a<() dl~ purpura hemorrhagica. Pelo dI'. J. P. Bricia.
V. GllZ. 1l1ed. da Blddtl, \711 (18iJ-a), fig. 2:í8.

Exp.: Dr. J, Z. de II10nezeJ Brum.

30Mí. - Th'se de ;;uffidencia apresentatla á Fac. de Med. do Rio de Janpiro pelo
dr. ALJllI P;.rentt', da Uni v . de 8aLJ ,Ies. Rio dq Jall.l'lI·o, Typ. Ultiv. de E. & H.
Laemmert, 187ti, in-'I.o gr. dtl:2 tI., :l1:l-~ llP" i fi. (B. da F.)

Ponto: Tl'alampnlo do rbeumatislllo articular agudo.
304,().- Snr 1;1 chlorosv daos le;; pays chauds : par le doctour Wucherer de Bahia.

V. G,tzette WJd.dePu1'Ís, t. ti, 1877, pg. 71. (13. du F.)
30'17.- The;;e aIH'e;;ellta(h á r'nc. do ~feu. rlo l1io de Janeiro por JOi'ífl Paulo rIe

Carvalbo. R;o de Janeiro, Typ. da Reforma, 1877, in-4.0 gor. de ~ 11'.,16.2 pp., i fi.
(B. da F.)

Pontos: L° Dosangue; 2.° AI'; 3.0 Allerações do sangue durante o estado puer
peral; 4,." Lesões orgallicas úu cura ção.
30!~8.- Th~se :ipresl'nlu,la á Fac. de Mpil. do Rio de Janeiro por Duarle Hrnrírrue

de Araujo Fon ;ecil. Ritl de JIII/eil'o, Typ. UI/,iv. de E. & H. L.tcmmel't, :l8i7, in-!J..o gr.
de 2 11'.,70 pp., i fi. {B. da F.)

Ponto>: 1.° EscI'ollbnlas: 2.° Dl envpnen,mfmtn polo phosphnro ; 3.° Operações
reclallladas pelos estreitalllelltos da ur .. tllra ; 4,.0 Pil pel dos rin; no orgallis.llo II umallo.

3049. - Theso apre;;entada ~ F;lc. (le JII'd. do Rio rIe Janeiro por Fra'lcisco Soares
Bernardes de Gouvêa Filho. R'o de Jane:1":;, D.as da Silva Juniot', i1:)77, iu·g,.o gr .
.de i fi., 98 PI)., i 11. (B. dil F.)

Poo los: LO [):IS croplllllas; 2.0 D'l ahorto criminoso; 3.0 O;Jerações reclamadas
pelos estreita II)(JII to' da ureLlJl'<L ; ~. o Epilel,sia.

30iíO.- N'I;;ohf'mia~. These de dtlntoi'lmpnto ap"rS61tada á Far. rIe ~fe'l. da Dlhia
por M·lIlOel.loafJllím dns ::);)nt,)s. l:Jahia, Typ. de Lope.> VelLsJ & C.', i87d. ill-4.' gr.
de 2 fi'" VI-56 pp., i IJ. (13. da F.)

Pontos: 1.0 Vinhos mrrlicinaes' 2.° Temperaturas elevadas nas moltstias; 3:
PatlJugel1ia úas llemonlJagias. "l..

31
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3051.· These de sufficiencia apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro pelo
dr. João Baptista Poli, da Univ. de l'uri m. Rio de Janeiro, Typ. de Serafim José Alves,
1I879,in-i.ogr.(B. daF.)

Ponto: Dissertação sobrc a anemia, chl0rosc, opilação.
30õ2.- These inaugural apresenlada em ,1879 par José FallsLino da Voig-a Lima.

'Ba'lia, Typ. de Lopes Veltoso &: C.', 1879, ia-lho gr. de 2'11'., 2q, pp., 1 a. (13. da F.)
Ponlos: L° Rlleumalisnlo adir.nlar agudo; 2.° ASl'llyxia por csll'llogulação;

3.° ~JarclJa tias molcslias ; 4.° Considerações sobre o aborto.
3053. - These para o doutorado, em medicina apreselltalla Ú Facn Idade da [lahia

para ser puulicamente sustenwda por João Moreira Lia Cosla Lima. Bahia, Imprensa
.l!:conomica, 1879, in-í.o gr. de 1 n., 55 pp., 111. (13. da F.)

Pontos: L° RlJeumali..HllO articular agudo; 2.° Qual o methor tratamento da
febre amarella; 3.° Qual a melllor forma pllarmaceutica p:lra a. adlilinistl'!H,ào L10
oleo de figaLlo de bacalhão 1 lbo 'Da ilnportancia d·a a.u~(;lilta.ção no diagnoslic.o da
prcnllez.

30oq,.- Fnc. de Mell. da Bahia. 'lhese para o doulorado em medil:ina apresent,lda
por Antonio Franci co Ueirelles Leal. Ba/iia, Impl'ensa Econornica, 1879, in-q,.o gr. de
1 n., 48 pp., 1 O. ,(8. da W.)

Pontos: 1.° Rheumali mo articular agut.lo; 2.° Dos btollos; 3.° DeJivramclllo;
l!.o Aspllyxia. por estrangulação.
3055.- X.llese inaug-ural apresent[lfla .. fim de obter o grno de .doutor em medicina

por Franciseo Alves 13arhosa ... Puntos. Ii\beumatismo arLículnr ag-uclo. ,\cção da
meuieação ferruginosa sobre o san~ue. Considerações SÔOI'O o abo·rto. Vinhos me·

-'dicillaes. Baftia, 'l'yp. ele J. G. Toul'inho, 1881, ia-q,.o gr. do'7 ff., 52 pp., 1 11.
eB. da F.) .

3056. - Do escoruuto. Lição feita na F'lC. de Merl., no (lia 1 de Junho pelo
tlr'. 'João Paulo. V. Gaz. Med. Braz., I ('1882). (A. ila F.)

D

Molestias do apparelho raspiratorio.

3057.· "oissertation SUl' le goilre. l'hése préscnlée et sOllten ue ú la Facl1llé de
Métlecine de Paris le ao Oécembre 1831, .pOUI' oblellir le grade ele docleur en
médecinc. Par Francisco Freire Allemão, tIe Bio de Janeiro. 1Jclt'is, Imp1'. de Diélot
le Jellne, 1831, in·q,.o gr. ae 3 fl'., 3 pp., '1 11. (13. d,l F.)

3058. - 'Ois5ertalion SUl' la'bronchile; tbese présentóc et sout~nue á la Facullé de
Médecine de P:lris, lo 25 Mai 1835, pour obtenir le grade de tJoct. on médec.ine par
José Alves de Silva Nogueira. Pa!'Ís, In~pl'. de Didat te JewlIl, 1836, in-l.° gr. de
a fi., 20 pp. (13. da F.)

3059. - Cúnsitleraçõos geraes sobre a pleul'lda. These apresentada e sustentada :lO';
1i9 de Dezembro de :1830, perante <J li'uc. de Med. do Llio de Janeiro por Raimnndo
Antonio Teix.eira. Bio de Janril'o, Impl'esso lia '1yp. Ji11lel'icct1!(L ele I. P. '(/,et Costa,
1836, in-~.O gr. de30 pp. (8. da F.) .

-3060. - Dissel'laçiío .sobl·e a pl!I.ol'l!moni'a afruda. Tllese apresentada e snsten tada
perante a Fac. de Merl. do l1io de Janeiro em 19 de Dezembro de 1839 por Jeronimo
Beveriano I3randão. Rio de.Jan.eiro, Typ. de J. R. S. Cubl'al, 1839, in·!J,.o gr. de 16
pp. ÇB. da F.~

3031.. - .co.n.illeraçõ.c5 gor.le.,; s0hre a o t.llma nervosa. Those opre-en,toda :\ Fac .
.de Med. do;Itio de hneiro,parn ser sustenta.da per.oote ella allm de outer o gróo de
dou tal' em medicina por 'l'hornaz Xavier dos P,15S0S Pacheco ,e Ctlsla. Rio i/e jwuirn,
.Typ. Impal'c. de Palita Bl'ito, 1H3V, in-q,.o gr. de 26 pp. (13. da F.)

3062.- Facu1lé àe Médeeine de lJari~. 'VIH~s~ pour lo dot:lorot em méulecine, pré
senté cL soulenuc le 11 Févriel' 1840, pnr Joaquilll d'Aquino Fon era, de remam·
bl~<J.G.'r. J!)é ln pitaryngiLe e.L de I' resop'h:lgite. II. Qlleli sont les sYmptollles, 'Ies ter
Íl1mai.s\\us e'l le tl'llitemen·t de 'I'anéorysme: faux. cem:écutiF. 11'1.'0 s mll ll/e I]ui
COnCOlllTenL aux mouvemcntsdu pharynx. [V. Comment IrecolllloÍ'lI'O 111 cha';E{ v'iv'o
Wel::l#.gée- avec una masse ali.rnellhiÍr-e. PUI is" I.rnpl'. rl Riqnol/x, 18q,O, in ..f•• " gT. ue
I! fL, '27 pp. (13. da F.) .



3g6!. - pi3sertação 'obre a. pneull1ü1lia ng' tia simples, scguiua de alg-umas
conslderaçoo, so.bl'c a pneumonIa lo bulaI', uma do suas mais impol'tante:i variediIClos.
'l'hese que foi uprcsentarla li Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada em 9 rle
Dezembl'o dl3 I8'lO por AntonilJ Candido Nascent s dI Azambuja. Rio de .Faneil'o TUp .
de Laemmert, 1.8(J,0, in-I!," gr. de 54, pp. (13. da F.) , .

306L- These apresentada á Fac. de Med. da Dahia por Joaqnim Pereira de
Castro. Bahia, Typ. de GaldülO Jose Bizarra, 1.810, in-(J,.o de 2lf., 32 pp., 1 fl.(D. da F.)

Ponto: Dissertação sobre a pneumol'l'hagia.

3065.· Algnnws -propasições soure a coqnel ucbe. These que foi apresentada á
Fac. de Med. do Hio .de Juneil'o e sus.tentada em 31. de Maio de 18(J,3, por Joaquim
Gomes de Souza JUUlor. RIO de JaneIro, T!I(I. de Paula Brito, 1.8~3, in-4,.o gr. de 1.0
pp. (B. da 1".)

3066. - Algumas propo:-dções sobre amygdalite ou angina tonsillar. 'l'hese que
foi apreselltaua á Fav. de Med. do Rio de J<Iuei1'0 e sustentada á 3L de Maio de 1.84,3,
por José Leonardo de Mevedo. Rio de Janeiro, TUp. de PaulalJl'ito, 1.84,3 in·4,.o gr. de
9pp.(B.daF.)

3067. - Dissert~ção sobr,~ a pneumonia aguda e cbl'onica. These que foi apresen·
ladra à Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada em 11 de Dezembro de
184,3 por Cirillo José Pereira de Aluuquerque. Rio de Janeil'o, 7'yp. de PaulI.! B}'ito,
184,3, in·4,. ° gr. de 27 pp.( B. da ~,,)

3068. - Con:;iderações sobre a coqueluche. These que foi apresentada fi Fac. de
Med. do Rio de Juneiro e suslon tada cm 1.8 de Dezembro de 1.8il3 POl' Francisco
Gomes da Malta. Rio ele Janeiro, Typ. de Paula Bl'ito, 18/13, in·q,. ° gr. de 7 pp.
(B.daF.)

3069.· Dissertação sobre a pleurezia. TlJese apresenlada á Fac. de Med. do fiio de
Janeiro e sustentada a 12 de Dezemhro de i84,ll" por Liberato de Castro Carreira. Rio
ele Janeil'o, Typ. do Dial'io de N. L. Vianna, 1.84,4" in-4.0 gr. de 19 pp., 2if. (8. da P.)

3070. - Algumas observações sobre a cynauche maligna. These apresentada e
publicamente su tentada perante a Eac. de Med. do Rio de Janeiro aos 28 de Junho
de 184,5 por Josnua Dond, doutor em medicina e cirurgia pela Dni v. de Maryland, para
verificação de seu diploma. Rio de Janeil'o, Typ. Uaiv. de L-1el1lm.ert, 18il5, in·j.o gr.
de i n., 5 pp. (B. da F.)

3071. - Algumas reJlexões sobre a physiologia e a pathologia da funcção de res
piração e suas relações ao estado patllOlogico de asphyx.ia. These apresen.tada e
sustentada perante a Fac. de Med. do Rio de Jauciro em 6 de Agosto de 1.8il5 por
Alexandre Cumrning, doutor em medicina pela Uuiv. de Edimburgo, &. Rio de
Janeiro, Typ. do Diario de N. L. Vianna, 184,5, in-4,.O gr. de H pp., i fl. (B. da F.)I

3072. - Dissertação sobre a pleurizia. Tbese sustenlada perante a Fac. de ~fed.

do Rio de Janeiro em 5 de Dezembro de 1.84,8 por Antonio Xavier Monleiro da Silva.
Rio de Janeil'o, Typ. Impal'cial de FTancisco de Paula Bl'ito, i84,8 , in·q,.o gr. de
23 pp., 4, If. (13. da F.)

3073 .. Ligeiras retlelrões ácerca da pneumonia aguda do adulto. These apre
sentada á Fac. de l\Ied. do Rio de Janeiro e sustentada em 16 de Dezembro de i8118
pelo dr. Joaquim José de Oliveira. Rio de Janei'l'o, Typ. dellf. A.. da Silva Lima, i8i8,
in-4,.o gr. de 2) pp., 3 if. (B. da F.)

3074,. - Algumas' proposições sobre a pleurisia aguda. These apresentada á ]j'ac.
de Med. do Rio de Janeiro e sustentada em 31 de Outubro de i84,9 por José Antonio
da Cunha, doutor em medicina pelo CJlle;;io de medicas e cirurgiões da Univ. de
N. Yorlc. Rio de Janeil"o, Typ. de /i'mnC2Sco de Paula BI"ito, 1819, in-4,.o gr. de' H/! pp.,
4,ff. (B. da F.)

3075. - Lirreil'as retlexões acerca da pn.ellmonia aguda do adulto. 'l'hese apresentada
á Fac. de M~d. do Rio de Janeiro e sustenlada em 10 de Dezembro de 18il9 por Ma
l:ianno Antonio Dias. Rio de Janeil'O, Typ. de Francisco de PauVa Bl'ito, 18!.1,9, in·4,.o
gr. de13PLl.,Bif. (B. daF.)
. 3Q76.· Alo-amas proposições sobre cmpe. These apresentada á Fac .. de Med; cID

Rio de Janeiro e sustentada no dia. 4, de Dezembro de f850-por tlfanoel VIC lo lt' Rabello.
Rio ele Janeil'o, Typ. Fluminense de M: G. S: Rego, 1850, in-il.o gr. de 3 pp., ~ lf.
(B. da F.) \ 1. t-
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3077.- PropMições ~ohre Inrynl!i1e. Thece np!'e~entnrla e !ln~trlltnda pllblira
mrnte p,'rnnl!' a F:oc. de M,'rl. d" Oaliia no dia 28 de Novembro de f85:\ por Joaquim
José fie Ar;llljn Junior '., P;'!':I o!,Ll'r ü glão de rloulor em 1Ill'flicinn. Bailio. Typ. de
CamiltJ ele I.ellis lJa~son & C.a, f853, ill-~·.o de 5 rr., 6 pp., i /l. (U. da F.)

3078.- Dis~ertnç:io slIbre a hemoptysis. The~e npre~('nL3lJa á Fac. de Mad. da
Bahia e pHrante elJa ~ustenlnda nu dia 3 de Dezt"lIlbro rle 185.1 por ~Jnnoel Joa
qllim nudl'igurs de M~ct"do ••. pnr:1 o/)Iel' '0 g-r:io de doulor em medicina.
BI/hia.. Typ. de Vasco Cw'/uiJ'o d'Wiveim Chaves. 1853, in·4,.o de 4, ff., 8 pp .• 2 il'.
(B.da!".)

3079.- COll5iderar:õps sobre a coC)nelnche. Theoe npresen'3dn á F:le. de Med.
da B;dlla e SU:iLOnl,llla em 29 de Novelllbm rle 18:i4, por Ilomin!!os rle Souza He
Quião .. ' p"ra oloLur u gr:io de dllutor em medicin,a. Búltia, Typ. dr. Carlvs Pv..metti,
i85~. in·4,.o di) 311'.• U pp., 2 il'. (8. da F.)

3080.- Propnsi,ões rt"lativas :is molestias do nppal'elho re~pirntorio. These apre
sentada e ~u~tentada perante n Fac. de Med. da l3al1ia no di" '29 de Agosto de i855
paril veril1caçiio de SPU Litulo por Pio Anl!úlo da Silv3 .,. doutor elll mrd. pela
Faculll. de Paris. Baltia. Typ. de Epifanio P6drozu. i355, in·!],.o de 2 il'., 3 pp.
(n. lia F.)

3081.-These que su,Lentou pernnte a mui sllbia Fac. ele Med. rln Uahia José
do ne~o Rajlozo '" aOm rle ol,ter a compel.onle hnlliliLação para porler exercer
a sua p"oli.siin n'este Imperio. Blthia. Typ. de Epifanio Peilruzu., f85ti, in-~." de (&, Ir.,
9 pp. (B. lia F.)

Ponto: Coqueluche.
3082.-Pleuro-pnonmonia curaila com ag-oa de louro-cerrjeiro. prererlida rle uma

só sallg-ria. OI,servnçf10 do dr. L. V. De-SiUloni. y. Alln. Bras. de bfed .• XI
(18;';7·58). pg. 36. (B. da F.)

3083.- Pneumonia rlupla curada com a scilln, hnvendo complicnciío gnstrica.
Observnçiio do dr. L. Y. De·Simoni. V. Ann. Bras. de Med., XI (Hl57·58), pg. 37.
(B. da F.)

338(&,. - These npresentnda n Fnc. de Med. do Rio de Janoiro e !lustrntnrla em 27
de N""elllbro do Hl58. pelo rir. Francisco .lo. r. Coelho de Almrida. Rio de Jalleil'o J

Typ. Ulliv. de Laemme?'!, i878, in·(&,.o gor. de 2 tr.• 39 pp., i O. (n. da F.)
Pontos: LO Do 1:1\,Up., em que consistp.1 P.Jrque na illOammaçãn do larynge e tl"a

chéa lIe," selllpl"e sedá a forlliaçao das [alsas 111l'llIlJranas1 causas, signae:i, diagllostico,
prognostico e Iratalll~lIto; 2." Ar al.lllllospherico j 3.° HC'llostllasia cil"urgica; 4..0
D.l lJelllúpl.yse, suas causas, signaes, diagnostico, pruglloslic:o e tratamellto.
3085.· These apr"sontada a l!'llC. ue Mod. da Bahia e perante a mt"snHl sustentada

no mez de N"Vl~lIlbro de Hl58 por Erneslino Unofre lIo Valle ... alim de ohter o gráo
de doutor eID medicina. PUlltoS. DiagnosLieo dJlfaencial da broncliite capil/ar e do
em ph ysellla pulmu 11<1 r. Sl'ÍrnêÍns c, ru rgicas. Do I.ra tamlln to do li yu I"ocele. Sdencias
medicas. AcC;ao phv:,iologiea e therapeuLica do iodo. Scienrias Ilccessoria-. Pode-se
em ~eral ou eXI'epcion dmente allil'lll<Jr que houve estupro? Bullio. Typ. de Camillo
de Lellis Jfússolt & C.·, iil58, in-~.o gr. de 2 tr., 1.3 pp. num., i fi. (\.l. da F.)

3086.- Thrse npl'esentada e ~usteDtilda perante a F:,c. de Med. dn ll:llJia em 3
de Dezembro dtl Ul58 por UJmingo< Corsino d" Silva B~bia ; nlim de ohter o grão de
dOUlOl' elll lIledicilln. Pontos. Sec1:ãu medica. Do diag-noslico ditferential da bron
chite ralJilill' e do empliy-ellla plll'l\I:nllr. Al'ção physiologlcu e therilpeuticn du iodo.
Secc;iio clrllrgka. Tllrllllllnçito da illf:lllmm'lçàól. Secção acces~ori:\. Pllrle-se em geral
ou excepcion;oImente alfi,mul' que hOllve estupro? Ba/tia, Typ. de Carlos PV.tlgdti,.
i858, in-'l.° gl'. d~ i~ ~'p., i /l. (8. da F.) -

3087.- These apresentnda 3 Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustAnLnrla em 23
de NtJvHll\bro d~ 18;,;9 pl~111 dr. Frederico José de Vilhena Jnniol". /l,o de Janeiro,
Typ. UI/iv. de L~emmert, i859, in-(&,.o gl'. de 4, tf., 35 pp., 2 tr. (O. da F.)

Pontns: f." Da hernoptysis, Sllas causns, signaps. dial(nosLico, pl'ogno~tico e tra·
tameutu; 2." AI' aLlllusphericu; 3° DJS vom'tos rehelaes <.Iul'aute a prenllez e de seu
tralaulellto em relação aO alJorlo pl"uvJcado; (".0 LOllvalescença.

3088. - Tht"se de conrurso pnra o lug8f de oppositor da secção de sriencins medicas
apre~e,lla(la a Fac. lIe M...rI. do Rio de Janeiro lJl'lu dr. João \' icente Torres-Homem.
Rio de Janeiro. Typ. de Tlievenet & C.a, i8tiO, in'~'o gl'. de 2 ff•• i!:l·q, pp., i f:l.
(B. da F.)

Ponto: Coqueluche.



245

3089.- Thcse npre~ent:lda a Fnc. de Merl. do Rio ne Janeiro e sustl'nlllOa em 17
de Nuvembro de 18,0 pelo dr. Amllricu da Silva e uli.eiril. RI.o de JllIwi7'0, Typ. do
COI reio ll1 eJ(;allt,"l ele 111. B..rl eto, e Ftlhos e Uctuviulto, 18tiU, in-4." gr. de 4 11". i6

pp., i 11. (13. da F.) ,
1'011 los : 4.° 0.1 bemoptysp, sllas cau<;a" signae, diagnostico, pro!!noslico e tra

\ameulu; 2, ° \lill~IIUslIW, ua lurl'z.1 e Ira la lIleu lu da Ie1lre alllarelJa; 3.° H~1I10slasia
Cd'urglca; .i. o MurLe real I:: IlIorle apparl::ulll.
3090. - TlJese apre<;enlillJa a P:w. de Mel!. dn nio de J::meiro por Alcibi Id \S A"'esi

láo ue J\'lugallliJes l'ar()naVusa. Rto de Jalteiro, Typ. [,'ltiv. de L.LClnmert, i8óU, 111-4."
gr. (B. átl F.)

Punlos: 1.° na hemoptysi~, suas c~usa<;, signnes. dia~noslico. prn;:-noslico e tra
tarneulu; 2." IJlaglludl(;O, UaLUl'eZa e lJ'alalUeulo da Ie1lre allJalella; 3.° Hellioslaoia
cirurgil;a; Q. " Ua I1lolllJaçau.
3ü91.-Grippe ("elo dr. nl::zerra). V. Ann. Bras. de llfed., XIV (1860-6t), pg. 35.

Exp.: ll.bJ. Nocion,lI.

3002.- These L1e sulliciL'ncia apresenllldn a Fac. de Med. do Rio de Janeiro e ~us
lenLada eUI i:4 Lle IlLllu!.Jru du Il:Hji, pelo. dr. Carlos Bo si. Rio d~ JUlleiro, Typ.
UnIU. de Luemmerl, i80~, in-4.0 gr. tLL lla F.)

Pul\lo: Croup, ou angina pseuLlo-melJJlJranosa.
3093.-EslUdus subre a dilJhleriill'Ol geral e o croup em particular, pelo dr. Nicaláo

JanljUlm lI10rdril. V. Gaz. Med.llo 1llodeJulleiro, 1803, PiJ. ti, iil, :H, 1j,:J., 57. (n. daF.)
::109L - The~e ~preSenllJna á Fac. de Med. do LHo de Jillleira e ~nslentHda em 25

de NllvelllLJl'u de 1ilo:!, lJelu dr. Ju:"lo LJUIIWSCCUU Pl::l;llOl1a da Silva. Rio de ./ulliero, T!lp.
Imp. e COII:;t. de J. Vtllel'l!UVe e Cúmp., H!6t, in-4." gr. Lle Ij, Ir., 3U pp., i 11 lB. da F.)

POlltOS; LO Angina dilJht~Jica e o melhor methodo de a curar; 2.° Da Ilepatilc;
3.° Da arlul",le; 4,." Ar.
3005.- These aprescnt/lda á Fac. de níed. do Rio de Janeiro e sustentada em 23

de NOVI mlJro de 11103 lJt:lu lIr. Juaquim Antonio Lle Mesquita. Rio de Jalll!Í1'o, Typ.
Ultiv. de La~mmetl, 1ilti:!, in-il.o 1;;1'. lIe l1 11'., 47 lJp., i n. (13. da F.)

Punlo.-: 1.0 Crollp; 2.° H,stologia lias artel"ias; 3.° Causas determinantes de mo
leslias ; Q.. ° Arseuicu.

3096. - Da iLlenlUade da [](ItureZIl do croup e da angina diphlherica (pelo dr. V.
Sabuia). V. AIlIl. B,as. de Jlled., XV ~i8v~-ô~), pg. 100.

Ex!'.: llibl. '.ciooa1.

3097.- CLJ el'l,,'çiLo do .1'. dr. SIIIJoia ácerca de casos de angina diphtherica em
que se l'mlJreguu CU1U proleilu o lralalllenLu aconseillado pejo sr. dr. Tl'ausseau. V.
AnIL• .Hl·as. de 11ld., XV (iill.i3-6:.), Vg. ::lU\!.

Exp.: llibl. Ndcioo.l.
3098. - Ol.Jservações do ~r. dr _ Chomet sohre um caso de croup verdadeiro e outro

de falo croup. V. Ann. Bras. de Med., XV (18ôJ-64), pg. :H.O.
Exp.: Bibl. Nacional.

3099.- These de sullleicncia apresentada á Fac. de .Mod. do Rio de Janeiro e sus
tenlada em Agu.lu de 18ól~, LJelo dr. Fraucisco PeI'l'Y, da Uuiv. de NUjJoLl::s. Rio de
June,ro, 1'yp. de T/tel:eJlet & C,a, iIl6~, iu-4.0 gr. (B. da F.)

Ponlu: Hypcrlropljia do coração.
3iOO. - These apre;;entada á Fac. ne Ml'd. do Rio de Janeiro e sustentnJa em i.o

de UtlZem lira de. i8lJIj, pelo dr. Jusé Rulino de NOl'on ha. Rio de Janetl'O, Typ.
Paulu .Hl·ilo, i8(jIj" iu-g,.° gl'. de ii 11'., 33 lJp., 1 11. ~B. da F .)

Pontos: 1.0 CI'OUP; 2.° Da blenol'rhagia ; 3.° D'aglloslico da luhel'culi ação pulmonal'
e meselllerica lIu I." "eriulll); qual o lueLllul' meLhodo de li curar ou de i!JJpeuir os
seus IJl'ogl'essos ; 4.. ° Atlllos[Jbera.

3101.- A pneulllonia Lraulllatica pelo di'. José Maria de Noronha Feita!. Rio de la
neiru, T!Jp. Tevellet & C.', i805 (7). ia-4." de 8 pp. num,

Exp.: Acad. Imporial ne Modic;na.

3iO:l.· These apresentada á Fllc. de Med. do Rio de Janeiro e sn~tentnda em ~i
de Nuvemhru ele 1865 pelo dr. EIi::ls Antonio de !\fornes. Rio rle la/ku'o, Typ. Unlv.
de Lllcmmert, 1805, in-4. ° gr. de 'l! II., fH pp., 2ff. (D. da F.)

Ponlos: L°r.roup; 2.° Rheurnatismo arlicuLar agudo; 3.° Da orchile; 4.° Da
aspLJyxia em geral e da aS[Jl1yxia pur suspeusão em geral, \1.~
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3103. - Olrervaçfio de tuberculoso complicada de hydro-poeumo-thorax tel'lninado
pela cura. (Por G. P 'reira.) V. nev. do A/hellôo :lledico, n.O 2, i867, pg. U:t.
( B. da F.)

310q,. - Thc-e npresentnda e puiJlicamnte sustentada perante a Fac. de Med. da
Babia em Novembro de 1870 afim de outer o grno de doutor em medicina por Diocle
ciano Pire- Teix.eira. Ba'/ia, T!JP. do Dial'io, 1870, in-~.o gr. de 211'., liO pp., i n.
(B. da F.)

Pontos: LO A tllma; 2.° Rygiene da mulber em estado de graviuez; 3.° Aspbyxia
dos recem-nascidos, uas causas, formas, diagnostico e tratamento; q.o Pólle-se em
gera I ou excepciona tmen te am nnar li ue 1J0u ve e tu pro.

3'lO5.- These para o doutorlldo em medicina que deve sustentar perante a Fac. de
Med. lia Bahia em Novembro de 1872 Cundido Allres Macbado de FJ'eila~. Pontos.
Secção medica. Qual o melhor tralamento da angina diphterica? Secção r.irurgka.
Vicio de conformação da bacia o seu tratamen to. Secção acces oria. Glyceri na consi
derada como vehiculo phnrmaceutico. Secçflo mellicn. Albuminuria. Bahia, Typ.
F?'anceza de Carvalho & Amazona, 1,72, in-4. ° gr. de 24, pp., 1 n. (B. da 1".)

3106. - The e apresentada á Fac. de Med. do Rio do Janeiro por Victorino Ricardo
Barbosa Romêo. Rio de Jaaeiro, T!lp. dI) Apostolo, 1872, in-4.0 gr. de i n., 73 pp.,
i n. (B. da 1".)

Pontos: LO Pneumonia; 2.° Dos vinhos como excipientas de medicamentos; 3.°
Das fracturlls complicadas; 4.° Diag'llostico das m(llestias qlle aLIeclam as cavidades
directas do coração e o apparell10 valvular respec1ivo.
3107. - 'fhe e apresentada 5 Enc. de Med. do Rio de Janeiro por Emigdio Manoel

Victoria da Co to. Rio de Janeil'o, Typ. Uniu. da Laemmert, i872, in·4.0 gr. de2IT.,
105 pp., i fi. (B. da 1".)

Pon to : 1.°Pneumonia; 2.°Da b yd ropl1obia ; 3.° lrracluras com pI icalla ; 4. °Do
envenenamtln lo pelo jJl1osplJoro.

3:108.- These apre eotada á Fac. de Med. da Babia para ser publicamente usten
tada em Novembl'O de i873 afim de obter o gráo de doulor em medicina por Antonio
Joaquim ele Barros Sobrinho. Pontos. Qual é o melhor tl'atamento da angina diphte
rica? Cllolol'a-asiatica. Tetano traulll3tico e seu tratamcnto. Ozona, na natureza e
propriedades. Bahia, Typ. do Diado, i873, io-4.0 gr. de 24 pp., i' a. ( B. da 1".)

3i09.- Tl1ese apresentada á Fac. de Med. da Babia pelo dI'. Germano Franci co
de Oliveira ... afim de poder exercer a medicina no BraziJ. Ponto. Pneumonia
crupal ou fibrino a e seu trntamento. Bahia, Typ. do Diario, f873, in-4.0 gr. de 3 ff.,
9pp.,3ff.(B.daF.) .

3HO.- These apTeseotada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por José Eugenio de
Lemos. Rio de Janeiro, Typ. Guimarães & jl'mão, i873, in-~.o gl'. de i n., 100 pp.,
i fi. (B. da 1".)

Pontos: 1.0 Pneumonia; 2.° Do envenenamento pela nicotina; 3.° Tratamento
das fracturas compljc~das ; 4. °Signaes tirados da voz e da palavra.
3iH.- Tbese apresontada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por José Camillo de

Moura. Rio de Janai7'o, Typ. Cosmopolita, f873, in·q,.o gr. de { n., 83 pp., i n.
(13. dIlF.)

. Pontos: LO Das causa, patlJogenia e tratamento da hemorrlJagia pulmonar;
2.° Electricidade; 3.° Indicações e contra-indicações elo trepano ; 4.° Pneumonia.
3lt2~- These apresentada n Fac. de Med. do Rio ele Janeiro por Bernardino

Silva. Rio de Janeil'o, i873, in-lj,.o. gr. de i n., q,8 pp., i fi. (13. da 1".)
Pontos: i. o Das causas, pathogenia e tratamento da lJemorl'lIagia pulmonar;

\t. oAtmospbera; 3.° Do telanos dos recem-nascidos; 4.° Medicação anestbesica.
3U3. - 'fhese apre entada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Julio Cezar Fer

reira Brandão. Rio de Janeiro, Typ, da Lu.z, i873, in-4.0 gr. de i n., -iiI pp.,:l n.
(B. da F.)

Pontos: LO Das causas, patlJogenia e tratamento da bemorrhagia pulmonar;
2.° Do aborto criminosu; 3.° Uretllrolomia; 4.° Pneumonia.
3Jl4. - 'rilese apresentada n Fac. de Med. do R'io de .Janeiro por Luiz João Fal

lettL Jilio de Janeiro, Typ. ilcadamica, i873, illr4.o gr. de :l 'fi., 82 pp., i n.m. da F.)
Pontos: LO Pneumonia; 2.° Da a phyxia por submersão; 3.° Do tratamento dos

aneurysmas; 4.° Respiração em geral.
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3W.L· These apresentada :í Fac. de Med. do Rio de Janeiro, por Germano Au"uslo
da Sil va Chaves. Rio de Janeiro, TUp. dJ AplJstolo, i873, iu-'I." gr. de '1 fi., 37<> pp.,
i fI. (13. da F.) •

Ponlos: LO Das causas, pall10genia e tralamenlo da hemorrharria pulmonal"
2.° Ua escolha dos medic:\Inelltos; 3.° Acupressura; l~ ° Febre arnareJla. '
311li-. Theso de suficien(;ia ilpresenlada ti Fac. de Med. do Rio de Janeiro e U'-

tenlao;! pelo dr. icol:ío Tofaniscu, da Univ. de 'apoies. Rio de Janeiro, TY/l. Acal/e-
mica, 18ili., in-!L" g'r. de 1 n., 22-q, pp., i fI. (13. da F.)

Ponto; Pneulnonia cl'Oupal primaria.
3li7. - 'ota sobre um ca o de derramamenlo pleurilico (pelo dr. Ferreira de

Arulljo). V. Rev. Aled., 187li.-75, IIg. 83, m. ela 1<'.)

31[8.- ObseJ'l'açiJo de um caso de plJelllJ10 lborax. Mol'l . (Pelo dr. Panla Meuezes.)
V. Rev. d/ed., 187q,-Í5, pg. 90. (13. da F.)

:lIID, - A albumino-PYOIelllria ou urinas leito a, . Eslutlo sobre sua natureza e
seu lraL:1Jnenlo pelo dr. Domingos de Almeitla M',rlins Cosla, &. Rio de Janeiro, '1'UP.
Academiw, 1876, iu·8.0 gr. de VH-H pp. num., 1 n. de {nalll. (8. do F,)

E' prllcel1ido de lllna carla dirigida ao anclor p~lo dr. Torres Homem.
3120.- Asthma. O iodurelo de potassio e o iodureLo de ethyla no tratamcnlo

de la molestia. COII iderações pelo dr. Martins Cu la. V. O Pro,??'. Alcd., II, pg. 261.
(8. d" L~.)

3121.- Tlle () apresenlada:í Fac. lle Mell. do llio de Jallcil'o por Leopoldo José
Pereira 8a lo:'. llio de JlIncó'o, TUp. Central d Evctristo R. da Costll, 18i8, in-q,.o gr.
(B. da 1'.)

POII[O : 1.° Laryngile l1ipliterica ; 2. ° D.! lenU, seus principaes lypos 11 caracteres
e.pecilico'; 3." Diagnostico ditTllrencial dos tUlllores da lingua; [1.0 Da lJyúru
pbia:,.

31'22.- Thcse apre entada ii Fac. de M~ll. do Rio de J-aneiro por José Paulo
NlIblltO de Araujo Freilas. Rio dc Janei?'o, Typ. Cenlral de EUQ1'islo n. da Costa,
i878, in·q,.o gr. (lI) 111.,67 pp., i n. (13. <Ül F.)

Pontos; LO Laryngite dipbthel'ica; 2.° Do envenenamenlo pelo pbosphoro ;
3.° Operações l'eclamallas pelos tumores bemorrlloidaes; 4.° O:lS can'a de mole lia
3123.- T!lc~e apresentada ii Fac. de Med. do Rio de Janeiro, por Anlonio de Cer

queira Lima. Riu d~ Janeiro, TUp. de Hypolilu Júsé Pintu, 18i8, in-q,.o gr. de 2 IT.,
:13 IJP., i n. (8. da F.)

Pon tos: LO Laryngi le l1iplJ lberica ; 2. ° Do envenenamento pelo phosplJoro; 3.°
Transfusão; ~.o Do diagnostico l1iIT~rencial das moleslias cilronicas do elrcephalo.
3124.- 'The e apresent:lda á Fat:. de Med. do Hio de Janeiro por AUgllstO de Mi

riluda Souza Gomes. Rio de Janeiro, Typ. Monl{{/w.7rO, i87 , iu-4.0 .gr. tle i n.,
1'28 pp., 1 fi. (13. da lq

POlllos; L° Pncumonia; 2." Das quinas :-3.° Da hematoccle; q,.o lly,:>terla.
3125.· The"e apresentada á Far. de MeLl. do R:o de Janeiro por I3runo Jo é dos

Santo Nóra Junior. Riu de Ja~lI'il'o, TUp. ele F. ~·L d:J Soazt e ·C.",11:l78 in-q,.o
'gor. àe i n., K\ pp., 11l. (13. da F.)

Pontos: LOPneumonia; 2. ODo ignnes fie 1I10rte; 3,° Do -anlilelminücos; 4.°
Quacs as relações e os ramo,; da art'l'ia carotida inlerna 't

31ílli.- 'lhese npmseuta'dn á Fi1C. ue Med. du Ri,) de J:1I1ei1'0 .por HilMio ela ilva
Fj'l{lleil';1 JUllio'r. Rio de J~WI:i,J'{), TJiJJ. 'de .1".. A,. de Souza e C.e, 1878" in·/~,O gll'., de
i 11 , iOz pp., i n. (13. du F.)

11'0'11103,: L" I'ncumliill,ia ; 2° Do env~n~ennmen to pelo !pllo. [ll1oro; 3.° Amplllaçõl's
cm g.eral ; 4.° Tctano.

312i.· Tilese apresentada á Filc. Ile Med. do Riu ~e Jan~iro. por Juuo BaQli..ta
'Bal'iJo'" Goimnl'iies. Rio de J'àlle;,'[), ifmplensa 1l1d/(stl'wl, 18[8, In-~." gr. de:J n.,
66 pp., { Il. (13. da F.'

'I'ontos: LO 'p'neU'rnonin; 2.° Jllli~prl1àenclia 'lTll'dica rcla'li~a no 'cslnpl'o e ~o
~I}nommen.lo j 3,0 lOa iilelll\~IO,\e'lc; .~.O Da inl\li!'C~lCi:L ao .CIi'IIWl solJl!e ",de:eW"olv,t
1I)('lIlo lia pl1thysica [1nlll10nar, Quaes as condlçoes 'hyglelllc/ls mais raNQ!lta'VeIS o
lrll lalllen tu tl~SLi\ mole lia 9

:l'1:28.- !I'rat'lL: en.lo da p·lel'lfilJnia. E 'tUUJ cliuicu p lo dH. ,\ltfr 'do Luz. V R.'
vista de ~[I'dicjna, Ge P"ris, vol. [(I 79·81), pp. 303, :$'18, :.1'10 ,352, ':l65, Ji:J. ...q
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3129.-1'l1ese opresenlnda ã Fnc. de Mrd. do nio de Janeiro o ~u tentnda
a 2:3 doJnllio de i81l0 pelo dr. Jaollarill de Figneircilo P,'reira de Barro-. Rio de
Ja/tliro, T1JJl. de "llureiru, Muxil1uno & C01llp., :\l:;80, in (j,.o gl'. de;J O'., (j,(j VP·, 1 O.
(H. da F.)

POli (os : :l ° Pnpumonia; 2.° Therapeutica geral das envenenamentos; 3.° Dia
gnostico e tratalnelllo ua p,'ura na bexi~ól; 4,.0 Helllol'l'lla~ia cerebl[ll.
31:J0.- Thl'se aprrsenlalla á Foc. de Ml'd. du Hio de Janeiro por Monoel dos

Santos Marql11's. Rio de Juneiro, Typ . .Jl1onleneg'/'o, i~80, ill·(j,.o gr. ue i n., (,0 pp.,
i n. (B. lIu F.)

PUlllos: LO Pneumonia fibrinosa; 2.° Signaes de morte; 3.° Do pé torto; 4,.0
Hypoelllia intertropieal.

31:.l1.- Theso apresentada ii Fac. de Med. do Rio de Janeiro por José Joor)uim
Monteiru de Castro JUlliur. RIO fie Janeiru, Imprensa IItI/Llsld"I, de Jolio Puulo li'er·
"eira Vias, lStlO, iII'!!." gr. de i O., n:J pp., 1 li. (U. da F.)

Palitos: LO PIlPllloonia fibrinosa; 2.° Das quinas; 3. 0 Das indicações e contra
ind icaçóes ua li lllOtritia e lia tal lia ; ~. o HelllorllJa~ias.

3131.- Thes'J ;'1J1'esent:lda ã Fac. dH Meu. du lIio de Janeiro pOl' José Fron
cisco da Vl'i;.:a. Rio de Janeiro, TUp. NucionJl, 1880, iu-~.o gr. de i O., 6J pp.,
iO. (B, du I".)

POllt'lS: LO Pneumonia fihrinosa: 2 o Athmospbel'a; 3. 0 D~ commoção; 4.oDos
casalllentus sob ti ponlo lIe vista lIYg'ielllco.
31:J3.- Tilese npre~ent:ldn ã Fue. de Ml'd. do Hio de Janeiro POI' J03r)uim Ro·

zendo pinto. Rio de Janeiro, Imp,ellsa I.alusll'iul, de hào Paulo Ferleiru Dius,
i88U, in·!!.o gr. de 1 n., IlJ pp., i O. (U. lia F.)

Ponlos: 1.0 PIIPulllonia fihrillosa; 2.° Signaps rle morle; a. o ClI'[10S extl'anbos
do esop1lago; 4.° Dos alcuolicos, sua :Jelião i'i1ysiolo~ka e 1IIel'<lp"lItiea.
3i34..-TlIese apre entadil á Fac. de JlIHd. do llio de Janeiro por Antonio

AugusLO de AS!'UlUpç:io. Rio de Janeiro, TUp. Camões, i880, iu·(j,." gr.de i O.,
7'2. VP., ,I U. (H. di! F )

P"lIlos: I o Pneumonia fibrioosa; 2.oSi~naps de morte; 3.° PiJriCal'dile ; 4,.0 Das
indica~ões e cO'lll'a-illdicaçôes da Iltilotl'l(;ia e da lalIJa.
3U5.- Tllese apre entodu ã Fac. de Med. do IUo de Janeiro por Alfonso Pedrario.

Rio de Janeiro, Typ. e Litlt. de Jl1orei, a, Max/mino & COI/lP., i~()O, iu-4." gr. ue 1 O.,
90 pp., i li. (13. da I~.)

PUII tllS: :l. o Pneu monia fibl'inosa; 2. 0 Signaes de morte; 3. o Iclericia dos recem
nascidos; 4,.10 Hydl'oplsias.
3136.- Tratnmento da pneumonia aguda. Estudo cliniro pelo dr. Alfredo da

Luz, ô:. V(llellçet, TUp. do Tempo, 18tH, in-!l.o de: 2J pp. Dum. (U. da F.)
3137.- These 3pl'esent3da afim de outOI' o grão de duutor em medicina pOl'

Pedro Di'ls da ::iilvi! ." Poutos. Das hellllllllyses e seu Ir3L"ukntu. Xorllpes llIeui·
cinae~. Ft'ridas IJclnotl'.. utc.-; do peito l' seu lr<lt:llllenlo. Hegílllou (:lctoo. Buhiu, Typ.
de J. G. T"'llritlfto, i~IH, iu·q,." g'r. de ~ 11'., 7!:1 pp., i O. (U. ua F.)

3138.-Tbese 3presentoda ã Fac. de Mer], do Riú de Janeiro por Antonio Ro·
gr,io de üunvêa Freire. Rio de Jalleiro, TIfP' N'/'ciollúl, 1~~2, iu·4.0 gr. de i O.,
:38 pp., i n. (II. da F.)

PO.. lo;: :l. o L'lryngile diphtel'ica; 2. 0 Calor; 3.0 Septicemias cirurgicas; 4,. o
Medlcaçàu revulslva.
3U9.• Th'Jse apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e snstrntaàa pelo

~r. Julio Fl'edl~l'iL'o AbiJutt. Rio de JUltl'iro, T!li), e litlt. de Oliveira & Silvu, 1882,
1U.(j,.0 gl'. ue i O., 86 pp., i O. (13. da F.)

Pllnlos: :1..0 Laryn~itellipllterica; 2. 0 Dialyse de Gl'aham applicada á loxicologia;
3. o D.l i IIlel'veu~ào cU'urglCa 110 Ca!h 1'0 du utero; 4. o VlaS de aLJsurpçáo 1I0s wedi
ca lBeulos.

3140.• Observação dll um C3S0 de empyema ..• iSSO. Pelo dr. Edunrdo Au"usto
Pereil'3de Altl'eu. V. Ann. Bras. de l1ed., X.\XV (i~IlJ-l'Sq,), Vg. 17. (13. da F.)

31(j,1. - OUSC1'V3Çiio de um Q3S0 de I~elllo/Jtysis ce,lenl1o ao eropre"o dlls cllpsnlas
de copallyb.l pelu dr Milutlel José 11e u1iveil'a. V. Anil. Bras. de °.JIled., XXXIV
(188~·8'J), pg. 277. (13. da F.)

31q,2. - Ubservaçãú de um caso de occesso asthrnatico debellado com injrcções
bypoJel'lni,'ai de :..tl'npina pelu UI'. Utiuguassú. V. Ann. Bras. de Med., XXXiV
(i88~·8:J), pg. 3~!:I. (B. da 1<'.)
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Molestias do apparelho digestivo

3143 .. Da enfermidade chamada - Maculo - (por Luiz Antonio de Oliveira
Mendes). V. Diario de Saude, 1835, pg. 58. (B. da F.)

Extr. da « Memol'ia. sobl'e as .doenças agudas e chronicas, que mais frequen temenle
accommettem os pretos recem-tlrados da Arrica.•

3144. - Da dysenteria. These apresentada, e suslentada na Academin Medico
Cirurgica do Rio de Janeiro em Julho de 1831 para o lugar de substituto ás cadeiras
de medicina, por Joaquim Vicente Torres-Homem. Rio de Janei?'o, Typ. Irnp. e
Consto de E. Seignot Plancher, 1831, in-S.o de 9 pp. (B. da F.)

. 3145. - ~a gastro-enterjte~. The.se su~tentada na. Acade'?Jia Medieo-Cirurgica do
RIO de JaneIro em Julbo de 1831 por JoaquIm José da SIlva. RtO de Janeiro Typ. Imp.
e Consto de E. Sdi.qnot Planche?', 1831, in-S.o de 8 pp. (B. da F.) ,

3146 .• Di ertation SUl' l'hepatite. The"e pré entée et'soutenue à la Fac. de Méd.
de Pari le 25 AOl1t 1831, paul' obtenir le grade de docteur en médecine. Par Fran.
cisco Julio Xavier, de Hio de Janeiro. Pads, Imp", de Didot le Jeune, 1831, in-í."
gr. de 4 JI., 34 pp. (B. da F.)

3l47. - Do tr[\ ta menta dos calculas biliar ias (pelo dr. J. F. Sigaud). V. Diario de
Saude, 1835, pg. 137. (B. da F.) .

3U8. - Dissertação sobre a hepatite. These apresentada e sustentada a 19 de
Dezembro de 1837 perante a Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Joaquim Manhans
Barreto. Rio de Janeiro, Typ. de L. M. Btwgain, 1837, in-4.o gr. (B. da F.)

3149. - Memoria sobre a dysenteria aguda •.. por José Pereira Rego. 1839. V. Rev.
lIfed. Flum., VI, pg. M5, 452,507. (B. da F.)

31.50.- Relataria do sr. dr. José Bento da Rosa, sobre a memoria do sr. dr. José
Pereira Rego, á cerca da dysenteria. V. Rev. Med. Ftum., VI, pp. 170. (B. da F.)

31oL- Reflexões sobre a gastrite aguda. These apresentada e sustentada perante
a Fac. de Med. do Rio de Janeiro em 16 de Dezembro de 1839, por Thomaz Cal'dozo de
Almeida. Rio de Jallei?'o, Typ. do Diario, 1839, in-4:.° gr. de 10 pp. (B. da F.)

3152. - Faculté de Médecine de Püris Thêse paul' le doctorat en médecine
pl'ésentée et soutenue le 13 Avril184:0 par José Olympio d' Azevedo, de Bahia.
l. Du diagnostic, du pronoGtic, et des complications du cancer de j'estomac. II. Que
faut-il faire dans une présentation du tronc ~ III. De la nature des concrétions
renfermées dans les liquides vestibulaires chez l'homme. IV. Commeut constateI'
la présence de !'azotate de pola'se dans l'urine des individus qui ont avalé de ce seI ~
Po.?·is, Impl'. de Rignotlx, 1840, in-4.0 gr. de 2 JI., 26 pp. (B. da F.)

3153.- These apre entada á Fnc. de Med. da B3hia por Candido Aprigio da
Fonseca GaIvão. Baltia, Typ. de Epifaneo J. Pedroza, & 1I'mão, i840, iu-4:.o de 2 ff.,
i6 pp. (B. da F.)

Ponto: Dissertação sobre a peritonitis.
3154:. -Di sertação sobre a peritonitis aguda. These que foi apresentada á Fac. de

Med. do Rio de Janeiro sustentada em ii de Dezembro de 18!1.1 por José Luiz
,de Araujo Lima. Rio de Janeiro, Typ. Univ. de LaeJn11lert, 1841, iu-(j,.o gr. de 19 pp.
(B. da F.)

3155. Dissertação inaugural sobre as hemorrhoides. These apresentada e susteu
tada perante a Fac. de Med. do Rio de Janeiro em 13 rle Dezembro de i84:i por
Francisco Alves Pontes. Rio de Janei7'o, Typ. Imp. e Consto de J. Villene'uve e Comp.,
1841, in-4:.o gr. de 25 pp. (B. da F.)

3i56.· r:onsiderações sobre a dysenteria no BrasiL .. pelo sr. dr. Saulnier de
Pierre Levée, residente em Maranhão. V Rev.iI1ed. B1·as., I (i841-42), pp. 365 tl 4:4:4.

Exp.: Bibl. Nacional.

3io7. - Relatorio do sr. dt·. J. P. Rego, sobre a memoria que trata da dysenteria,
·enviada do Maranhão pelo dr. Sauluier. V. Rev. lIfed. Bras., 1(184:1-4:2), pg. 100.

Elp. : Bibl. Nacional.

3158.· Observação de uma dysenteria curada por meio da albumina; pelo dr. A.
C. N. d'Azambuja. V. Rev. Med. Bras'., II (i8f],2-4:3), pg. 32.

Exp.: Bibl. Nacional. )~-o
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3159.· Alguma reflexões sobre a hepatitf\ aguda. The e ofl'erecida e sustentada
perailtea F:ll:. de Med. do Rio de Janeiro por Adriano Ferreil'D, ]lach. formado em
JI1f'dicina PClll Ulliv. de CoimbrD, no seu exame de surncienciD. Rio de Janeú'o, Typ.
Ame'l'icanadel. P. da Costa, 181.1,3, in-4,.ogr. de5pp, (H. daF.)

3160.- Dissertaçuo sobrf\ a llepatil.is. These Dpresentada ::í Fac. de Med. do Tlio de
Janeiro e u tentada em 9 de Dezembro de 18M", por Franci~co Jo é Per'eira Zebral.
Rio de Janeiro, Typ. Univ. de Laemmert, 184,'J" in-4,.ogr. de 24, pp.,3 fl'. (H. da F.)

3161.- ConsiderD\ôes sobre a gastrite aguda. These que foi apresentada à Fac. de
:Med. do Rio dr. Janeiro em 'li de Dezembro de 18~4, por Jo é Manoel de Moraes. Rio
de Janeil'o, Typ. do Diario de N. L. Vianna, 18M, in-[~.o gr. de 7 pp., 21f.
(H. da F.)

3162. - Dua pala\Tinhas ácerca da peritonite; alguns factos interes antes obser
vados no Rio de Janeiro; pomada mercurial em fórma da catapla ma; suss vantagen ,
etc. (Pelo dr. GnimDrães.) V. Al'ch. llIed. Bras., 11, pp. 34, e 83. (B. da F.)

3i63.- Dysenleria rebelde tratadas em proveito, ante aggravada, pelo tratamento
homoeopathico, curada ilfinal em 32 dias pela acção do gelo intel'namente applicado.
(Pelo dr. R. 1. H. Lobo.) V. Ann. Bms. de Med., TI (18{~6·4,1), pg. 162.

Exp.: Bibl. Nacional.

316!l:.- Di sel'tação sobre a gastralgia. These apl'esentada ::í Fac. de Med. e sus
tentada em lU de Novembro de 18!l:7 por José Pereira da Silva Goulart. Rio ele Ja·
neiro, Typ. do Al'ch. i\iIed. Bras., 184,7, in-{~.o gr. de 18 pp., 211'. (B. daF.)

3i65. - Noticia sobre o maculo dos negro". V. Arch. Med. Bras., IV (18!l:7 - '~8), pg.
6J. (D. da F.)

3166. - lIIemoria sobre a perfuração do tubo digestivo pelos verme ; pelo dr . .T.
F. X. Sigaud. V. ArclL ilIed. Bms., IV (18!l:7-48), pp. 1.21,192 e 265. (8. da F.)

3Hi7.- Breves con id~raçõps acerca do symptoma e diagnostico do cancro do
estomago. These apresentDda á FaC. de Med. elo Rio de Janeiro e m tentada em 1.8 de
Dezembro de 184.8 perante S. !II. o Imperador, por Pedro da Cruz Andrade e Silva.
Rio ele JaneiTO, Typ. do Al'ch. illed. B1·o,s., 1.84,8, in-4,.o gr. de 1.5 pp., 4, Ir. (B. dD F.)

3168.- Breves cunsidel'açõe sobre a peritonite. These apresentada á Fac. de Med.
do Rio de Janeiro e sustentada em 1.2 ele Dezembro de 184,9, por José Maria ele An·
drade. Rio ele Janei,-o, Typ. de Fmncisco de Paula Brito, 184,9, in-4,.o gr. de 21 pp.,
4, 11'. (U. da F.)

3169.- De Ga. tro-Enteritide Mucoso-Folliculari. Thesís quam, clarre hnic Medicre
Academire, exl1ibebat et in publico Athenreo oppug-nabat Carolu J\fa~pes, titulo
doctoris medicinffi atque chirurgire ab Uuiversit'lte Tl1icinen i jam in"ignitus, ut:
Jubentiblls legibus : [Jhaculla Medicinre ei chirurgire exercendre et conul'mabalnr.
Fluvii Jan1tal'ii, e[f;- Til1Jis GnemabCl1'ensibus L. A. F. ele itlenezes, 1851, iu-!l:. ° gr. de
4, pp., 2 Ir. (H. da F.)

3170. - AIO'umas palnvras acerca do' abces os do figado. Tl1ese para obter o grão
de doutor em medicina apre~entada e publicamente ustentada perante a Fac. de
Med. da Hallia no dia fl de Dezembro ele 1851 por Agedo Porphyrio de Magall1ães.
Balda, Typ. ele Joã? Alves P()rtella, 1.801, in-4.0 de 4, II., 12 pp., 2 11'. (8. da F.)

3171.- FaculLé de Médecine de Paris. TM e pour le doctorat en médecine presentée
et soutenue le 6 Février 1.856 par Manoel 1:'ereira da Cunha Novaes. Point de di·
sertation. DJ la consti[laliou, ele ses causes et de ses elfets. Paris, Rignoux, 1856,
in-4,.o gr. de 4,lf., 4,8 pp. (U. da F.) . .

3172. - These apresentada ::í Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Rodrigo de
Aragão Bulcão. Rio ele Janeiro, Typ. ele N. LoiJo Vianna e Filhos, 1856, in-4,.o gr.
de 2 fI., 4,2 pp., 1 Q. (D. da F.)

Ponto: 1.° Em que deITe difTeril'o tl'atamentodadysentel'ia. nos climasquentes
do que s emprega nas regiões temperada ; 2.° Quaes os liquidos fOl'l1ecidos pela
economia C0ll10 agentes da digestão e sua acção; 3,° Diagno tico da prenbez com·
posta; 4 ° Mostrar com factos e exemplos os serviços que a cbimica tem prestado ás
sciencias med icas.

3173. - Memoria sobre a appl icação do oleo de croton tiglio, das preparações opia
das, e do vinho na dysenteria (pelo dr. Luiz Pientzenauer). V. Ann. Bms. de Aled.,
XI ('1858-59), pg. 3.

Exp.: BibJ. Nacional.
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3174.- These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeil'o e su tentada pelo
dr. AD tonio Corrêa de Souza Costa, pDra o ('oncUl'So a nm Iultar de oppositor da
secção de ciencias mediclIs. Rio de Janeiro, T!J1J. Imparcial de l M. Nunes Ga1'cia,
1859, in-4.0 gr. de 2 ir., 24·6 pp., 111. (8. da F.)

Ponto: Dysenteria dos paizes intertropicaes: seu tratamento.
3175.- Bl'eves considerações sobre a hepatite. These su tenlada em Outubro de

1.860 perante a Fac. de Med. da Bahia por Saturnino Evangeli ti, para ·verificação
de .ell tiLulo. Baltia, Typ. de 'E. Pedl'oza, 1860, in-4.o gr. de i 11., 7 pp.
(B. da F.)

3176.-0bservação. Caso de peritonHe, consecutiva á perforação inte tinal'deter
minada pelos Ascarides Lombricoides (pelo dr. José Vieira dos Santos). V. Gaz. nEed.
(lu Rio de Janeiro, i862, pg. 41.

E!p.: Bibl. 'acionnl.

3i77.- The e de sufficiencia apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e
sustenlada om 1.9 de Outubro de 1.863 pelo dr. Emitio Guadagni, da Univ. de
Napoles. Rio de Janeiro, Typ. Univ. (le Laemmel't, 1.863, iu-4.0 gr., de 31r., 9 -2 pp.,
1 11. (B. da F .)

Pon to : Cil'fhose do ligado.
3l78.- These de sulJiciencia apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e

snstentada em 1.7 de Maio de 186i pl:llo dr. Victor Leopoldo de Heauclail', da Uuiv.
de El'langen. Rio de Janeil'o, Typ. Pe1'seve1'ança, 1864, in-4.o gr. de 2 IT., 9-2 pp.,
1. 11. (B. da F.)

Ponlo: Das consoquencias das ulcerações do estomago.
3179. - These que su ten ta em Novembro de 1864 para obter o gráo de doutor

em medicina pela Fac. da Bahia Americo de Souza Marques. Pontos. Patllogenia e
tra tamento da dysen teria. Ba il.\'naes cel'Los de prenhez? Em que casos e com qae
fundamento póde o medico legi ta assegurar que a mulher uno está gravida?
Acç1io physiologica e thel'apeuLica das preparações iodadas. Odgem, éde e ruido de
sopro do folie, que e ouve no ventre da mulheres pejadas. BaMa, TUp. de E.
Pedroza, i864, in-4.0 gr. de 2 (f., 30 pp., i fi. (B. da F.)

3180. - Dua palavras sobre um doente alfectado de uma molestia conhecida entre
o pretos da Africa com o nnme de Quijila (por Tholl1é M. Cavalcanti). V. Revista
do Athenéo ~Iedico, n.°2, 1865, pg. 9.

3181.- Observações do sr. dr. Saules acerca de um caso de diarrhéa chronica em
uma criança de 13 me7.es curada pclo emprego de carne crua. V. Ann. Bms. (le Med.,
XVII ('1865·66), [Jg. 497. (B. da F.)

3l82.-These de sufficiencia apre enLada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro
e su Lenlada pelo dr. Ru sell Mac-Cord, da Univ. de Pen ylvania. Rio de Janeiro,
Typ. de Candido Augusto de jJlello, 1866, in·4.0 gr. de 2 ff., iO - 2 pp., 1 11.
(B. da F.)

Ponto: Breve dissertação a respeito da dysenteria aguda.
3183. - These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada em 3 de

Agosto de i 66 pelo dr. Carlos Antonio Halfeld. Rio de Janeiro, Typ. Univ. de
Laemme1't, 1866, in-4.0 gr. de 2 fI., 37 pp., 111. (B. da F.)

Pontos: LO Calculo billiarios; 2 ° Tracheotomia; 3.° Reconhecimento ana
lytico das manchas spermaticas ; 4. o Nephritis albu minosa.

3184,.- Da dyspepsia. Memoria ... pelo dr. Jo é Marciano da Silva Pontes. 1865.
V. llnn. Bms. de !fEed., XHII (1866-67), pp. 183,222,249. (B. da F.)

.3185.- E sai SUl' l'hépatiLe du Pará. Mémoire ... par le docteur Luis Ferreira de
Lemos. V. Ann. Bras. de Med., XX (186~·69), pg. 608. (B. da F.)

3i86. - These de sufficiencia apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e
sustentada pelo di'. Camillo de Morosini, da Univ. de Bolonha. Rio de Janeiro,
Typ. Univ. de Laemmel't, i869, in-4.0 gr. de 2 fL, H-2 pp. 1. fi. (H. da F.)

Ponto: Breve dissel·taçào a respeito da peritonite.
3187.- E tudos clinicos sobre as molestias do ligado, traduzidos e ampliados.

Pelo UI'. Julio Rodrigues de l\foura. V. Gaz. !fEed. da Bahia, IV (1869-70), pp. 101,
i21, i33.

E!p.: Dr. J. Z. do lIiooozos Brum. J'~ \
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3!88. - Caso de glossite aguda, curada sobretudo com~as escarificações profundas.
da lingua. Pelo dr. Julio Rodrigues de Moura. V. Gaz. Med. da Ba/tia, IV (!869-70)',
pg. 1lj,8.

Exp.: Dr. J. Z, de Menezes Brum.

3!89. - Breves considerações sobre a dyseu teria, assentadas sobre alguns factos
cl inicos observados no Hospital de Marinha da Bahia. Pelo dr. 11'1. J. Saraiva. V. Gaz.
Me(l. da BaMa, IV (!869-70), pg. !72.

Exp.: Dr. J. Z. do Menezes Brum.

3'190.- I1eus; injecções forçadas d'agua fria; applicação do gêlo interna e
externamente; cura. Pelo dr. A. Pacifico Pereira. V. Gaz. Med. da Bahia, IV
('1869-70). pg. 253.

Exp.: Dr. J. Z. de Menezes Brllm.

3'19'1.- Thesll apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e su tentada para o
concurso a um lugar de opposiLor da secção de sciencias medicas pelo dr. João
Damasceno Peçanha da Silva. Rio de Janei1'o, Typ. Univ. de Laemmert, 1870, in-iJ,.C>
gr. de 3 ff., 35-iI pp., i fi. (B. da F.)

Ponlo: Diagnostico differencial entre o cancro do estomago, a ulcera simples e a
inflammação cbronica do mesmo orgão.
3192.· .Fac. de Med. da Bahia. Cancro do estomago. These para o doutorado em

medicina apresentada em 21 de Setembro para ser publicamente sust ntada em
Novembro de i871 por Joaquim Cardozo de Mello Reis. Bahia, T'Up. de J. G.
Tourinho, i871., in·lJ"o gr, de3 ff., 36 pp., i 1'1. (B. da F.)

Proposições: Elepbantiasis dos gregos, Tratamento da bernia estrangulada.
Póde-se em geral ou excepcionalmente dizer que bouve estupro?

3i93.- These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro no dia 23 de
Setembro de i871 e sustentada em lJ, de Janeiro de i872 pelo dr. João Dias de Andrade
Ribeiro. Rio de Janeil'o, Typ. Acaclemica, i871, in-lJ,." gr. de 2 fI., 59 pp., i n.
(B. da F.)

Pontos: L° Dyspepsias e seu tratamento; 2.° Ressecções em geral; 3.° Ipeca
cuanba considerada pbarmacologica e tberapeuticamen te; lJ.. ° Da verificação dos.
obitos.

3'19lJ,.· These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada em 26 de
Setembro de i87! pelo dr. Manoel Alves da Silva e Sá. Rio de Janei1'o, Typ. de Que1"inlJ'
& b'l1Üio, 1871, in·lJ,.o gr. de 2 fI., lJ,9 pp., i tI. (B. da F.)

Pontos: LO Das dyspepsias e seu tratamento; 2.° Ipecacuanlla considerada tllera
peutica e pbarmacologicamente; 3. 0 Das modificações produzidas pela prenhez no
utera e seus annexos; lJ.. ° P Ilenomellos cl1imicos da digestão.
3195.- These que apresenta para ser publicamente sustentada pllrante a Fac. de

Med. da Bahia em Novembro de i871. afim de obter o gráo de doulol' em medicina
Alfonso Arthur Cisneiro de Albuquerque. Ba/lia, Typ. cIo Dial'io, i87i, in-lj,.o gr.
de i fi., q,q, pp., i fi. (B. da F.)

Pontos: 1.0 Cirrbose do figado; 2.° Lesões valvulares; 3.° Tetanos traumatico e
seu tratamento; 4.° Pode considerar-se herdeiro legitimo o filbo de uma viuva nascido
dez mezes depois da morte do marido ~

31.96.- These apresentada á Fac. de Med. da Bahia para ser sustentada em No
vembro de 1.871 p'or Adolpho José Vinnna . , . para obter o gráo de doutor em me
dicina. Bahía, Typ. deJ. G. Tot!l'inho, i87i, in-lJ,.ogr. de 1. fi., 22 pp., i fi. (B. da F.)

PontÇls: l.0 Cirrhose do figado ; 2. ° Funcções do pneumo-gastrico; 3. ° Vicios de
conformação da bacia e seu tratamento; 4. ° Como rec(\nllecer se houve aborto em um
caso medico-legal. .

3'197. - These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada em. 22
de Dezembro de i871 pelo dr. Galdino Antonio do Valle. Rio de Janei?'o, Typ. Impat'ciar,
i87i,in-lJ,.ogr.de3ff., 73pp.,2fI. (B. da F.)

Pontos: LO Dyspepsias e seu tratamento l; 2.° Hypobe;nia intertropical, suas.
causas e seu tratamento; 3.° Urethrotomia ; 4.° Pbenomenos cbimicos da digestão.

31.98.- These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada em 27
de Dezembro de i871. pelo dr. Carlos ArtIJur Moncorvo de Figueiredo. Rio de Janeiro,
Typ. Uni/}. de L'1e11lme1't, i871., in-lJ,.o gr. de 1. n., 2lJ,7 p'p., 3 fI: (B. da F.)

Pontos: l..°Dyspepsias e sou tratamento; 2.° Diagnostico differencial entre a bemor
rba~ia cerebral e a meningo-encephalite da base; 3.0 Do mormo ;4.° Calorico em geral~
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3199.- Observação de uma gastro-interites, revestida de symptomas graves e de
anomalias symptomaticas importantes (pelo dr. 1. P. Rego). V. Ann. B,·as. de' lIfed.,
xxrn (187:1-72), pg. 129. (B. da F.)

3200. - These de sufficienc!a apresentada á .Fac. de Med. do Rio de Janeiro pelo
dr. Jules C. T. Meers, da Umv. de Gand. Rto de Janel1'o, Typ. Academica, 1872,
in-6,.o gr. de 1 fi., 20-2 pp., 1 fi. (B. da F.)

Ponto: Breve dissertação sobre as diJIerentes formas de dysenteria.
3201..- These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada em 20

de Dezemb,'o de 1872 pelo dr. Luiz da Costa Chaves Faria. Rio de Janeiro, 1872,
in-6,.O gr. de 3 fi'., 96 pp., 1 fI. (B. da F.)

Pontos: LO Diagnostico e tratamento das dyspep ia,; 2.° Febre amarelIa; 3.0
Acupressura; <\'.0 Do calor em geral; mudanças de estado.
320~.- TlJese apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Urias Antonio da

Silveira. Rio de JaneiJ'o, Typ. do Apostolo, 1872, in-4.0 gr. de 1 Il., 128 pp., 1 n.
(B. da F.)

Pontos: L° Diagnostico e tratamento das dyspepsias; 2,° Descripção, acção pl1y
siologica e tberapeutica da pepsina e proteina; modos de administrar e doses; 3.°
Acupressura; <\'.0 Dos vinhos como excipientes de medicamentos.
3203.- These apresentada á Fac. de Med. do -Rio de Janeiro por Horacio Leal de

Carvalho Reis. RiodeJanei1'o, Typ. Fl~wúnense, 1872, in-6"O gr. de 11l., 61 pp., 1 11.
(B. da F.)

Pontos: {,O Diagnostico e tratamento das dyspepsias; 2.° Febre amarella; 3,0
Amputação coxo-femural; <\,,0 Da escolha dos medicamentos.
3204.' These apresentada á Fac. de Med. da Bahia para ser sustentada por João

das Chagas Rosa •.. para obter o gráo de doutor em medicina. Pontos. Diagnostico
dilTerencial entre o cancro do estomago, a nlcera redonda e o catarrho chronico do
mesmo orgão. Secção acces oria. Tincturas alcoolicas. Secção cirurgica. Ferida por
armas de fogo. Secção medica. Albuminuria. Bahia, Typ. Constitucional, 1872,
in-6,.o gr. de 3 ff., 26 pp., 1 fi. (B. da F.)

3205.- These apre entada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro para o concurso a
nm lugar de oppositor da secção de sciel1cias medicas, pelo dI'. João José da Silva.
Rio de Janei,'o, Typ. Univ. de Laemmel't, 1873, in-6,.o gr. de 2 fI.,118-10 pp., 1 fi.
(B. da F.)

Ponto : Da peritonite.
3206.- Observação de um caso de gd tro-entero-colitis sub-aguda, complicada

com uma broncho-pneumonia ia tercurrente (pelo dr. Moncorvo). V. Rev. Med.,
i873-74, pp. 23~ e 268. (8. da F.)

3207. - These de sullicieacia apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro pelo
dr. Gnilherme Ellis, formado pela Univ. de Pensylvania. Rio de Janeiro, Typ.
Cinco de lIfa1'ço, 1.874, in-4.0 gr. de 3 1f., 32-2 pp., 1 ff. (8. da F.)

Ponto: Emphysema do figado.
3208.· These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro, por Antonio José

de VasconcelIos Junjor. Rio de Janeiro, Typ. Esperança, de Gaspar Joeio Jose Vellozo,
187lJ" in-6,.o gr. de 11l., 75 pp., 1 fi. (B. da l!'.)

Pontos: LO Dy enteria; 2,° Do aborto criminoso; 3.° Vicios de conformação da
bacia e suas indicações; LO Do aleitamento natural, artificial e mixto e em particu
lar do mercenario atLentas as coudições da cidade do Rio de Janeiro.

3209. - Tuese apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Cesario Gabriel
de Freitas. Rio de Janeiro, 187lJ" in-4.0 de 1 n., 62 pp., 1 n. (B. da F.)

Pontos: {.O Das hepatites; 2.° Hygrometria; 3.° Das feridas penetrantes do
peito; ~. ° Dysenteria.

3210.- Tuese apresentada á Fac. de Med. do Rio ,d~ Janeiro 'por Franci co An
tonio Ribeiro. Rio ele Janei9'o, Typ, dn Grtzeta JundLCa, 1876" m-!Jo.o gr. de 1 11.,
62 pp., 1 fi. (B. da F.)

Pontos: i. ° Das hepatites; 2. ° Da escolha e col~eita dos medicamentos do reino
vegetal; 3. ° Indicaçõe' do force ps .e d~ versão po~allCa ; <\,.0. Do acllmamento das ra·
ças sob o ponto de vista da colofilsaçao em relaçao ao Brazll.
32H. - These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por José Ignacio

de Carvalho Rezende. Rio de Janeiro, 1876" in-4.o de i fi., (J,5 pp., i fi. (B. da F.) 132.
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Pontos: LO Dysenteria; 2. 0 Mudança de e tado; 3. 0 Dos corpos estranbos nas
vias aereas; 4. 0 Do aleitamento niltural, artificial e mixlo em geral e em partícular
do mercenario attentas as conclições da cid3.úe do Rio de Janeiro.

3212.· Tbese apresen Laela á Fac. d Med. do Rio de Janeiro por Jo é Lopes Fer
reira. Rio de Jáneiro, Typ. Nacional, 187fJ" in·lj,.o gr. de i O., 38 pp., i fi.
(B. da F.)

Pontos: LO Dysenleria; 2. 0 Hygrometria; 3. 0 Anatomia e pbysiologia da pla
centa; 4. 0 Signaes tirados da voz e da palavra.

3213.- Tbese apre enlada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro paI' Samuel DutLon
Brandão de Souza Barrú . Rio de Janeiro, 1874, in-1,." gr. de i fi., lj,7 pp., :I. 11.
(B. da F.)

POIl tos: L o Dysenleria ; 2. o Hygrometria; 3. o Vicias de conformaç[lO da bacia e
suas ind icações ; 4. o Da berati tis.

32i!J,. - PatlJologia intertropical sol1r a colica do. paize quente. Nota flm'iada
pelo prof. Domingos Caldas. V. N"orte Academico, :1.875, pp. 16 o MI•. (B. da F.)

3215.- Tbe e apresentada á F'lC. de Med. do Hio de Janeil'O por .To é Lopes da
Silva Trovão. Rio de Janeiro, :1.875, in-!l.. o gr. de 1 0.,27 pp., :L 11. (B. da F.)

Pontos: LO Dysenteria; 2. 0 Mudanças de estado; 3. 0 Apparell.lo tia visão i 4. 0

Da circulação.

32:1.6.- LYl11pbadonomas abdominaes e mesentericos. Parecer apre enlado á
sociedade medica do Hio de Janeiro sobre uma observação do . r. dr'. Julio de
Moura pelo dr, Domingo de Almeida Martins Costa, &. Rio de Janeiro, Brown &
Evu'I'isto, edito'res, 1876, in-4. 0 de 23 pp. num.

Extr. da Revista 1I1edica do Rio lIe Janeiro.
Exp.: Acad. Imp. de Medicina.

2217. - Tl1erapemica. Dy pepsia curada pela genciana associada ao acido sul
phurico pelo dr. A. J. P. Silva Araujo. V. O Pro.!/?'. Med., I, pg. 31.8. (B. da F.)

3218.- Colica secca dos paizes quentes (por S. L. [Silva Lima]). V. GtLZ. lr[ed.
da Bahia, 1876, pp. 3il, !J,56 e (J,cll. ( B. da F. )

3219.- Um caso de ga trite chronica pelo dr. Silva Rab 110, &. Rio de Janeiro,
Typ. Central de Brown & Evaristo, 1876, in-8." gr. de aI pp. num. (B. da F.)

Extr. da Revi"ta lIfedica do Rio de Janeiro, i876, pp. i37,58!.

3220. - Tl1ese apresentada á Fac. de Med. do Rio de J;meiro por João da Silva
Pinheiro Freire. Rio d~ Janeiro, TUp. Univ. de E. & H. Laemmert, 1876, in-4. 0 gr.
de 53 pp., :L 11. (B. da F.)

Pon tos. L oDysentel"ia i 2. o Dos ca amentos consangu ioeo em relação á bygiene ;
3. 0 Das hemol"rlJagias puerperaes; ~.o Da aspbyxia por submer ão.

3221.· These apresentada á Fac. de Med. da Babia para o doutoramento
de Augusto Flavio Gomes Villaça. Baltia, Typ. do Diado, 1877, in·!J,.o gr. de 2 lf.,
97 pp., i fi. (B. da F.)

Pauto: LO Da iclericia de forma grave; 2. 0 Qual n. acção do sulpbato de
quinino nas febres intermitlentes~ 3. 0 Das lesões lraumaticas da articulação coxo
femural causadas por armas de fogo; 4. o Desinfectantes mineraes.

3222.- Observação de um caso de stomatile erylhematósa com caracter intermit
tente (pelo dr. Souza da Silveira). V. Ann. Bms. de ~fed., xxrx (1877-78), pg.
325. (B. da F. )

3223. - These de douloramento apresentada á Fac. de Med. da Babia e publica·
mente sustentada em Novembro de i878 por Francisco de Salles Gomes. Bahia,
Typ. do Monitor, i878, in-lh O gr. de 2 ff., 92 pp., i fi. (B. da F.)

Ponto : i. o Ictericia de forma grave i 2. 0 Diabetes assucarado; 3. 0 Feridas
das articulações; ó.. o Ozona, sua nalureza e propriedades.

322!J,.-- The e apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por JoaquiUl de
Araujo Maia. Rio de Janei1'o, Typ. Univ. de E. & H. Laemmert, i87-8, in-~,o gr. de
21r., 42 pp., i fi. (B. da F.)

Pontos: L o Peritonite; 2. 0 Do envenenamento pelo pbospboro; 3. o Do mel bar
metbodo de tratamento das feridas accidentaes e cirurgicas ; 4. o Da ipecacuanbaj
sua acção pbysilogica e therapeutica.
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3225 .- These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Franci co lana
cio de Cjrvalho Sampaio. Rio de Janeiro, Typ. Central de Evm'isto da Costa, i878,
in-q.o gr. de i 11., f:í!1 pp., i fi. (B. daF.)

. Pontos: LO P.erilonile; 2.° Do envenenamento pelo pbosplJol'o ;3.° Acupl'cssura;
4.° Ojls bydropesl~s. _
3226. - l'hese apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Viriato Gonsalves

Vi~nna. Rio de Janeiro, TY1). Central de Eva/'isto da Costa, 1878, in-4.0 gr.
de 1. fi., 52 pp., 1. fi. (B. da F.)

Pontos: LO Peritonite; 2.° Do envenenamento pelo aciclo pl'ussico; 3.° Das va·
rices; 4,° IpecacuanlJa. sua acção plJl'siologica e tlJerapeutica.

3227 . - Tbese apresent~daá Filc. de Med. do Rio de Janeiro por Pedro CeI ido
nio Gome dos Rei . Rio de Jalleil'o, Typ. Centl'Cll de Eva1'isto da Costa, i 78, in-40.
gr., de 1. fi., 71 pp., 1. ti. (B. ela F.)

Pontos: LO Peritonite; 2,° Do envenenamento pelo pbosphoro; 3.°Do pel'itoneo;
4.° Das lJydl'opsia .

3228 .. Da hepatite. Atll10sphera. Tracheotom ia. Febre amarella. These apre
senlada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro em 6 de Sptembro de i879 e sustentada pe
rante a Fac. de Med. da Buhia em 2 de Janeiro de 1880 por José Raymundo Cabral
de MeJlo. Rio de JlIneh-o, Typ. Ca1'ioca, 1.879, in-4.0 gr. de 2 if" 61 pp., i n. (B. da 1'.)

3229 .. DLsertaç50. Da hepatite. V~lor da doclmasia pulmonar nas inve tigações
medico-Iegaes, Tl'epanaçr1o. Dos alcoolicos, sua :Icção physioJogica e therapeutica.
These npre:enlaàa li Fac. de Med. do Hio de Janeilo e sustenLadn perante a Fne. de
Med. da Bahin pelo dr. Vicente FerI' ira de Almeida Alves Cunha. Rio de Janeiro,
Typ. de Hypolito José Pinto, 1879, de 65 pp., l. fi. (B. da 17.)

3230.- Da hepalite. Do O( ia. Da erysipela traumaLica e seu tratamento. Da febre
amarella. The e apre entada á Fac. de Med. do Rio deJaneiro em 27 de Setembro de
1879 e pelo aviso de ii de ovembro do me mo anno su tentada perante a F<lc. da
Bahia prlo UI'. \fanoel Camillo de Oliveira Penna. Rio de Janeh-o. Typ. de J. Paulo
Hitdebmndt, 1879, de 2 ff., 6 pp., 1 fi. (B. da F. )

3231.- These apre-enlada á Fac. de Med. da Bahia para er publicamente su len
tada em Novembro de 1880 afim de obter o g-ráo de doutor em medicina por Manoel da
Silva Palmeira. Eu/tia, Typ. cle Lopes Vellozo & C.a, 1880, in-4.0 gr. de 2 fr., 30
pp., i fi. (B. da 1'.)

Pontos: f,0 Dyspep ia; 2 ° Quaes os meios de absorpção dos medicamentos; 3. e

Hemorrllagias puerperaes; 4. ° Suicicl io em sua relações med ico-Iegaes.
3232. - Fac. de Med. da Bania. The e para o doutornmento de Pedro de AJean tnra

Araujo. Bahia, Lytlí·typ. dr. Joiio Gonçalves Tourinho, 1880, in- l1.0 gr. de i fl., i05
pp., i n. (8. da F.)

Pontos: LO Dyspepsia; 2.° Exhumações juridicas' 3.° Do ehloral e do chloro
forrnlo nos eu elTeilos therapeulicos; 4. o Parallelo entre a operação cnsarea e a
cephalotripisia ('epelida sem tracções.

3233. - These npresentada á Fac. de Ied. do Rio de Janeiro por FrancLco San
tiago Gonçalve da Silva. Rio de Jatleú'o, Typ. de Hippolyto Jose Pinto, 1880, in-4.0 gr.
de 2 if., 82 pp., i fi. (B. da F.)

Pontos: LO Hepati te ; 2.° Atmosphera ; 3. ° Nevrotomia; 4.° Beri-beri.
323~.· These apresentada á Fac. de i\fed. do Rio de Janeiro e sustentada pelo dr.

Antonio Moreira dn Silva Sobrinho. Rio de Janeiro, Typ. Litteraría, 1881, in-4.0 gr.
de 8 if., 35. pp., 2 if. (B. da F.)

Pontos: 1.° Hepatite aguda; 2.° Das quinas; 3.° PlJlegmalia alba dolens; 4.°
Func«;ões cios vasos lympllalieos. .

3235. - These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro, sustenlada em i3 de
Dezembro de i882 pelo dr. João de Avila e Almeidn. Rio de Janeiro, ImprellsaIlIdus
triat, i882, in-4.0 gr. de 4 if., 66 pp., i fI. (B. da 1'.)

Pontos: LO Cirrllo e bepatica: 2.° Ictericia; 3.° Dos alcaloides cadavericos ou
ptomainos cle Selnes; 4.° l:Iemorrhagias puerperaes.

3236.· Tbe e apresentada á Fnc. de Med. do Rio de Janeiro por .Francisco Vieira
Martins. Rio de Janeiro, Typ. Uniu. de H. Laemme1·t & C.', 1882, m·q,.o gr. de i
fi., 78 pp., i fl. (B. da F.)

Pontos: LO CirrlJose hepalica; 2. ° DiITnsão, osmose, dyalisej 3.° Tralamento da
erysipela traumatica; ~.o Tetano. I ~~
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:1237.- These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Antonio Joaquim
da Silva Rozado. Rio de Jctneir-o, Imprensa Indust?"ial, i882, in-(a,.o gr. de i fi'., 72 pp.,
i fi. (B. da F.)

Pontos: LO Cirrhose hepatica ; 2. ° Das quinas: 3. ° Tratamento da eclampsia;' lJ.. °
Vantagens e inconvenientes ela cremação dos cadaveres.
3238.- These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Arfonso Pires.

Ramos. Rio de Janeiro, Typ. de G. Leuzin,qer & Filhos, i882, in-!],. o gr. de 211'.,.86 pp.,
i fi. (B. da F.)

Pontos: L ° Cancro do estomago; 2.° Dos alcaJoides cadavericos ou ptomainos de
Selnis: 3.° Das sepLicemias cirurgicas; 6,.0 Acção dos liquidos segregados no tubo
digestivo sobre os alimentos.

3:239. - These apresentada á Fac. de' Med. do Rio de Janeiro por Manoe] José
da Cl'L1z. Rio de Janeiro, Typ. Camões, i882, in-~.o gr. de i fi.,68 pp., i fi.,
(B. da F.)

Pontos: LO Da cil'l'hosc hcpalica ; 2. ° Atmosphera; 3.° Apparelbo respiratorio;
lJ.. ° Tetano.
32~0.- l'hese apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Linrlolpho Fer

reira Lage. Rio ele Janeir'o, ImlJrensa Industr-ial, i882, in-4,.o gr. de i fi., 90 pp.,
i fi. (B. da F.)

Pontos: LO Cirrhose bepatica; 2.° Ozona; 3.° Das veias; 4.° Insufficiencia aortica.
32(a,j.· These apresentada á Fac: de Med. do Rio de Janeiro por José Romão

Carneiro. Rio de Janeiro, Typ. de José Dias de miveim, i882, in-(a,.ogr. de i fi.,
BO pp., i fi. (B. da F.)

Pontos: i. ° Cancer do estomago; 2.° Pbr.nol e acido salicylico; 3. ° Tratamento
da erysipela traumatica; 4.° Vias de absorpção dos medicamentos.

3242. - These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por José de Al
meida· Vergueiro. lUo de Janeiro, Typ. de José Dias de Oliveira, i882, in-(a,.o gr. de
i fi., 9(a, pp., i fi. (B. da F.)

Púntos: i.O Cirrbose bepatica; 2.° Do opio; 3.° Tratamento da retenç.ão das
ourinas; 4.° Icterícia.

32(a,3.- Da phlegmasia hepaLica entre nós pelo sr. A. N. Gaivão Junior. V.
Gaz. dos Hosp. (i883), pg. 68. (B. da F.)

32(a,~.- Dissertação. Dy enteria. Proposições. Hygrometria. Meningeas. Medicação
revulsiva. These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro em 30 de Julho de
i883 para ser sustentada pOl' Carlos Augusto de Bl'ito e Silva ... afim de obter o
gráo de doutor em medicina. Rio de Janeiro, l'yp. Lomúaerts & Comp., i883, in-~.o

gr. de 3 fi'., 67 pp., i fi. (8. da F.)
32M;' - TlJese para o doutorado em mediciua apresentada á Fac. da Bahia para

ser perante ella publicamente sustentada por Cados Ferreira Pontes. Bahia,
Lit/w.-typ. deJocio Gonçalves Tourinho, i883, in-lk.o gr. de 3 II'., (a,(a, })p., :I. n.
(B.daF.)

Pontos: LO Dysenteria; 2.° Qual o processo mais vantajoso para. dessecação dos
vegetaes destinados a usos phal'macelllicos? 3.° E tl'eitamento da ul'etbra e seu tra
tamento; 4. °Cil'l'bose do figado.

324,6. - Faculté de Médecine de Paris. Des mallifestatiolls rlJeumatoides de la
dysenLérie. Tbése pOUl' le doctorat en médecine présentée et soutenne par Adeodato
de Andrade Fialho. Paris, A. Parent, i884" in-8.0 de 2 fI., 29 pp., :I. fi. (B. da F.)

F

Molestias dos rins

324,7.· Dissertação illaug~ral sobre a llephrite aguda. These que foi apresentada á
Fac. de Med. do RIO de JaneIro e sustentada em i8 de Dezembro de i8M por Antonio
José Rodrigues Caldas. Rio de Janeir'o, Typ. Atlstml, i8M, in-(a,.o gr. de i9 pp.
(B. da F.)

32(a,8.- Algnmas proposições sobre a llephrite aguda. These apresentada á Fac. de
Med. do Rio de Janeiro e sustentada em 5 de Dezembro de :1.84,6 por Franci co Rodri
gues Martins. Rio de Janeiro, TUlJ. Imparcial de Francisco de Paula Br-Uo, i8(a,6, in-(a,.o
gr. de 4, pp. I 2 fi'. (B. da F.)
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32~9.:- Caso importan~e de Quatro calculos urinarios expeli idos espontaneamente
pela acçno de doses repetidas de belladona ; ob ervaçfio colhida pelo dr. Liberato de
Castro Carreira. V. All1L Bms. de Jlfeel., VII! (1852·53), pg. 284,.

Exp.: Bibl. Nacional.

3250.- l'hese apresentada á Fac. de lIIed. do Rio de janeiro e sustentada pelo
di'. Antonio F~rreira Pinto, oppo,itor da secçiio medica, para o concurso a um lugar
de lente substituto da mesma secção. Rio de Janeiro, Typ. Univ. de Laemmert, 1858
in-4,.o gr. de /1 fi'., 4,f-7 pp., 1 11. (8. da F.) . '

Ponto: 1.0 Algumas palavras sobre a alburninul'Ía.
3251.· C?ncurso parll ull1a cadeira de substituto da secção medica. l'bese apresen

tada e publIcamente sustentada perante a Fac. de Mer/' da Bahia em 5 de Julho de
1859 pejo dr. Joaquim Antonio de úliveir:l Botelho. Ba/tia, Typ. de Gamillo de Lelli:s
Massa'! &: C.a, 1859, in-4.o gr. de 2ff., 18 pp., 4, ff. (H. da F.) .

Pon to : Toda album ina ser:\ symptol11atica de uma aIJecção dos ri ns 1

321l~.- l'hese de slll1iciencia apre enlada á F[lc. de Med. do Rio de Janeiro em
Setembro de 1862 por Antonio Augusto Ferreira oal'es, bacharel pela Universidade
de Coimbra. Rio de Janeiro, Typ. do G01ll1llen:io de B,'ilo &: Bwga., 1862, in-í.o gr.
de 1 fi., 12-2 pp., 10. (B. da F.)

Ponto: Albul1linuria.

3253.· Analyse das discussões da Academia Imperial de Medicioa. Urinas leitosas
(pelo dr. l'iobeilo Guimarães). V. Gaz. ~fed. do Rio de Jallei,'o, 1863, pp, 99,123,
139.

Exp.: BibI. :'Iacional.

325lJ,.· l'be e apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada em 2lJ, de
Novembro de 1863 pelo dr. José Marciano da Silva Pontes. Rio de Janeil'o, Typ. de
Qnirino &: 11'1não, 1863, in-4." gl'. de 2 ff., 59 pp., 1 O. (H. da 1".)

Pontos: j.O Aluuminuria, quaes as condiçõe pathologicas que a determinam;
2.° Uygiene da primeim infancia; 3.° Histologia dos rins; 4.° Circulação da ma
teria no reino vegetal e animal.

3255.· 'l'hese apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada em 25
de Novembro de 1863 pelo dr. Emilio Augusto Pereira Goedes. Rio ele Janeiro .. Typ,
ela Actualidade, 1803, in-í.o gr. de 2 ff., 3iJ, pp., 2 ff. (B. da 1".)

Pontos: 1.0 Albuminuria, quaes as condições pal.hologicas que a determinam;
2.° Da tracbeotomia, sllas ind icações conforme as moles tias e seu periodo ; 3.°Croup ;
4.° Atmosphera.

3256.- Tbese apresentada á 1"'lC. de Med. do Rio de Janeiro e sustenlada em ao
de Novembro de 186lJ, pelo dr. José Ptlreira Guimarãe . Rio de Janeiro, Typ. ele
Ga:!clido Ati/JUSto de Jlfelto, i8M, in-lJ,.o gr. de 3 ff., lJ,~ pp., 1 tl. (H. dtl F.)

Pontos: LO Qual a natureza e tl'ata.menlo das urina, vulgarmente chamadas
JeiLosasou chvluria, e ;lrazào de sua frequencia nos paizes int rl.ropicaes1 2. 0 Hy
poemia inlerÚopical; 3. ° Uo cancro venereo ; 4. ° Do exercício da medicina e da
pbarmacia, quanto á re ponsabilidade do' proffis'ionaes.

3257. ·l'hese apresentada 3 Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada pelo
dr. Climaco Barboza. Rio de Janeil'o, Typ, Popular, de ilzererio Leite, 186iJ" in·lJ,.o
gr. de 2 lI., 2lJ, pp., 1 fI. (B. da F.)

Pontos: LO Albulllinuria. Quaes as condições patbologicas que a determinão;
2.° Ua angina diphtherica e do seu melhor methodo curativo; 3.° Ua prenhez com
posta; 4. °E tudo chimico-pharmacologico do acido prus ieo.

3258.· Breves considerações sobre morbus Bright. These apresentada e susttlll
lada perante a Fac. de Med. da Bahia por Gustavo Adolfo WallJaulll ... para verificação
de seo titulo em Maio do 1866. Bahic~, TUI}' ele Tourinho l\: C., 1866, in-lJ,.o gr. de 2 ir.,
12pp .• 1 fI-. (B. da 1".)

3259. - These apresentada á Fac. de Med. ào Rio de Janeiro e sustentada em 3·1 de
Jolho dA 1866 pelo UI'. Doming-o José Freire Junior. /lia de Janeiro, Typ. The
vellet l\ G.", 1866, in-í.o gr. do 2 Ir., 78 pp., 1 n. (8. da [t.)

Pontos: LO AlbuminUl'ia. lesõo anatomo-patbologica' dcs rins rJ~pec.tivos;
2.° Fractura da clavicula j 3.° Signaes tirados da voz e da palavr<t; /1.° GraVidade
Allracção molecular. I~L(' .

31
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3260.- These apresentada ~ Fac. de Med. do l1io de Janeiro e su tentada em 30 de
Novembro de 1866 pelo dr. Antonio Caelano de Almeiun. Rio ele Junei,'o, Typ.
Ulliv. dt Laemmel·t, 1866, in-~.o gr. de 2 Jr., 63 pp., 1. U. (n. LIa F.)

Pontos: LO Nephritisalbuminosa; 2.° Feridas dos intestinos; 3.° Estudo chimico
e pllarmacologico do opio; 4.° Tenolomia. '

3261.- Observação de um caso de nephrite 3Jbuminosa, seg-uid3 de morte e au
topsia, pelo dr. Carlos Antonio de Paula Cosia. V. Rcv. do Athenéo bfeel., 18ti7,
pg. 1lJ,9.

Exp.: lliul. NaciunaI.

3262.- Memoria vinda para o concurso ao premios de 1870, sobre a questão da
uremia e eu lratamenlo, npresenlnda em 24, de Abril de 1870. V. Anil. liras. ele
~fed., XXI (1869-70 ), pg. lJ,05. (13. da F.)

3263. - Fac. de Med. da Bahia. These para o doutorado em medicina que deve do
su lentar em Novembro de '1871 José Alves do !\lello. Bahia, l'Up. do Correio da
Bahia, 1871, iu-~.o gr. de i fi., 32 pp., 1 fi. (B. da F.)

Pontos: i.O iIIoleslia de Brigilt; 2.° Quaes as medidas preventivas da inva ão da
cbolera mOl'bus e da febre amarella; 3,° Septicemia e pyobemia; 4.° Quaes os processos
ou o processo mais difficil e seguro para 'reconbecer-se o veneno arsenical.

3264,.- These que 3preseuta á Fac. de Med. da Ballia par3 el' ustentada em No·
vembro de 1871, afim de obler o grão de doulor om medici na, Diogo Sülles de Meuezes.
Balda, TUp. Constitllcional, 1871, in-4,.o gr. de 1 -a., 22 pp., 1 lI. (B. da F.)

Pontos: LO Mole tia de Dright; 2.° Respiração vegetal; 3.° [<'erida por al'mas de
fogo; 4. o Elepilanliasis dos Gregos.

3265. - These ~presentada á Fac. de Med. do Rio de J3ueiro () su tenlada em 29 de
Dezembro'de 1.871 pelo dr. Juvenalo de Oliveira IlorLa. Rio de Janeiro, TUj). Aca
demica, 1871., in-lJ,.o gr. de i D., 53 pp., i D. (B. da F.)

Ponlos: i.o Das condições pathogenicasda albuminuria; 2.° Do diagnostico e tra·
tamento das diITerentes formas de r!leumatismo cerebral j 3." Das feridas penetranles
do ventre; 4.° Pbenomenos chimicos da digeslãO.

3266.- SUl'l'hematurie du Bresil, par le docteur Wücherer. V. Gazelle i1féd. de
Paris, t. i, 1.872, pg. lJ,53. (B. da F.)

3267.- These apresenlada e sustenlada em Novembro do 1872 perante a Fac. de
Med. da Bahia por João Damasio José ..• afim de obter ú gráo de doulor em medicina.
Ponlos. Uremia e seo tratamento. Tuberculose pUllllOn'\l·. Pode-se em geral ou ex
cepcionalmente allirmar que'houve estupro? !fistologia dos rins e sua pathologia.
Rahia, Typ. J.!1asson, de José Bernanlo Ramos, i872, il1-~.o gr. de 18 pp., 1 fi.
(13. da F.)

3268. - These que sustenla em Novembro de 1872 para oblet' o gráo de doutor em
medicina pela Fac. da Bahia Anlonio Braulio Pereira. Pontos. Uremia e seo tratamento.
Diagncstico diJferencial entre a Cebre umarel/a e a febre perniciosa dos paize
quentes. Hemorrhagia puerperal e seo tratamento. 'rincluras alcoholica . Bahia, Typ.
do Dlal'io, 1.872, in-lJ,." gr. de lJ,4, pp., i U. (B. da F.)

3269. - These que deve ser sustentada em Novembro de 1873 por Franci:ico Moniz
Ferrão de Aragão ... para obter o gráo de doutor em medicina. Pontos. Consider3ções
sobre a etiologia e o tratamento da moleslia de Addisoll. Talanos traumatico e seo
tratamento. Pode-se em geral ou excepcionalmente affirmar que houve estupro?
Conlagio e inCecçf.o. Baltia, TUp. do Diario, 1873, in-4,. o gr. àe 23 pp., i D. (13. da F.)

3270. - 'rhese para ser sustentada em 187lJ, uBm de obtl:lr o gráo de ooutor em me·
dicina por Manoel Gonçalves Theodoro. Ponlos. Hematuria endemica dos paizes
quentes. Se o Cerro Dugrnenta o numero dos globuJos, e a quantidade da hematosuria,
e diminue a parte sorosa do sangue, a que são devidos estes resultados? Indicações e
contra-indicações düs resecções da cabeça do femur. Estudo chimico do ar atmos
pherico. Baltia, Typ. Constitucional, 1874" in·lJ,.o gr. de lJ,3 pp., 1 D. (B. da F.)

327i. - Duas palavras sobre a h.ematuria endemica e a medicina experimental no
Brazil (pelo dr . .Moncorvo). V. Rev. Med., 18740-75, pg. 211il. (13. da F.)

3272.- Um 3pont.1mento a proposito da cbyluria (pelo dr. Julio de Moura). V.
Rev. Med., 187lJ,·75, pg. 313. (H. dü F.)

3273.- These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro pam o concurso á
cadeira de patllolügia intema pelo dr. João José da Silva. Rio de Janei?'o, Typ. Univ.
de E. &. II. Laemmel't, 1875, in·q.o gr. de lJ, Ir., 61-8 pp., 10. (B. da F.)
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Ponto: Da chylnria.
V. Analyse pelo dr. ilLlranda Azevedo mr Rev. Medica, t87~·75, pg. 299.

3274,. - Memoria sobre a hemaLuria chylo a. ou gordurosa dos paizes quentes pelo
sr. dr. J. Crevaux, mecTico de segum]a classe da marinha franceza, com prefacio,
annotações e commentarios pelo dr. J. F. da Silva Lima, &. Bahia" Olficina Li/h.
t!lPo,qraphicn de J. 0.. TOll1'inho, 1876, in-4.0 de 50 pp. num., com i esL. liLh.
(B. da F.)

Sahiu antes na ReI. Med. do Rio de Janeil'O e na Gaz. Med. da Balda.
3275. - Apontamentos ~obre um caso de hematnria chylosa dos paizes quentes pelo

dr. Bueno Mamoré. V. Gaz. Med. da Ballia, i870, pg. !lOO. ([3, da F.)
3276.- Dous casos de albuminuria. Lo Albuminuria ligada á gestação, depeno

dente de um vicio geral de nutrição. Cura palas tonicos fermgino os e diureticos.
2.0 Albuminuria bryrrlllica a frigore, sclerose hypertrophica do figado, anasarca.
Morte. relo dr. Aureliano Portugal. V. O P1"o,qr. 1l1e(1., J, pp. 354, 385.
(B, da F.)

3277.-80bre a pathogellia da r,hyluria,:j proposito da monographia do sr. dr.
Martins Costa, pelo dr. J. L. d'Almeida Coutp. V. Gaz. Ued. da Bahia, i877, pp. 6,
56. (B. da F.)

3278.-Da chyluria intcrtropical (pejo dr. Julio de Moura). V. ReIJ. llJed., i877,
pp. i2, tJ2. (B. da F.)

3279. - These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro para o concurso
a um lugar de substitulo da secção de sciencia medicas pelo dr. Julio Rodrigues
de Moura. Rio de Janei?'o, Typ. da Reforma, i877, in-4,.o gr. de 5 /T., 62 - i5 pp.,
i fL (B. da 1".)

Ponto: Da chyluria.
3280. - 'fhese IIpresen tada á Filc. de Med. do Rio de JallCliro por João José rle

Sant'Anna. Rio de Jalleh'o, Typ. de G. Lettzin!Jel' & Fil/tos, i877, in-fJ,.o gr. de 2 1J.,
U3 pp., 1. n. (B. da F.)

I)ontos; LO Ul'emia; 2.° Do aborto criminoso; 3.° Do diagnostico dilIerencial
. dos tumores do tCStiClllo ; 4. ° Nervos vaso-motores.

3281. - These IIpre enlada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por João Panlo da
Silva Britto. Rio de Janeiro, TY11. AcadelllicCt, i877, in-4,.o gr. de i n., f07 pp., i fi.
(B. da F.)

Pontos: f. o remia.; 2.° no opio; 3.° Altcl'açõcs do sangne durante o estado
puerperal ; ~.o Papel dos rin no organismo humano.
3282.- Tbese apresentada á Fac. de Med. do Rio de~Janeiro por Pio Marques Ven·

tania. Rio de Janeiro, Dias d[L Silva Juniar, 1877, in·4,.o gr. de i fi., 77 pp., i fi.
(B. da 1".)

Ponto'; LO remia; 2.° Do envenenamento pelo phosphoro; 3.° Das operações
reclamadas pelos tumores lIemorrl1oitlaes; ~. o..Da ictericia.
3283.-1'hese apre entada ::í 1"a . de Med. do Rio do Janeiro por Thomaz Ramos da

Fon eca. Rio de Janeiro, Dias da Silva JlInim', 1877, in·q,.o gr. de i fi., i59 ptJ:, i fi.
m.daF.)

Pon tos; i. o Urem ia . 2.° Calcu los uricos: 3. o Operações reclamada pelas re
tenções de urina' ~.o Papel dos rin no organismo bumano.

3284,.-Caso extraordinario de lilhinse urinaria. Expnl.ão esponlanea de. mais de
quaLl'Ocentos calculas de volume e p!:JSo dilferentes. Clinica do dr. Sou a Alves.
V. Rev. ~led., i878, n,o de 30 de Setembro, pg. 11. (1:3. da 1".)

3285. - These apre entada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro (sufficiencia) pelo
dr. Atron o Pereira Pinheiro, da E cola Jerlico-Cirurgica do Porto e niv. de Brn
xellas. Ria de Jançiro, Typ. llIm'eim l1faximino & C.u, 1878, in-4,.o gr. de 4, II, 58-3 pp.,
i fi. (B. da F.)

Ponto: Da ncplll'íle parenchymatosa profnnda ou gTaye.
3286.· These apre enlada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Fr:l~ci co de

Paula iIIoreirn Mourão. Rio de Jalleil'o, Typ. de Mat//ells, COStCL L\: C.a., i878, 10'4,.° gr.
de i O., 9i pp.; i O. (8. da F.)

Pontos: LO Nephrite parcnch'ymatosa; 2.° Jl1riSI~!'nd~llcia med!ca rela.tiva.ao
lJOmicidio e infanticidio; 3.° Forc!(ll'cssúra ; 4.° Da cllgltalt, ua acçao physLOloglCa
e lhera.(leu lica. I ~ '5
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3287. - 'fbese nprescn tnda :i [<'nc. de Med. do nio de Janei 1'0 por Geraldo Correia
Barbosa Lima. Rio ele Jalleiro, Typ. Central ele Evaristo R. ela Cosln, 1878, in-~.o gr.
de2 ff., 101 pp.,i n. (13. da 1".)

Pontos: L° Nephl'ite parenehymnlo n; 2.° Dos ignacs ele morle; 3.° PhlegmnLia
fllba elolens. Sua naturezn; 4.° Pneumonia.

3288. - Thcse npresenlada :i Fa{l. de l\1ed. do Rio de Jan iro por João Caelano '100
teiro. Rio de Janeil'o, Typ. de G. Leuzil~!Jer & Filltos, 1878, in-'1,° gr. de 3 lJ., 153
pp., 1 O. m. da F.)

Ponlos: LO N phrilc pnrfnehymntosn; 2.° TherapClllica Ireral rIos envenenamen·
los; 3.° Trflllsfosão; 4.° Do eliagno lieo tlifTel'eneial das mole lias elironieas elo enee·
pLJalo.

3289.- Fnc. dl1 Mcd. do Rio de Janeiro. Do diagnostico das dil'el'sa formas eli
nicas do Illill de BrighL. 'J'hese de concnr~o ao logar ele lenle uu LitulO da secç50 de
sciencias medicas pelo dr, DOlllingos de Almeida Marlin Co Ln. Rio de Janeiro,
Typ. Academica, -1879, in·~,o gr., 2 n., 9!l pp. num., 2 Og. intere. no texto.
(B. da F.)

V. Analyse no JOlt1'l!al el'Jl!/{Jienc, vol. V, iSSO, pg, 374,

3290. - These de sulTIeiencin apresenlnda á Pac. de Med. do Rio de Janeiro e su 
tenladn pelo dr. Paulo 130 u1'1' ui, da Univ. de Brllxell<ls. Rio de Ja:leiro, Typ. de Lom
bllerls & Comp. ,1879, in·~." gr. de !l: ff., 110-i) pp., i fi. (13, da F.)

Ponlos: Dn ncpltl'itc inler lieia! chroniefl. primitiva (forma a IropLJiea elo mal ele
Bright.)

3~9-l.- These apre,;enlada fI Fac. rle Med. do Rio de .Janeiro em 30 de Setembro de
1879 e ustentnda p ranLe n P81l. d(\ Med. ela Blillia, por flviso de U de Novembro de
i879 pejo dr. Jonquim Cerqueira Leile. Ponto, Nephrite parenehymatosa. Qllioas
brasileirfls. Dingnostico differenci;)i dos tllmores do testiclllo. Deriberi. Rio de Ja·
neiro, Jl/al/teltS, Costlt & C.a, i879, in-l.o gr. de 10 n·., 53 pp., 1 n. (B. da 1".)

3292.- These npresentada ii FilC. de Med. do Rio de J,l11ciro e suslenlnda pelo
dr. Franci co da Silva Cunlta. Ri'! IIJ Janeit'o, T!J}J. C1l7'l'oca, '1879, iu-l.o gr. de 3 ff.,
56 pp., 10. (B. da F.)

Pontos: LO Nephritc pal'encltymalosa; 2.° Do opio; 3.° Parallelo enlre a lalha
ealitlJolricia; -'1-.0 Das hydropi ias.

3293.· Ob ervnção de um ca o de abcesso perinephritico, da cliniea do dr.
Torres Homem. V. Arch. ela Ml'e!., Cir. e Plta1'ln. do Bmzit, n.O :1., 18 O, pg.3.
(B, daF.)

3294.-These apresenlada 3 Fac. de Med. do Hio de Jnneiro cm 3 de Setembro
de 1879 e su tentada em 2li de Môlio de 1880 pelo dr. Jo é ArLhnr F;lrme d'Amoed.
Rio de Janeiro, Typ. Uniu. E, & H. de Lrl3lnmel't, 1880, in-1,.o gr. de 9 11'.,62 pp., 1 n.
(B. dn F.)

Pontos: LO Nepbrile parenehymalosa; 2.° Almosphcra ; 3.° Aeupressllra; 4.°
Febre amare lia.

3295.· These apresentadn á F;1c. de Med. do Rio de Janeiro por Ja é de Castro
RebeiJo. Rio de Je/'llciro, TI/p. Montenegro, 1880, in-l~.o gr. de.i. n., 83 pp., 1 a. com
3 fig. lill,l. no lexlo e 2-1 IllOppas do ous. (B. ila 1".)

Ponlos: LO Chylurin; 2.° Das fJllinas: 3.° Dos caractCl'isticos dos ferimenlos
segunelo o instrumellto qne o produzio; 4." Beriberi.

3296. - These apreselltllCla á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Luciano Claudio
da Sil va Cnslro. Rio de JalllJÜ'O, Imp/'ensa Industl'ial, 1880, in-ft.o gr. de :I. O., 78 pp.,
1 fJ. (13. da [<',)

Pon tos : 1. ° Cl1ylllria ; 2. ° Das slryeh na.ceas e sens proa uelôs pha rmacen Lieo ;
3.~ Indicações e cunlrn-ineliCflções da !itlJolricia c da. talha; 4.° Pneumonia fe·
bl·lnosn.

3297.- These apresentada ii Pac. de ~[ed. do Rio de Janeiro por Manoel Maria
dn Fonsera e Co~ta. Rio de Jalleil'o, T!I1J. llfolllellc!Jl'o, 1880, in-í.o gr. de 1 O.,
3~ pp., i fi. (B. du 1".)

Pontos: i:" Çhyllll'ia; 2." Do opio; 3.° Diagnostico aos eslrellamentos ela lll'e
tbm; 4.° Menlllglle lubel'culosfl.
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3298. - Tliese apro::entl1da á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Claudio Alaol'
Rernl1au s de Lima. Rio ele Janeil'o, 'l'UP. Litte?'U1'ia , 1880, in-lJ,.o gr. de 1 n., 90 pp.,
i fi. (B. da 1".)

Ponfos: '1.° Chyluria; 2.° Valor da docimasia pulmollar: 3.° 00 tratamento
r:ompal'alivo aos 1I1eios cirul'gicos no hydrocele vaginal; lJ,.0 Aríeuryslllas da aorla,

3299.- Chylul'ia pelo dr. José de Castro nebeJlo, V. Gaz. 1l1ec!. ela Baltia,
1880-81 pg. 301~. (13. da F.)

3300.- These apre"ontac1a fi Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada em Lo de
Dezembro do 18tH pelo di'. Jono Cal'los Muoiz. Rio de Janeil'o, Typ. de J. D. ele
Oliveim, 1881, in·4.0 gr. de 2 Ir., 64 pp., i fI. (B. da F.)

Pontos: LO Chylllrilt; 2.° Estudo medico-Ir.gltl elas manchas de esperma: 3.• Dos
antisepticos e suas I'anlagens para a cirurgia; lJ,.0 Febre biliosa climalica..

3301.- Tl1e e apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada em
111 de Dez ~11J~'0 de 1881.1)1'10 dr. Floriõlno Leite Ribeiro. Rio de Janeiro, Typ. de
J. D. ele OllvelreL, 1881, In-4.0 gr. de/~ II., 54 pp., 1 O. (D. da 1".)

Pon tos: LO Ch ylu ria ; 2. ° Das qui nas; 3. °Para Ilelo entre a talha e a. I ithotl'icia. :
lJ.. o Meningite tuberculosa. .

3302.- Tl1e e apre entada á Fac. de Med. do Rio de Jnneiro e sustentada em
l7 de Dezelllbro de 18S1 pelo dr. Tibun:io Antonio da Paix50. Rio ele Jane i?'o ,
'l'UP. ele.T. D. ele Oliveim. 1881, in-4..o gr, de 2 tr., 4li pp., 1 11. (B. da F.)

Pontos: LO ChyluJü: 2.° Bygrometl'ia; 3.° Leis geraes do mecanismo do parto;
lJ.. o Dos ca.sal\]entos em relação á hygiene.

-3303. - 'rheoe :lpresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e snstentada em
19 de Dezembro de 1881, pelo dr. Leopoldo Alv:lres de Azevedo Macedo. Rio ele
Janei?'o, 'l'yp. de J. D. ele Oliveira, 188i, in-4.0 gr. de 1 n., 54 pp., i li. (B. d~1 F.)

Ponto: { ° Chyll1l'ia; 2.° D11.s quinas; 3.° An11.tomia e pl1ysiologia da placenta.;
lJ.. o I/ydropisias.

3304. - Tl1ese apresentada á Fac. de M:ed. do Rio de Janeiro e snstentada cm 20 de
Dezembro de 1881 pelo dr. Alvaro Alberto da Silva. Rio de .Taneiro, 'l'yp. ele.T. D.
de Oliveira, 1881, in-4.0 gl'. de 1 n., '1M pp., 1 n. (D. da 1".)

Pontos: 1.° ephrite pa.ren<:bymatosa; 2." Do opio; 3.° Ancstllesicos; lJ.. o Da.s
condições patllogenicas da 11.nl1ria e dos meios de combatei-a.

3305.- Tl1ese apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada por
Ampltiloyuio de Araujo Ribeiro. Rio de Janeiro, 'l'yp. lJ'Iontenegl'o, :1881, in-4.0 gr. de
i !l., 88 pp., i n. (B. da F.)

Pontos: LO Cl1yluria; 2.° Uréa considerada. em si e cm )'elação ao or"anismo
norma.l e patbologico; 3." Do paras itismo em relação á pati:logenese das molesLias, 11.0
seu entreteninlellto e as modificações que determinam nos tecidos; lJ.." Do valor
das injecções Ilypodermica.s no tratamento das 1I10lestias internas.

3306.- The e apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro pai' Joaquim da
Silva Nazaretl1 Junior. Rio ele Janel1'o, Imprensa Industl'int, 1881, in-4.0 gr. de i fi.,
124 pp., :l !lo (B. da F.)

Pontos: LO Nephrite parenchym11.tosa ; 2.° Oas quina.s; 3.° Ova.riotomi11.; lJ.. o Do
diagnostico c tratamento da uI·emia. .

3307. - Tracos rapidos sobre a observação de um caso de nepbrite parenchymatosa
(prlo dr. Henrique de Sá). V. Gaz. Med. Bras., I (1882), pp. 154, :lli3 e 268.
(13, da F.)

3308.. Chyluria. Hygrometl'ia. Hemorrhagias puerpeI'aes. Hypoemia inter
trofJic~ l. These apresen tôlda á Fac. de Med, do Rio de Janeiro em 1.7 de Jul 110 rIe 1883
para ser sustentada pai' João .Tonquim nSl'bosa .Tunior ... afim de obter o gráo de
doutor em medici na. Rio ele Jwwú'o, TUp. Lombae?'ts & Comp., 1883, in-/~.o gr. de
2 lf., 117 pp., i n. (B. da F.)

3309.. Dissert:lção. Cbyluria. Proposições. Do opio cl1imico-pIHlrmaco!ogi~amenle.
Dn opl'rações reclamadas pelas varices. Nutnl'eza e tratamento do bel'lbel'l. These
apresent.lda á File. de Med. do Wo de Janeil'o em 28 de Julho de 1883 pa!,a seI'
sustentada pOI' Francisco Domingos da Silvo Jllpiol' ... àfim de ohle~ o grao de
dontol' em medicin;l. Rio de Janeiro, T!JJ!' Lombael'ts & Comp., 1883 j 1ll-4<.0 gr. de
2ff., 62 pp., i fI. (D. da F:) ,3G' .
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3310. - Chyluria. Do opio con~iderndo chimicll e pharmacologicnmenle. 11emor
rhagia~ puerperaes. Natureza e tratamento do boriberi. The e apresentada ~ Fac.
de Med. do Rio de Janeiro em 31 de Agosto de 1883 parn seI' sustentada por Joaquim
oa Cunha Helio ... afim de obter o gráo de doutor em medicina. Ri~) de Jallciro, Typ.
L'Jlllbacrts&Comp., Hl83, in-4.0 gr. de 21]'.,60 ]lp. (B. da 17.)

331 L - Chylurin. Dos ViLl hos chimico-phal'macolog-icamente consirlerndos. Ope
ração de Porro. Natureza e tratamento do beriberi. The e apre.entada á L~ac. de
Med. do Rio de J;ln iro em 13 de Setembro de 1883 pnra ser ustenlada por José
Elias ne Avila Lin ." afim de ohter o grtio de doutor em medicina. Rio de Janeil'o,
Typ. NacIOnal, 1883, iu-4.0 gr. do 2 fi'., 61 pp., 1 11. (H. da F.)

3312. - 'fhe e apre entoda á Fae. da Bnhin afim de obter o grÍlo do doutor em
medicina por Hormindo Jo-ó Marques. Pontos. Das diversas fórlllas clinica. do mal
de Bl'igbt. Chirrose do l1gndo. Abcessos frios. Composição da nrina. Ba/tia, lith.
-typ. Miranda, 1883, in-!J..o gl'. de 211'., 122 pp., 111. (H. da F.)

G

Molesti::ts infectuos:lS

33'L3. - Observaçiío de umll febre adynnmir.a, lida lla So 'iedado de 1\1ed iciua pelo
sr. dr. Torre -Homem a 22 de Outubro de 1822 (sic). V. Sem. da Saucle Pt/bl., I,
pg. 2/19. (B. da 17.)

3314. - Relatorio da commi silo especial sobre a epitlemia do febre calharral. que
grassou nos primeiro mezes de 183õ, feito pelo doutor l\'Illia, como relator. V. Dial-io
de Saude, 18il6, pg. lJ,0i. (B. da F.)

33lõ .• Descripção dns febres insidiosn e typhoide tratadas no Hospital de Marinha
desta côrte, por F. F. Fereira da Costa. V. Rev. Aled. Flll11!., II, pg. 191.. (B. da 17.)

3316.- Algulllns proposições sobre o typho ou pe te oriental. 'file o apresentada e
publicamente su tenlada perante a Fac. de Med. elo Hio de Janeiro, aos 20 de Setem
bro de 18V1 por Francisco Pl'isiaui. natural de Mijão, doutor em medicina e cirurgia
pela Univ. de Paris, para vel'ificação de seu diploma. Rio de Janeiro, Typ. Univ. de
Laem1llel't, 1844" in-4.ogr. de7PP.,211'. (B. dnF.)

33:1.7.- Febre meningo-ga trica dos A A, de carncter pernicioso, com o typo subo
intrante, &., curada com muito alta dose de sulfato de quinina, &. (Pelo dr. J. M.
Nunes Garcia. ) V. Jlnn. de Meil. Bras., II (18'16-4,7), pg. 273.

Exp.: Dibl. Naoional.

33L8.- Dis ertação sobre o typho no ocomial. These npresentnda á Fac. de Meel.
do Rio de Janeiro e sustentada em:l.3 de Dezembro de 1811-7 por Antonio Rodrigues
de Oliveira. Rio de Janeil'o, Typ. Impm'cial de F. de Paula Brito, :I.8~,7, in-lJ,.o gr.
ele 22 pp., 61'1'. (B. da F.)

3319.- Reflexões sobre as febre' reinante; pelo dr. D. M. d' A. Americano. V.
AI·clt. jJf(cl. Bms., IV (:1.847·4.8), pg. :l.6v. (B. da P.)

3320.- Da febre typboide pelo sr. dr. J. J. Rodrigues. V. Ann. de Med. B,·as.,
IV (:1.84,8-49), pg. 267.

Exp.: Bibl. 'acional.

332i.- A febre epidemica reinante é o typho amerfcnno, ou é a febm amarella?
(Pelo dI', Egas Muniz Carneiro da Campos.) V. Ann. Bms. de Mul., V (:1.849-50),
pg. :l.2õ. (B. da F.)

3322.- Contagio da febre typhoide. DLcurso pronunciado nn sessiio de 3 de
Julho de 1851 da Acad. Imp. d 1\1ed. pelo redactor (dr. José Pereira ne17o). V.
11 n1/.. Bms. de A/ed., VI (:1.850-51), pg, 280. o

Exp.: Dibl. Nacional.

3323.- These de sufficiencia apresentada á Fac. de Med. do nio de Janeiro e
snstentadll em 1.0 de Muio de 1852, por Laul'i<ju Eliênne Didaull t d lllor em me
dicina pelas r::aculdar~es de Paris e S. Pe.tersbugo, sobre enven nal~lento. produ7.ido
pelas ernallaç~es e mlOsmas, RIO de Janeiro, .Typ. Univ. de LC/emmert, 1852, in-ó,.o gr.
de 6 pp., 3 fi. (8. dn F.)
, 3324.:- '1'llese de. sumcienc,ia. Tratamenlo da febre typhoide, these apresentadn ,i

louc. de Med, elo TIIO de Jnnr.lro e sustenlnda cm 22 elo 1\1ar\o de 185ft. p lo dI'. Louis
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Philibel't Lacaille, medico pela Faculdade ele Pari. Rio de Jalleiro Typ. Univ. dI!
Laemme/'t, 1854:, in-g,.ogr. de fO pp., 2 ir. (8. da F.) ,

332%:;'- 'rhese de sulliciencia apre entada á Fac. de fecl, do Hio ele Janeiro e sus
tentada em 2g, de Outubro de 1859 pelo dI'. HeUl'ique Naegeli, Inedico pela Univ. de
Zurich. Rio de Janei/'o, Typ. Univ. de Laemme/'t, :1859, in·4:.o gr, de :.l lf., :13 pp.,
i a, (8. da F,)

Ponto: TenLaliva para provar a ide~tidade do typbo e da tuberculose aguda.
3326. - Opuscnlo sobre fócos d infecção, seus agentes modificadores e na acção no

civa á saúde d~ hOL1"!em; fe.bre amárella e cl10lera morbus, uas hi Lorias, etiologias,
symptomatologws, dtagno tICO., prognostico, tractamenLo., necroscopio e naturezas,
fi sucar, uas eapecies, propriedade e fabricação, aborto, circnm tancias que justi
ficam a sua provocação e o meio ele produzi/-a; e iódo, suas Iropriedades phy io
logicas e therapeuticas, 13 eu u o. '1'hese inaugural apre.entada e publicamente
ustentada perante a Fac. de Med. da Bahia em fovembl'O de :1859 por Americo

Ahrares Guimarães, para obter o gráo do dúutor em medicina. Baltia, Typ. dI! Antonio
Olavo da Fmn{xI Guerm, 1859, in-g,. ° gl'. (H. da F.)

3327.-'1'hes8 apresentada á Fac. de Med. na Bahia e u teutada om Novembro
de 1862 pOI' Odorico Octavio Odi/on .•. para obter o grão ele doutor em medicina.
BahüI, Typ. de CamUlo de Lellis lJ{asson & C., 1862, in-1. ° gr. de 3 lf., 18 pp., 1. a.
(U. da F.)

Pontos: :1.0 Qual a meelicação que mais convem na rabl'e typlJica; 2.° Febre;
3.° Qual o mel!lor apparell10 nas fmctums do felllul'1 q." Haverá r:lassil1caçào de feri
mentos que pos a cazar convenientemente a lei COIII os faclos?

3328.- Thesis (de sufficientia) Mec1icro Flurnillis Jannarii FacultaLi, a doctore
Eugenio Guadagnii. Flumine Januario, l'yp. Tlwvellet, 1864:, in-4:." gr. de i ti.,
7·3 pp., 1. a. (H. da F.)

Ponto: XenoJúchii Putredo,

332!l. - Breves con:iderações sobre a febre biliosa dos I'aizes quentl)s: sua causa,
dil'i ão em especies diJIerentes, diagnostico diJIerencial c tratamenlo. Memoria ...
pelo dr. Antonio Correia de Souza Costa. V. AnIL. Bras, de 1,fl1(l., XVI (186g, - 65),
pg. :1.75.

Exp.: Bibl. Nacional.

3330.- Discurso do sr. dr. Pereira Rego sobre a lymphatiLi no Hio de Janeiro.
V, Ann. Bras. de Med., xyn (1.86tí·66), pg. 86. (B. da F.)

3331.- Da febl'e typboide e enfermidades subrovientes no Bra iI e en tratamento
!.Iomffiopathico por Peelro Erne to AlbuqlJel'que de Oliveira, &. S. Palllo, l'yp. Litle
"(l1' ia, 1866, in-~.o ele VI-116 pp. num. (n. da F.)

3332.- These apre entada á Fac. de Med. da Hahia e publicamente u tentada em
9 Novembro de :1869 por Gaspar Canra/ho da Cnnha... afim úe obter o grau de doutor
cm mrdicina. BaMa, Typ. do Diario, 1869, in-g,." gr, de 1 O., i8 pp., :1 O. (B. ela F.)

PonLo: 1.0 Causas da. febre typlJica e sua natureza' 2.° Feridas poral'mas ele
rog-o; 3. 0 Como re~onhecer-se que !louve aborto em UI"!1 caso medico-Iagal; q.o Quaes
as v.lntagcns ela escuLa<;ão e pel'cus tio para o diagnosLtco.

3333.- '1'hcse nprcscntada á Fac. de Med. do Hio de Janeiro e snslonLarJa em 3 de
Oezembro de 1869 pelo di'. João Antonio Machado Reis. Rio de Janeiro, TytJ. Perse
vcmllpa, i8ü9, il1-4.0 gr. deg,lf., 94: pp., 1. n. (H. da F.)

Pouto: LO Da febre typboide e das suas relaçõ.es ele ideI1Lid~d.e com o typhoj
2.° Do tratamento que mais convem nos dlver os pel'lodos da p!lthl 'Ica plllmqnar j
3. °Contusões; q. ° Distincção entre a morte reat e a morte apparen te.

3334:. - Breves cousiderações sobre alguns casos de febre ty.phoide. PeJo dr. A.
Patil1co Pereira, V. Gaz_ Med. da Ballia., IV ('1869·70). pg. 265,

Ex[l.: DI'. J. Z. do MODezos BrulIl.

3335.-'1'l1ese apresentada e n tentada pel'aute a Fac: .do Mod. da 8ahia em.No
vembro de 1870 alim de obter o uráo de floutor cm modlctlla púr EI'nesto Melchweles
da ilva Pinto. Balda, Typ. do Di~l1'io, 1870, in-g,.o gl'. de 1. a., lU pp., oJ n, (B. da F.)

I'onto : 1.° Natureza e cnu a da febre typbica; 2.° Hyg-ienc dn mulher em c tado
de gravidez; 3.° Pode- e em geral ou excepcionalme::lte dizer quo bouve estuprol
:•. 0Ferida 1101' armas de fogo. I?> ~
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3336.· Fac. de Med. da Bahia. These que p3ra seu doutorad·) em mrdicina su •
ten ta em Novembro de '1871., Franciseo Joaq ai m Ferreira Nina. R/hia, Typ. de J. G.
Tourinho, J8d, in-~.a gr. de 1 O., 4.40 PIJ., 01 O. (B. da F.)
. Pontos: La Febre typbica; 2. 0 Al'fecções cal'hunculosas no bomem ; 3. 0 AcÇão

physiologica e t)lerapeulica do cbá e do café; lb a Glycerina como vebiculo phal'Iua
ce u lico.
3337.- These de sulllciencia apresentatla á Fac. de Med. do Rio de Jnneiro e sus

tentada pelo dr. Lino Caso iano Jardim, da Escola Medico Cil'Urgica de Funchal. Rio de
Janeiro, Typ. da Estl'ella Fluminense, 1871, in-~,a gr. de 3 II., i:2'd pp., 1 O. (8. da F.)

Punto: Da febre billiosa.
3338. - 'l'hase apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por José Augusto da

Rocha Almeida. Rio de J/meil'o, Typ. C(trioca, 1874, in·4.a gr. de 1 n., 46 pp., 1 fi.
(U. da 1".)

Pontos: L a Da febl'e typhoide ; 2. 0 Do infanticidio por olllis ão ; 3. a Dns fracturas
cOl1lplic~das; ~.a Do aleitamento natural arlificial, mixto e em parlicular do merce
nano, attentas as condições da cidade do Rio de Janeiro.

3339.- These apresentada á FilC. de Med. do Rio de Janeiro pai' Joaquim José
Marques. Rio (le Janeiro, Typ. do Apostolo, 187 li, in·4.agr. de 111.,89 pp., 111.
pp. (8. da 1".)

Pon tos: ,I.') Febre typhoide ; 2. a J1ygl'ometria ; 3. aI' icios ele conformaç<lo da bacia
e suas indicações; ~.a Da hepalile.
33l~0.· ,[,hese apresentada á foac. de Med. do Rio de Janeiro por Guilherme Fel'·

reirado Abren. Rio de Jallei'/'o, TU]). Un'Ív. de Laemmert, 187(J" ill-6.a gr. de 2 II. l~2,

11l. (B. daF.)
Ponto: La Fébre I.~'phoitle; 2. 0 Do aborlo crimino o; 3. 0 Indicações do forceps e

da versão podalica; ~.a Signaes tirados da voz e da palavra.
33M.· Tbese apresentada :i FiJe. dcJ\led. do Rio de Janeiro por Francisco deP<lula

Barroso Nllue:,. Rio de Janeiro, TUp. Univ. de Lr.wmmert, 1871, iu-~.agr. de:2 n·., 50
pp., 1 Il. (I\. daF.)

Pontos: r. a Febre lyphoide; 2. 0 Do infanticidio por omissão; 3. 0 Hemorrl1agias
puerperaes ; ~." Das bepali le .

33(J,2. These apresentada á foac. do} Med. do Hio de Janeiro por Eduardo Helll'iqne
Pereira de Mello. Rio de Janei/'o, TOp. Commcl'cial, 187l~, in·4.a gr. de 1 n., 8:2 pp.,
1. n. (B. da F.)

Pontos: La Febre lypboide; 2. 0 Do enveneJlamento pelo phosllhoro; 3. 0 Vicio de
conformação da bacia c na incl icações; ~. a Do acclimamen lo das raças oh o ponlo Ile
vista da colonisação em relação ao Hrazil.
33~3.- Tbese apresentada á FilC. de Med. do Hio de Janeiro por Aulonio Furtado

CamposJullior. Rio de Janeil'o, l'yp. de Gayos'J & C.a, 187l, ia·li." gr. de 1 Il., 59 pp.,
1. fl. (B. da 1".)

Pontos: l.a Febre typlloide; 2. 0 Fontes de calOr; 3. 0 Dos vicios ele conformação
da lingua; !J.. a Das Ilcpaliles.
334~, - These pal'íl o dOIl torado em med icina npresentada á Fac. da Bah ia por

Anlonio Rodrignes Lima. Bahw, Impl'ellsa Economica, 1875, in-4.a gr. de 1. fi., 141
pp., 1. tl. (B. da F.)

Pontos: La Haverá semeJllançaou identidade enlre a septicemia,inreccão pUl'ulentn
e febre puel'peral; 2." Dos diversos methodos de curalivo das feririas por eSUlaga
gamento; 3. 0 C~lor animal; 4,0 Do inranticidio considerado sob o ponto de visl:l.
medico-legal.
3S~5.- Pathologia iutema. Prelecção sobre o typho feitn no dia 6 de Junho de

1876, pelo dr. J. D. Peçanba da Silva. V. Estudollfedico, 1877, pp. M e 91. (B. da F.)
3346.- Fac. de Med. da Bahia. Tbese iaaugural apresentada para 61' pllhlica.

mente sustentada em 30 de Novembro de 1876, por Benjamim Guede de Mello.
Bahia, Imprensa Economica, 1 76, iu-(j,.a gr. de 1 fi., 29 pp., 1. n. (B. da F.)

Pontos: i. a Qual o melh"l' tratalllento da rebre lYlllioidéa; 2. 0 Banhos; 3. 0

Diagn..stico diITerencinl enll'e a cal'ie e a necroze; ~." Que valór lem as cervejas
medicinaes 1 Qual o melhor meio de prepal'al-a .

3347.- Estudo clinico sobre as febl'es do Hio de JJneiro pelo dr. JODO Vicente
Torres Homem, &. Rio de JaIlI'tI'O, fi iCvlao Alves (Lisbâct, Imprensa NacionaZ),
i877, in-8,agr. de VII-315 pp. num. (Ilo da 1".)
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33lH3.- Da febre typhoide pelo dI'. Joaquim l'lfarcellino de Brito, neto, &. Rio de
Janeiro, Typ. Popu.lw· de C/wistov[tO lIianoel do Amal'al Vasco:lcellos, 1877, in-4.. o
de 29 pp. num. (8. da F.)

336,9.- Fac. do Med. da Bahia. These para o doutoramento de Adalardo Zeno
Ribeiro da Silva. Ballia, Imp,'ensa Economica, 1877, in-4..o gr. de 111., 7711P., i. li.
(8. da F.)

Pontos: LO Qual o molhar tralamento da fehre tvphoidéa; 2.° Corpos extranbos
no cOllduclo auditivo externo; 3.° Qual o melhor traiamento da febre amarella;
~.o Que valor lêm os vinbos medicillaes.
3350.· Observação de um caso de febre typhoido seguida de hemiplegia

direita, aphasia e gangrena espontanea da perna esquerda, pelo dr. Valentim José
da Silveira Lopes. V. Ann. liras. de Me,l., XX[X. (1877-78), pp. Mi e 6,6,8.
(8. daF.)

335i. . These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro (do sufficiencia) pelo
dr. Evaristo Sabbieti, da Univ. de apoIes. Rio dI) Janeiro, Typ. e Galvanoplastia de
R. Bini, 1.878, in-6:.o gr. de 31T., 55-4. pp., 2 ff. (B. da F.)

Ponto: Febre typboide.
3352. - Fac. de Med. da Bahia. These apresentada á Faculdade da Bahia para ser

sustentada em ovembro de 1.8i8 por Candido de Hollanda Costa Freire ... afim de
obter o gráo de doutor em medicina. Bahia, TYIJ. de Gama & Filho, 1878, in-lho gr.
de i 11., 39 pp., 111. (B. da F.)

Pontos: {.O Qual o melhor tratamento da febre typhoide? 2.° Indicações do
abol'to j 3.° Que valor tem os extractos pharmaceulicos? 4.° Ictericia de forma
grave.
3353.- Resumo das liçõos professadas na Escola de Medicina pelo dr. P~çanha

da Silva sohre a febre inliammatoria (por Ed. de Menezes). V. Rev. Acad.,
publ. quinz., n.o 6:, 1.880, pg. 75. (B. da F.)

3354..- Resumo das lições professadas na E cola de Medicina pelo dr. Peçanha
da Silva sobre a febre biliosa climatica ( por Eduardo de Menezes) V. Rev. Acad.,
pubJ. quinz., n.O 5,1.880, pg. H~, e n. e 6, pg. 1.26. (B. da F.)

3355- Apontamentos para o e tudo das molestias iufecciosas sob o ponto de
vista fermentativo e parasitaria, pelo dr. Manoel José de Oliveira. V. Ann. Bl'as.
de lIfed. XXXII (1.880-81.), pg. 215. (D. da F.)

3356. -Theseapreslmtada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada em
1.7 de Dezembro de 1.881 pelo dr. Tertuliano Cezar Gonzaga. Rio de Janeil'o, Typ.
de Lt}1llbaerts & Comp., 1881, in-q,.o gr. de 3 ff., 65 pp., i 11. ([3, da F .)

Pontos: LO FebrE billiosa climatica; 2.° Das quinas j 3.° Parallelo entre a
talha e a liLllotrjcia; 4.° Infecção e contagio.

3357.- These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada em 1.2 de
Dezembro de 188l pelo dr. Liborio José Seabra. Rio de Janeiro, Typ. 1I1ontenegro,
1881., in-6:.o gr. de 1 li., 98 pp., 1 n. (B. da F.)

Pontos: LO Febre biliosa clilOatica ; 2.° Das slrychnaceas e seus productos phar
maceu ti cos; 3. ° Coração j 4. ° Dos casamen tos em retação á hygiene.

3358.- These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Urbano Burla·
mague Castello Branco. Rio de Janeiro, TY]J. de Oliveira e C.a, 1881, in-4.." gr. de 2
ff., f!6 pp., 1 fi. (D. da F.)

Pontos: LO Fehre biliosa cli01atica; 2.oAIIT.ospberaj 3.° GraudeSympalbico
~.o Cbyluria.

II

Febre amarella

3359. - Dis erlation inaugurale SUl' la fiêvre jaune d'Amérique, presentée et
outenue à la Faculté de Médeciue do Paris le 23 Aôut t8U, suivant les formes pres

crites par I'article XI de la loi du 1.9 ventose au XC, et conformêment á la decision
de San Excellence le Grand·Maitre de l'Univ. Impériale du t7 Juin 1.811.. Par An
toine Xavier de Lima, &. Paris. bnpr. d~ Didot le J~llne, 18B, in-4.o gr. de 31T. 23 pp.
(B. da F.)

Oauctor era natural da cidade de S. Luiz do Maranhão. I~ "g
34
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3360. - COllllllercio de eseravos considerado como causa da febre nmnreIla. V.
Rl'v. JlIcd. Flwn., V, 1839, pg. 50. (B.daF.)

3361.- Considerações geraes sobre a febre amarella. These apresentada ti Fac.
de Med. do Bio de Janeiro e u tentada em 9 ele Dezembro de 18117 por Bernardo
José de Figueiredo. Rio de Janeh-o, Typ, do ATCI!. Mccl. Bras., 18'1,7, in·q.. o gr. de
26 pp., 2 If. (8. da F.)

3362.- Parecer da commissiío nomeada para examinar o casos Qlle se dizem
ter apparecido de febre amareI/a, e para propor m elida hygieniras e Jlreventiva- de
Que o povo se possa uli/is:l!'. V. Ann. Bms. de li/cd., V (l8!19-50), pg. 89. (B. da F.)

Assign. pelo drs. J, III. de Noronha Fcital, J. Pereira TIego, F. Julio Xavier
Bompani e Lallemand. '
3363.- lI'Iemoria obl'e as 111 didll r,ondurenle a prevenir e alalhar o pro:::re o,

da fe!'e amareI/a pelo dr . .Tos é M:II'ia de NoronlJa l'eital. Rio de J(IIWi7'O, Typ, do
B"asil cle J. J. de, Rocha, 1850, in-8.0 de 22 I p.

Sabiu antes nos Ann. D,'as. c/e 1I1e(I., V PI). H6 e i33.
EXIl.: Bibl. Nacional.

3361. - Factos relativos ao cOlllagio da febre amarella, e IÍs medidas 'anitaria
contra el/a, extrahidos do relatorio de uma commis'ão meJica ultimanlenle publ.
em Genova, e communicados com breves cOllsiderações... pelo ... dr. Lniz Vicen le
De-Simoni. V. Ann. Bms. de ilIed., VI, 1850-51, pg, 4,5.

Datado a 7 de Novembro de fSoO.
Exp, : Bibl. Nacional.

3365. - Observação importante de um caso do feure amaral.la; pal'lo natural no
cur o da 1ll01estia, ao Qual seguiu-se uma violenta bemorf'ha:::ia uterina. Polo SI'. dr.
J. 1\1. Almeida Bego. V. Alln; Bras. de 1IIed., VI, 1850-51, pago 21.

Exp.: Rihl. Nacional.

3366.- Observaçõe' anatomo-patilolog-icas acerca da febre amarelIa ... 11010 dr.
Bompani. V. Gaz. dos Hosp., I, (1850-51), pg. 2.

Exp.: Dr. D. A. Martins Costa.

3367. - Febre amareI/a com epL taxis e acces o intermitlentes: cura pejos laxa
livos, refrigerantes e sulphalo de quinina (pelo dr. Feitai). V. Gaz. elos 1Iosp., I
( 1850-51 ), pg. 62.

Exp.: Dr. D. A. ~rallins Cosia.

3368.- Communicação sobl'e a febre amal'alla. Factos relalivos ao contagio da
febre amarella e ás medo .an. contra ella, extrahidos ... relalor o dr, Bó, e
communicado com breves observações ... pelo .. , dr. Luiz Vicente De-Simoni.
V. Gaz. dos Hosp., I (1850-51), pp, 195 e 206.

Exp.: Dr. D. A. Mltl'lins Cosia.

3369.- Observação importante de um caso de febre arnareJla preced ndo o
desenvolvimento de sarampüo, e declinando de na gravidade depoi da ahida
completa destes, pelo sr. dr. S. Hodrigue Martin. V. Ann. B·ras. de Med., Vil
( 1851-52), pg. 259.

Exp. : Bibl. Nacional.

3370. - Observação de um caso àe febre amareJla (pelo dr. Luiz da Cunba
Feijó). V.Gaz. dos Hosp., II (1851-52), pg. 98.

Ex~. : Dr. D. A. Marlins Cosia.

3371.- Disserta~iío sobre a febre amareJla. The e apresentada á Fac. de !\Ied.
da Hahia, e su tentada no dia 25 de Novembro de 185~ por José Joüo de At'nujo
Lima. Bahict,.1'yp. de Cados Po.qHetti, 1852, in-(j,.o de (j, tr" 15 pp., i fi. (B. da r.)

3372. - Those apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e susten tada em 17
de Dezembro rle 1852 por Roque Antonio Cordeiro, &. Rio dI' Janeiro, Typ. lmp.
e Consto de J. Villelleuve e Comp., 18u2, in-(j,.o gr. de 1i:) pp., q, ft'. (B. ela li'.)

Pontos: LO De que malleint se pouerá distinguir n febl'e amarella do outra
qualquer? Propagar-se-ba por contagio? Quaes serão as condi ões para que elle
tenha lu!{ar, caso se responda pela Hffirmaliva? 2.° Qual é a c tructura das follJas elll
relação á respiração das plantas, t~nlo alJ1lo~phel'ica como aquaticas, c/'yplogamas
como plranerogamas? Em que consiste essencialmente essa funcção? 3.° Do contagio
das molestias sypl.lililicas.
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3373.- Febre amareIlll. V. Ann. Bras. de jJled., vm (i852-53), pg. ~04.
(B. da F.)

3374.- Breve memoria sobre a febre amarella e sobre todo os seus tratamentos
curativos por Candido Ladi lau J~pi·as"ú de Figueiredo e Mello '" TlJese nsten
!nela perante a Fac. de Med. da I3dilia em 12 de SelemlJro, para ohter o grau do
doutor. Bahia, Typ. de Carlos Po.q.qeltij i853, in-4. 0 de 7 ir., 140 pp., 4.. ir. (B. da F.)

.u;' trab~llJo importante..
3375.· A febre al11areIla no BraziJ. Extraeto da these do eXIll. sr. dr. desemb.

C. L. Japy-a slL V. Ann. Bras. clejJ[ed.,IX(i85J-54), pp. 68, 9~ e117.
Exp.: Bibl. Nacional.

3376.· Di sertnçi'io obre a febre amarella. These f1presentada e defendida perante
a Fae. de Med. do Rio de .limei 1'0 em 29 de Outubro de 18J3 por.l. 1. Gamet,
medico pela Aeademia de Pnri . Rio de Janeiro, Typ. Imp. e Consto de J. Villenellve
e Comp., 18"3, ill-4. 0 gor. (B. da L?)

3377.' Alguma proposições sobre ii febre amareli<l. These apresentada e publi
camente suslent<lda perante a Fac. de Med. da Bahio no dia 28 de l\'ovel1lbro de 1853
por Sinfronio Ces3l' Coutinho (Ile Nazcll·eth) ... para obter o gr:ío de doutor em me·
dicina. Bahia, Typ. deEpiphanioPecll'ozet, 1853, iu·í.o gr. de 21L, 2 pp.,1 U.
(B. da F. )

3378.- Tl1ese apresenlada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro Jlor Domingos Soares
Pinto. Rio de Janeil'o, TUp. Univ. de LaemUU'l't, i853, in-1." gr. de 63 pp., i O.
(B. da F.)

Ponto : LO Do vomito preto, sua yariedades na febre amaro/la. Da côr amaJ'ella
da pelle ; 2.° Que lei regulão a di po iÇãv d.os orgãos verlicillares da nor : quer con
sideraudo os verticillo eparadamenle, aLI em slIa. relações Illutuas; qller o IIl1lnerO
de verticillos na flor mais COIIIIJlela e o numerode cada verlicillo?O que indicará ullla
organi,ação mai perfeila, a <ldhel'encia ou a. liborda le das peça verlicillares 13. 0 Da
calarata, seus meios curativos em geral e em parliculal' daquelle que oITerece mais
vantagem.

3379.- Opu"culo sobre a febre amarelfa precedido do parai leio entre a allopathia
e a homceopalhia, e seguido da patbogf\nesia do priocipaes medicamentos empro
g-ados 1101 febre amarella, pelo dr. SalUl'Oino oares de Meirelles, t\:. Bio de Janeiro,
TUp. lmp. e Consto de J. Villeneuve e C.a, 1 57, iu-8," gr. (le 32 pp. (13. da F.)

3380.· Ob ervação sobre a febre amarelIa, que reinou epidemicamente em Mon·
tevidéo, no primeiros mezes de i857 ; memoria do sr. dr. Nicolau Tolenlino de
Gouvêa Portugal. V. ilnn. Bras. de l1fed., xn (1858-59), pg. 12.

Acompanha-a: Obsenações, &, pelo dr. De-Si moni.
EXl!. : llibl. i'iarional.

3381. - E boço l1i'torico sobre a epidemia de febre amarelfa na fregllezia da Pena
em '18õ7 pelo dr. Pedro F'rallcisco da CosIa AI varenga. Lisboa, Impr. Nacional, 1859,
in-4...O de 33 pp. nUIll., i O. (13. da F.)

3382.· Anatomia patholoil'ica e ymptomatolog-ica. da febre amarella em Lisboa no
anno de '1857, memoria apre.ent;lda á Acad mia Real dns Sciencia de Lisboa em .Iull1o
de 1860 pplo seu ocio e!fectivo c'l.l'. Pedro Frauci co da Costa Alvarenga, t'I:. Lisboa,
TUJJ. (ta Academia, 18tH, in·8.o de XVIl·23 pp. num., 160'. (13. da F.)

3313. - Anatomie p~ll1ologique et symptomatoJogie de la fievre jaune qui a régnê
ii Lisbonne en 1857 mémoire préscnté à l'Academi Royale des Sdences de ceLte ville
par le dr. Pedro Fnlllcisco da C:o ta Alvareug-a.,. 'fl'aduit du porlllo-ais par le docteur
P. Garnior. Paris, J.-B. Bailtiel'e et Fils, i86L, iu-8.0 de Xl[-190 pp. nnm. (13. da F.)

33H4. - Parecer de alguns medicos e lrangeiros e nacionaes áCCl'()[\ da Analomia
patiloloj!ica o sym(Jtomatoloo-ia da febre amarella 001 Lishoil no auno de '1857. Memoria
olren'cida á Aeaclemia Beal da Sciencia' de Li. bOil P lo seu oeio etfectivo dr. Pedro
Francisco da Co la Alvarenga. Lisboa.,bnpr. Nacional, 1862,iu·8. o gr. de48pp.nllm.

Exp.: Acad. lmp. do Modicina.

338D. - Tl1ese apre elllada para pllblicumente ser su lenlada peranle a Fac. de
Med. da BaLJia em Dezembro 10 t858 por Joaquim Monteiro CaminlJoá •.. afim de
obter o o-rão de doutor em medicina. Ponlo . A feltre amarella e <l cholel'a-morbns
serão pl'Ovenientes ue um enveneuamento mia matico? D~ medicação bY~l'otl.lerap!ca.
Exame e soluçiio Lias principaes que tÕllS sobre a anesLllesla na til l'ilpeul1ca cll'UrglCa.
Ozoua, sua natureza, propriedades o preparação. Bahill, Typ. de Cartas Pog,qetti, f858,
in·4,ogr. de 3 IJ'., lõ1 pp.,i 11. (B. daF.) 1)"\
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3386.- These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janf'iro e sustentada para o
concurso:J um lugar de opposilor d:J secç50 de sei ncias medicas pelo dr. Jo éMaria
de 'aranha Feita/. Rio ele Janeiro, Typ. Univ. de Laermnert, 1859, in-lbO gr. de 311'.,
iO·53 pp. (8. da F.)

Ponto: Algumas palavras sobre a febre amarella e seu contagio.

, 3387.-Memoria apresentada á AC:Jd. de Med. do Rio c1eJaneiro pelo H. di'. Luiz
Gaudie Ley. Duas palavr:Js sobre a febre amarella: V. ilnn. Bras. lie Jlll'el., XIlI
(-1859-60), pg. 125.

EXJl': BibI. Nacional.

3388. - These apre. entada á Fac. de Med. tlo Rio de Janei 1'0 por Ed uardo RJ bel lo .
Rio de Jancü-o, Typ. Univ. de Lacmrnert, 1860, in·4.0 gr. (H. da F.)

Pontos: :1. 0 Diagnostico, naturezll c tratamento da febre 1111111rella; 2.° Blennor·
rbagia urethl'al; 3,0 l1a distillação; ~.o Da bcmoptysi ,suas causas, signaes, diagnos
tico, prognostico e tratamento.

3389 .- 'file e npresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e ustenlada em
Novembro de 1862 pelo dr. Antonio Ramos dn Costa. Rio de Janeiro, Typ. Paula
Brito, 1.862, ín-q"O gr. de 3 {f., 43 pp., i fi. (U. da F.)

Pontos: :1.0 Da febre amamlla ; 2.° Causas determinantes das molestias; 3.°
Agua, seu papel nas reacções cbimicas; 4.° Da arthrite.

3390.- As conclusões do sr. dr. eazalas sobre a natureza e o tratamento da feure
amarella, e a doutri na dos elemento" morbidos (pelo dr. Sou a Costa). V. Gaz. Med.
do Rio ele Janeiro, 1863, pg. 187. (U. da F.)

3391.-Tl1ese apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e su tentada em 30
de Novembro de 1864 pelo dr. Agostinho da Silva Campo. Rio ele Janeiro, Typ.
Paula Bl'ito, 1864, in·4,.o gr. de 4 II., 46 pp., 1 fi. (B. da F.)

Pontos: LO Analogias edifTerenças entre a febre amarella e a febre billiosa dos
paizes quentes; 2.° Infanticidio por omissão; 3.° Tetanos; 4.° Da ophlalmia bleil
norrbagica.

3392.- These apresentada á Fac. de !\fedo do Rio de Janeiro e su tentada em 24. de
Novembro de 1.865 pelo dr. Joaquim Marques da Cmz. Rio ele Janeiro, Typ. The·
venet & Comp., 1865, in-4.0 gr. de 2 {f., 43 pp., 1 n. (H, da F.)

Pontos: LO Analogias e difIerenças entre a febre amal'ella e a febre billiosa dos
paizes quen tes; 2. ° Dy enteria in ter tropical ; 3. ° Das mod ificações que apresenta o
utero eseus annexos durante a prenhez; 4.° Infanticidio por omi ão.

3393.- These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Vicente Ferreira
Gomes Sobral. Rw ele Janeiro, Typ. Thevenet & Comp., 1867, in·4..o gr. de 1 fi.,
35 pp., 1. fI. (B. da F.)

Pontos: LO Febre amarella; 2.0 Empbysema pulmonar; 3.° Rupturas do utero;
4. ° Infanticidio por omissão.

3394..- Exercicio obrigatorio no tratamento da febre amarella (pelo dr. O. Wu·
cherer). V. Gaz ..Med. d(t Bahia, JI[ (1868 - (9), pg. 1.09.

Exp.: Dr. J. Z. de Menezos 13rulD.

3391>' - Tbese de sufficieneia apresentada á Fac. de Med. do nio de Janeiro e susten
tada em 9 de Dezembro de 1869 pelo dr. 'Alfredo Ellis, da Univ. de Peno ylvania. Rio
de Janeiro, Typ. Franco·Americana, 1869, in-4..O gr. de 2 ff., 13-2 pp., 1 n. (B. da F.)

Ponto: Febre amarella.

3396.- These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e su tentada em 9 de
Dezemuro de 1869 pelo dr. Domingos Alves da Motta Ferraz. Rio de Janeiro, Typ. do
Imp. Inst. Artistico, 1869, iu-q,.o gr. de 3 1r., q,3 pp. num., 1 fi. (B. da F.)

Pontos: LO Diagnostico diITerencial entre a febre amarella e a febre billiosa dos
paizes quentes; 2.° Da eclampsia durante a prenhez e o parto; 3.° Descripção da
myelite : investigação Robl'e suas r.ausas em geral e principalmente sobl'e a influen
cia que as febres i nterm iHen tes, pem iciosas e ty phoide porventura exercem sobre
sua exisiencia ; 4.° Do infanticidio por omissão.

3397. - Sobre a incubação prolongada na febre amarella, pelo dr. J. F. da Silva
Lima. V. Gaz. Med. da Bahia, IV (1.869-70) pg. 169.

Exp.: DI'. J, Z. de Monezes Bl'um.
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3398. - The'e que ustenta em Novembro de '1870, afim de obter o grao de dr.
em IIleuicina pela F,'cullllltle da 13<1l1ia, Elpidio l10llrigue tieixas. Bahia, TUp. do
Dia1"Ío, 1.870, in-(j, ° gr. de 3 IT., Hi pp., i O. (H. da F.)

Pontos: L° Qual é ~ melllor tratamento c!a fe"re lIm~r.ella; 2.° Do emprego.
das sangl'Jas na conge tao ce obrai e apopleXia; 3.° ldencta dos recell1-nascidos
e seu tratamento; !f. ° Vinbos medicinaes.

3399,- Tl1ese apl'l'sentada e publicamente u tenlnda perante a Fac. ele Med.
da Ballia em Jovemllro de H!70, por Tiberio Lope de Almeida. , . afim de obter o
grao de deutor em medicina. Ba/lia, Typ. d1 J)im"io, 1870, in-(j,.o gr. de 2 rr., 26
pp., i n. (B. dn F.)

Pontos: L° Qual ó o melhor t;'atamento da febre am:lrella; 2.° Diathesi; 3.°
Ar.cidcntes produzidos pelo raio; I~.D Pode- e considerllr legili/llo llerdeiro o filho
de uma viuv:l na cido tlez mezes depois da II10rte do IJlarido?

3(j,00.- Tlle e II.pre entada á Fac. ele Med. do Rio de Janeiro e u lentada em
Lo de Dezentbro de i870, pelo dr. Candido Jo é de Carvalho Lima. Rio de Janeil'o,
Typ. Pel'seVel'ança, 1870, in·(j,.o gr. de 8 ff., ti7 pp. ia. (B. da F.)

Pontos: LO Diagnoslico diITerencial da febre nmarella e febre biliosa dos paizes
quente; 2.° Electricidade dynanJica em geral epilba em particular; 3.° Do elO prego
da hydrotherapia nas molestias cllronicas ; ~. ° Vomitas rebelde na prenllez.

3(j,0:f..- Tlle e apresentada á Fac. de lIIed. do 11io de Janeiro e sustentada em
i870, pelo Dr. Alfredo Magno ele Almeida Rego. Rio de Janeiro, Typ. de J. Lobo
VUl1lna, i870, in·(j,.o gr. de 1. a., 67 pp., 1 n. (E. da F.)

Pontos: L° Diagnostico diCferencial da febre amarella e febre beliosa em paizes
quentes; 2.° Ovariotomia; 3.° Diagno tico, marcha e tratamento do rbeumatismo
visceral; 4..0 Da digitalis e sua preparações plJarmaceuticas.

3'102.- Tlle e para ser publicamente sustentada perante a Fac. da Eahia em No
vembro de 1871 afim de obter o gráo de doutor em medicina por Eutycbio Soledade.
Bahia, TY]J. do Diario, 1871, in-4.0 gr. de 3 ff., 73pp., i n., 3 mappa . (E. da F.)

Pontos: LO Febre amarella; 2.° Hemorrhagia puerperal e seu tratamento; 3.·
Especie bumana; ~. ° Elepllan tiase dos Gregos.
3(j,03. - These que sustenta em Novembro de 1.871 perante a Fac. de Med. da Eahia

afim de obter o gráo de doutor em medicina Clementino Ribeiro de Novaes. Bahia
Typ. de Candido Reinaldo da Rocha, 1871, ill-(j,.o gr. de 1 fi., 3:2 pp., 1. a. (E. da [<'.)

Ponto: LO Qual o melhor tratal11ento da febre amarella, 2.° Ferida por ar
mas de fogo; 3.· Acção plly iologica e thérapeotica do café e do cbá; 4..° Como
reconbecer-se que Ilou ve aborto em um caso medico-legal.
3(j,0(j,.· Tbe e apresentada á I<'ac. de Med. da Eallia e que perante ella tem de ser

ustentada em Novembro de 187i para obter o gráo de doutor em medicina por Antonio
Monteiro Alves. Bahia, Typ. de J. G. TOU/'inflO, i8U, ill-(j,.o gr. de i fi., 31 pp., 1. fi.
(E. da F. )

Pon tos: l.. ° Febre amarella; 2.° Cancro do estomago ; 3. ° Queimaduras ; ~. ° Vi
nhos medicinaes.

3(j,05. - Tbese apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e RU tentada em 22 de
Dezembro de i87i pelo dr. Jo é Caetano de Oliveira Guimnrães Junior. Rio de Janeiro,
Typ. Academica, i8H. in-4.0 gr. de 2 ff., (j,8 pp., i fi. (E. da F. )

Pontos: L° Diagno tico da feure amarella e seu tratamento; 2.° Calorico em
geral; 3.° Do diagno. tico e tratamento das diITerentes fórmas de rbeumalismo ce
rebral; 4.° Tmcheotomia.

3(j,Ofi. - These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada pelo di".
lJurval Pereira do Mesquita. Rio de Janeiro, Typ. ela Estrella Fluminense, 187i, in-(j,.
gr. de (j, ff., M pp., i fi. (E. da F.)

Pontes: i..
, Diagnostico da. fellre amanlla e seu tratamento; 2.° Diagnostico da

variola e seu tratamento; 3.· Da artllrologia em geral; 4.°Atmo pllera; meteoros lu·
mino os.

3(j,0'1 •• Tbese apre entada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro em i8 de Setembro
de i871 e sustentada em 5 de Janeiro de i872 pejo dr. Atl'onso Carlos MOl'eirn.
Rio de Janeiro, Typ. e Lith. IIn]Jal'cial, i871, in-4.0 gr. de 2 IT., 51 pp., i a.
(B. da F.)

Pontos: L° Diagnostico da. febt'e amarella e seu tratamento; 2.° Do uso e abuso
do ta baco e de sua in fiuencia sobre a aude: 3.° Traclleotom ia ; 4..° Atmosphera, me- •t-I'O
teoros luminosos. '
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3408.- SUl' l'incubaLion prolongée dans la fiCHe janne: ]lIll' la eloclem da Silva
Lima. V. GazeUe J11dd. de Paris, t. '26, i872, pg. 477. (13. da l?)

3~09.- l"ac. ele Mecl. da Bul1ia. Concurso para oppositol' da pec :io nwdica. Seme
IlwnçHs e dilr renças enLt'e a febre alllarella especifica e a remiLtenLe biliosa: deJllC'
cões tlJerapculicas. The~e sLlsLenLa la cm Junho de :1.872 pelo elr. GuilherllJe
Pereira ltcbello. Bahia, Typ. do Diario, i872, in-4.0 gl'. de 8 11'., 63 pp., 7 /T.
(13. ela F.)

3MO.· The-e apresenlar]a á l"ar.. ele Med. do Rio de Janeiro pOl' Paulo Cezar de
Andrade. Rio de Janeij'o, 1'yp. elo Apostolo, 1872, in-4. o gr. ele i n., 46 pp., i II.
(13. da F.)

Pontos: LO Febre amareIla; 2.° Epilepsia; 3.° Uretilrolomi:;.; 4.° Mol'lc
subi ta.
3di. - These apreseu Lada á Fac. de l\'Ied. elo l1io de Janeiro e sustrmtacla em 20

de Dezembro de iI:l7t:l, pelo elr. Paulo Cezar' de Andrade. Rio de lcme/To, Typ. ele J.
D. ele OliveiJ'Ct, 181:l2, in-fJ,.o gr. ele i n., 36 pp., i 11. (13. da F.)

Nova edição da precedente.
3M2.· Tl1ese apresentada á Fac. de Mod. do Rio do Janeiro, por Norberto de

Alvarenga M3fra. Rio ele Janeiro, Typ. de Qld1'illO, i1:l72, in·lj,.O gr. ele '1 n., 43 pp.,
i 11. (B. ela F.) ,

Pontos: LO Febre amal'ella; 2.° Envenenamento [leia nicotina; 3.° Descripção
pllysiologica e tlJerapeutica da noz vOO1ica; /L ° Operaç"'es recla.madas pelos tumores
l1emorrl1oidaes.

34,13. - These apresentada á Fac. de Med. do Rio, de Janeiro por João Gomes dos
Reis. Rio de Janeiro, TY1J. do lJial'io do Rio de Janeiro, i872, in-fJ,.o gr. (D. da l",)

Pontos: LO Febre amarella; 2.° Do calor em geral, mudanças de estado;
3.° Variola; 4.° Do procellimento do parteiro nos \laso de aborto.
3414.- 'I'hese apresentada [Í Fac. de Med. do Hio de Janeiro pOl' Antonio Cous

tanlino do Valle Guimaràes. Rio de Janeiro, Typ. Ultiv. ele Laemmert, 1872, in-4,.o gr,
ele 1. n., 36 pp., 1 Q. (8. da li'.)

Ponto: LO Febre llmarella; 2.° Atmospllera; 3.° Opcrações reclamaelas pelos
tumores llelllolTboidarios; 4.° Dcscripçt\o, acçt\o pllysiulogica e therapcutica do
oleo de figac10 de bacalhão, moelo lIe adllJilllstração c d\Jse.
31115.- Os banhos frios no Lral.amento da febre aDlarella. (Pelo dr. João àa Silva

Ramos.) V. Gaz.1I1t'c/. ela Bahia, VI (11:l7i-73), pg. 267.
Exp.: DI'. J. Z. do Monozos Bl'om.

34:16.· Lições de clinica . obrr. a febt'e amarolla, feita na Fac. de Med. do Rio de
Janeiro pelo di'. Jo~o Vicenle Torres Homem, &. Rio de Jctlleú'o, Typ. de Quil'ino F.
do Espirita Santo, 187;~, in-8.0 gr. de ili8 pp. num. (13. ela F.)

V. Analyse [leio dr. Ramiro Forte de Barcellos na Re/). Med., i873·74, pp. 203,
218, 230.
3H7. Tratamento da febre tllllarelJa, segundo as iudicações dos mais acreditado

medicos hOLll11l0p"tl1a , seguielo dos conselho l1ygienico, publ. no Jorllat do Corn
marcio sob a 11ssigll. do digno pre idente da junta de Hygiene Publiea (dr. José
Pereira Rego, lJal';io de Lavradio). Rio de JaniJú'o, Typ. da Amarica, 1.873, in-8° gr.
de 8 pp. nnm. ,B. da l".)

3M8.-These apresputada á Fac. de l\'Ieel. elo Rio de Janeiro por Franci coJoa·
Cjuim 13ethencourt de Sega das Vianna. Rio ela Janeiro, TYJl. dr! Luz, i873, in,4°
.gr. de 1. Q•• 85 Plh i iI. (13. da l".)

..Pontos: LO Febre amarella; 2.° Almospl1em; 3. 0 Litllolricia; 4.° D,\ [cle
nCla.

3419.- Tbese llpre enLada á Fac. de Med. do Hio de Janeiro por Mio·uel Za·
charias de Alvarenga. Rio de Janeú'o, 187::1, in-4,.o gr. de i /l., 36 [p., 1 il.
(D. da F.)

Pontos; LO [o'ehre amarclla ; 2.° lIygrometria ; 3.° Do tratamento dos aneu
rysmas; lL ° Lesões organicas do coração.
3420.- These apresentadll n Fac. d· Med, elo Rio de Janeiro por Lniz da Cnnha

Moreira. Rio ele Janeiro, Ty]). de Qúl'ino, 1.873, in-4.o gr. de 'I !l., 36 pp., i fl.
(B.daF.)

. Pontos: LO Febre amareHa; ~!.o Do aborto crilllinoso; 3.° Dos tumores da con'
Juncllva; 4,° Medicação anestlJesiea.
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3f121.- These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Jonqllim lanoel
de Oliveira Figueiredo Junior. Rio de Ja.neiro, Typ. de Gui11!ul'ãcs & II'1Uüo, 1.873,
in-4:. o gr. de ;j ff., 4:3 pp., i O. (B. da F.)

ponto:, : LO Febre amareI la i 2.° Do aborto criminoso; 3.° Do polypos do recto i".0 Dlgeslao em geral.
34,22.- The_e apresentadn á Fac. de l'IIed. do Rio de Jnneiro por João flenriqne

da Silva Coutinho, Rio rIe Ja.nei'·o, T yp, Guttembcl',fJ, i873, iu-~.. ° gr. de i {]., 38 pp.,
ia. (B. da r.)

Pontos: LO li bl'e .amarella; 2.° Atmosphera. i 3. ° Do t~'alal~ellto das hydar
tbrose ; 4.° Oleo de fJgado de bacalhau conslderaclo plJ~ 'loJoglca, Illerapeulica e
pllarmDcologicamen le.
3fk23.- 'fllese ap/'e enlada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Cnelano [""nacio

da Silva. Rio de Janeiro, Typ, Acadcmica, i873, in-4:.o gr. de 1. a., 5:-2 pp,~ 1 fi.
(D, d"F.)

Pontos: i,o Febre amarella; 2,° Alma pilem: 3.° O"ariotomia: 4.° Do aleita
mento natural, artincial e ln i.'\. to elll gerat e [Jarlicularmente cio mercenario em rela
ç<1o ás condições em que elle se acba no I:\io de Janeiro.

31J2i.- These apre, enlada á Fac, de Med. du Rio ele Janeiro por Antonio Gomes
de Siqueira Ramos. Rio de Janeiro, Typ, Guttelllber,r;, 1873, in-4:. u gr. de 1 O., [~ , pp"
1 O. (IL da F.)

Pontos: i OFebre amarei la ; 2.° Do fruclo; 3° Litliotrir.ia.; ".0 Doaleital1lento
natural, artilicial e mixto em geral e particularmente do IJlCrcenal'io cm relação
ás condições em que elie se acha no Bio de Jnneiro.
34:25.- AIg-umns palavrns sobre a iuf cção e conlagio dn febJ'e amarei la

(pelo di'. Peçanha da Silva). V. Ann. Bms. de 1I1ad., XXV (1873-71), pg. 1U1.
(B. da F.)

34.'26.- Lesõt:s do ügado e iclericin da febre amarella (por J. II. da Silva Coulinhu).
V. Rav. lIfed., 1873,74, pg. 126. (8. da F.)

3~27.- Analy e micro, cO[licn de algumns vi-cera de individuas hllecido de feiJl'o
3n13rella (pelo dr. Jo é Pereira nego). V. .tll'chivos de Med., n.O 2, '1874, pg. 92.
(8. da F.)

Extr. do Relalorio do presidenle da Juncta. de lIygiene Puhlica d' Abril
lIe i87~.

34,28. - 'rbese apresen llida ú Fnc. de Merl. do Rio de Janei 1'0 por Lu ia da Cunha
Pavollde de ilIenele~. Rio de Janeiro, T yp. ele FranCISCo Alves de Suuza. 1874, in-[~. o
gr. de i n., 4:~ pp. 1 n. (B. da F.)

POlllo : LO Diag-no tico diITerellcial entre a febJ'eamarella e a lJiliiosa dos paizes
quentl's; 2.° Do infanticidio por olliÍssão; 3.° Das fracturns cOlllplicada ; 4.° Do
aleita.mento natural arlilicial e mixto em geral e em parliduJaJ' du mercenario
allenlas as condiçõe da cidarle do Hio de .Ianoiro.
3~29.- 'file e npresenli,da á Fa . de Med. do Bio de Janeiro por Alexandre

Pereirn de Souza. Rio de Janeiro, 'l.'yp. Academica., 187[~, ín-Lo gr., de 1 fi., 09 pp.,
1n.(B.daF.)

Pontos: LO Diagnostico diJTerencial enlre a febre amamlla e a biliosa do paizes
quenle ; 2.° Do infanticídio por omis~ão; :.l.o Vicias de conformação l1a lJacL\ e uas
indicações 4. °Das bepatites.

3,.,30.:" Febl'e amarella (pelo dr. Antenal' Guimariíe ). V. Rev. JIed., 1871-75,
l1g. '168. (B. da P.)

34,31. - Febre amarella (pelo dI', FelTeira ue Araujo). V. Rev. n1"el., 1874,-75
pg. 178. (.13. da F.)

3J32.- Considerações acerca da febre nmnreJla e seu lrntal11ento npre enlndas no
Instituto Medico de Pernambuco por João da Silv:I BailIo, &. PCl'lwhb,ICO, TUIJ. dD
Jornal do neci!,I', i875, ill-4.0 de :.l5 pp. nUII1. (B. da F.)

3~33.- Qual o melbor trntnmcnlo da febre amar lia ~ Thesc apresrntacln li Fac.
de I1led. da Bahia pala ,l'r publicalllenle -u~tentada em Novembro afim dll obter o
grao de dontorem medicina, por Domingo Guedes Cabral. Baftia, 'l.'!JP do Dial'io,
1875, in-4,.o gr. d' 3 ff., 28 pp., 1 11., (B. da F.)

Pontos de proposição: LU Queimaduras; 2.° Do infanlicidio con 'idrrado sobre
o pont.. lI,' vi ta medlco-il'gal; 3." e o f,'ITo augment:l o nU/llero do' globulos
e a qualltillul e da ematosina, e diminue a parte erosa rio a.lIgUl', a (llle s:io devidos" \
eRtes resu Ilados. 1
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3~3~.- 'rbese para o doutorado em medicina susLentada em Novembro de 1871í
por Joaquim da Silva Gomos. Ballia, Typ. do Diado, 1875, in·~.o gr. de i 11.:
::12 pp., i fi. (13. da F.)

Pon tos: L ° Qual o melhor tra tamento da febre amarella? 2.° Qual o mel bar
tratamento da angina dipllLerica? 3.° Casos em que se deve provocar o aborto;
4.0 Do infanticidio debaixo do ponLo de ví ta medico-legal.
3~35.- Pathogonia da febre amarella. Plano para a sua discus~ão apresentado á

Sociedade Medica do Rio de Janeiro pelo dr. Julio de lIIoura. S. I. n. d. (1876), in-~.o

do 8.pp. num. (3. da F.)
Sabiu tambem na Gazela Afect. ela Bahia, i876, pg. 403.

3~36.- A febre amarella, o typho. As epidemias e a peste, sua historia,
suas causas, e em que consisLe o elemonLo mortifero, e os meios de o neutralisar
pela bygiene quando livre na aLhmosphera, e quando embebido na organisação
humana, com o tratamento homreopatlJico pelo dr. 1\lello l\foraes &. Rio de Janeil'o,
Typ. do Globo, 1876, in-~.o gr. de IV-38 pp., num., i J]. (B. da F.)

3~37.- A febre amarella epidemica. Pelo dr. Ribeiro da Cunha. V. Movimmlo
ilfedico, 1876, pg. 2~.

Exp.: Dr. Antonio Honriqucs LoaI.

3'J,3B. - Fobre amarel/a. Con Lribuição para o estudo do desenvolvimento desta
mole tia fóra do littoral pelo dr. A. C. de Miranda Azevedo. V. Rev. Med., 1876,
pg. 25. (13. da F.)

3\'39.- Da thermometria no tratamento da febre amareI la pelo dr. Gonçalves
namos. V. Rev. Ved., 1876, pp. 246,305. (3. da F.)

3hO. - Tratamen to da fehre amarei la . (Carta ao dr. 1\1. da Gama Lobo pelo
dr. Francisco da Silva Ca tro.) V. O Prou,'esso ./f'Jed., I, 29~. (B. da F,)

3(IM.- 'rl1ese para sei' publicamente sustentada perante a Fac. de Med. da 13ahia
cm Novembro de 1876, aOm de obter o grão de doutor em medicina por João Candido
da Si! I'a Lopes. Bahia, Imp,-erlSa EconomicCl, 1876, de i J]., 55 pp., i fi. (13. da F.)

Pontos: LO Do melhor tratamento da febre amarella ;2° E tudo clínico do
arsenico; 3.° Placenta' 4.° Quaes os meios de absorpção dos medicamentos.
3~~2.· TlJese para o doutorado em medicina apresentada á Fac. da 13ahia por

Oscar de Sampaio. Bahia, bnpl'ensa Economica, 1876, in-~.o gr, de i fl., 23 pp., i
n. (13. da F.)

Pontos: 1.° Do melhor tmtamento da febre amarellaj 2.° Iotericia de forma
grave; 3.° Diagnostico dilJercncial entre carie e necrose; 4.° Estudo cbimico do
ar albllJospberico.
3~A3. - Fac. de Med. da 13abia. Qual o mel bar tratamento da febre amareIla?

T hese para o doutoramento de Diog-eues Jo é Texeira. Bahia, Typ. CoastituctCJllal,
1876, in-~.O gr. de i fi., 58 pp., 111. (D. da F.)

Proposições: LO DiagnosLico e tratamento do bel'iberi ; 2.° Do infanticídio con
siderado sob o ponto de vista medico-legal; 3. 0 Casos em que se cleve provocar o
aborto.
3~4q,. - 'rhese de doctoramento de Francisco Simões COl'l'õ'a Junior su tentada

perante a Fac. de Med. do Rio de Janeiro em 19 do Dezembro de 1 76 PouLo.
Da febre amareIla sob o ponto de vi La do sua genese e propaga\ão. Quaes as me
didas sanilaria que se devem aconselbar para impedir ou atLenuar seu dl~senvolvi
menta e propagaçllO. Da associação dos medi am"lJtos e lasiocompatilJilidades. Do
valor do trôlamen to do tetano trauma tico. DJ ac('1 imamento c1us raç'l . em geral e
particula 'mente em relação ao Bra il sob o p nto de vista da coloni ação. Rio de la
nei1-o, Imprensa Industrial, 1876, ill-~." gr. de 711'.,112 pp., i n. (3. daF.)

3441). - Tiles apresentada á Ftlc. de Med. do Rio de Janeiro por Primo Teixeira
de CHrvalho. Rio de Janeifo, IIIl1Jl'ensa Industrial, 1876, in-4.0 gr. de 211'.,38 pp.,
1 fi. (13. da F.)

Pontos: i:o Da febre !1marella sob o ponto de vista de .sua genese e propanação.
Quaes a~ medIdas sallllanas que se devem aconselhar para Impedir ou atlenuar seu
desenvolvimento ou prupagação; 2." Envenenamento pelo al'"enico' 3. o Operações
reclamadas pela collet;çâo de liquidas no tborax; 4.° Do mol'll'lo no bomem.
3~~6. - TI ese apresentada li Fac. de Med. do Rio de Janeiro pOI' Jotio Aristides

Soares Selpa. Rio de Ji'71{Jil'O, Typ. do Globo, 1876, jn-~.o gr. de 2 ff., 6~ pp., 2 Jf.
(B. da F.)
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Pontos: LO Febl'e amal'ella sob o ponto de vista de sua genese e propagação.
Quars as U1efllflas que e (Jevem aconselhar para ilnpedir ou attenuar seu desenvol·
vimcl.ltoe pl'apagaçào; 2.° Envenenamento peto phosphoro; 3.0 Tenotomia; ~.o Hy.
poemla Intertroplca\.

3Mâ . . Tlle e apre~enlada á Fac. do IIIed. do Rio de Janeiro por 8onedicto GaIvão
Pereira Bapti ta. Rio de Janeil o, T!Jp. CentraL de Brown & Evansto, i876, in-4.0 gr.
de i 11., 4c4 pp., i n. (13. da F.)

Pontos: LO 0:1 febre .amarel/a sob o ponto de vista de sua grnese e propa,gaç:lo'
quae as ~edfcla Slnllal'laS que se devem acon elhar pal"l impedir ou allenuar seu
aesenl'olvllnento e propagação; 2.° Calor; 3.° Do emprego dos allesluesicos durante
o tmbalho do parlo; 11. ° Oos r,asamenlos sob o ponto de vista hygien ico.
3íl18. '" Notas sobre a lli ·tologia pathologica da febre amarella. Epidemia das ilhas

do Salvamento, Guyana Frnncrza; Abril e M'JÍo de i877. (Por Julio Crevaux.)
V. Guz. ~fed. dll Bahia, i877, IIg. 44,3. (13. dn F.) .

34J~9. - Nntllreza rln febre amal'ella (poln rir. Peçanha da Silva). V. Anil. Bras.
tle .3led., XX VlI[ (181'6-77), pp. 29;], 325, 357.

3'150.- Pathogenese da anuria na lebre amarella pelo dr. Martins Costa. V.
O Pro.fjr. Jfl'd., I, pp. 5,39; II, pp. 52, il3. (13. da F.)

3Mii. - PathoO'enia da febre 5ma relia pelo dr. José Maria Teixeira. V. O Progl'.
Med., II., pg. ::l8!. (8. da F.)

3Hi2.- Sobre a febre amal·ella. lnSÍ:'tnrnos pelo dr. L. Ag-apíto da Veiga. V. O
Prog/,. Med., II, pp. 288, :.124,348,409, rf:l7, 4,63 e 604. (8. ela F.)

34,1).3,- Pnt!logenin da febre a~J1i.lre/la (pelo dr. Correa de Azevedo). V. Rev. Med.,
:1877, pp. H2, i33, i84, 208, 237, 25~., 28:i. (13. da F.)

3q(j~·.- Opinião sobre a patl)ogenia da febre amarella (pelo dr. 'feix.eira Maciel).
V. Rev. Med., '1877, pO'. :126. (8. da F.)

3'1.55. - Nota sobre o emprego do percblornrelo de ferro no 3.0 periodo da febre
nmarolla, pelo dr. Teixeira MacieJ. V. Rev. Dfed., iS77, pg. 137. (8. da F.)

3!156.- Notes SUl' la fiêvre jaune au Brésil. D'apres les publicalions récentes des
médecins bré ilien. P:il'le dr. H. Rey. V. AreI!. de 1I1éd. Navale, t. 28, i877,
pg. 277. (B. da F.)

3457.- Tbese para o doutoramento de Pedro Albunense dos Navegantes.
Bahü" Lith.-T!Jp. de J. G. Tou1'inho, i877, in·4.0 gr. de i fi., 66 pp., i fi.
(8. da F.)

Pon tos: {. ° Qual o melbor tratamento da febre amarella; SI. ° Alaxia locomotriz
progre siva ; 3.° Eclampsia j 4,,0 Vinhos medicinaes.

3458.- These aprespntada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por José Pereira da
Silva Manoel. Rio de Janeiro, Dias da SIlva Junior, i877, in·4.0 gr. de 86 pp., :1 fi.
(8. da F.)

Pautas: LO Fehre amarella; 2.° Das slrychnaceas e seus productos pharma
ceuticos; 3.° Das feridas penetrantes do ventre ; .~. ° Lesões organicas do coração.
3459. - Febre amarella (pelo dr. Gonzaga Filho). V. Gazeta de 'Noticias de 3i de

Ou tubro de 1878.
Exp. : o Auetor.

3460.· Febre amarella no Brazil. V. O Pro.fJI·. Med., III, pg. 493. (B. da F.)
3461.- Fac. de Med. da Bahia. Qual o melhor tratamento da febre amarella'

These para o doutoramento de Joaquim Ignacio de Siqueira Bulcão. Bahia, Typ.
Const., i878, in·4.0 gr. de 2 tI., 54 pp.,:1 fi. (B. da F.)

Pontos de proposição: LO Pirexias; 2." Queimaduras j 3.° Qual é o melhor
metbodo para a preparação dos vinbos medicinaes 1

3462.- Tbese apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Pedro José da
Silva. Rio de Jetneil'o, Dias da Silva lttllior, i878, in-4.0 gr. de i fi., 58 pp., i 11.
(8. da F.)

Pontos: LO Febre amarella; 2.° Do infanticidio ; 3.° Do mel bar methodo de tra
tameo lo da's feridas accidentaes e cirurgicas; 4,.° Hemorrbagia cerebral.

3!163.- These de sufficiencia apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro pelo
dr. Autonio Brissay, da Fac. de Paris. Rio de Janeiro, Typ. da Gazeta de Noticias,
i879, in-li:. O gr. de 1 fi., 29·5 pp., i fi. (B. da F.)

Ponto: Considerações sobre a etiologia e a propby1axia da febre amarella. 1.11
35
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36,66,.- These inaugural apresentada á Fac. de Med. da Bahia para ser publi
camente su tentada em Novembro de 1879 por Mauoel José da Co ta. ". afim de
obter o gráo de doutor em medicina. Bahia, TY}J. de Gama Filho, 1879, in·4,.o gr. de
1 fi. , 83 pp., i fi. (B. da F.) .

Ponto: LO Considerações eliologicas sobre a febre amarella; 2.° Do cblora1 e do
cbloroformio nos seus elIeitos tberapeulicos; 3.° Compo iÇão chi mica do ar atmos
pherico; q.o Da operação cez3riana.
3!J,65.- The:'e apresentada á Fac. de Med. da Bahia para ser publicamente sus

tentada em Novembro de 1879 afim de obter o gráo de doutor em medicina por
Manoel José Vieira Fil ho. Ballia, Typ. de Lopes Velloso &C."', 1879, in-4,. ° gr. de 3 íf.,
4,3 pp., 1 n. (B. da F.)

Pontos: LO Ftlbre amarella e seu tI'atamento; 2.° Quaes os meios de absorpção
dos medicamentos; 3.° Considerações acerca do aborto ; ~. ° Envenenamento pela
digitaJina.

3lJ,66.- Febl'e amareIla. Do opio. Das feridas contusas. Medicação tonica.
These apre'eutada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro eln 22 de Agosto de 1879
e sustentada perante a Fac. de Med. da Bahia em 31 de Dezembru de 1879,
por Venancio Nogueira da Silva. Rio ele Janeiro, Typ. de Hypp. José Pinto, 1879, in-!!'.o
gr. de 2 Ir., 34, pp. (B. da F.)

3lJ,67. - Dissertação. Febre amarelIa. Proposiçõl1s. Atmosphera. Tratamento das
feridas cil'Urgicas e acridentaes. Tetano. 'l'hese apresentada á Fac. de Med. da
BaIJia em 16 de Dezembro de 1879 para ser sustentada por Cesar Ferreira Pinto ...
afim de obter o gráo de doulor em medicina. Ba'lia, Typ. Constitucional, França
Guen'a, i879, in-lJ,.o gr. de 2 fI., 37 pp., 1 n. (B. da F.) .

34,68. - These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada em 23
de Dezembro de i879 pelo dr. Duarte Alfredo Flore. Rio de Janeil·o,Typ. de Mor'eim,
1ffaximino &C.· .. 1879, in-lJ,.o gr. de 4, IT., 4,9 pp., 1 fI. (B. da F.)

Pon tos: :I. ° Febre arnarella; 2.° Do exame med ico-Iega J das mancbas de esperma;
3.° Apparelho da respiração; q.° Dos alcoolicos, sua acção physiologica e thera
peutica.

3lJ,69. - A febre amarella de novo (pelo dr. Costa Ferraz). V. Ann. Bras. de i'rfed.,
XXXI ('1879-80), pg. 30i. (B. da F.)

3lJ,70 • • A febre amarella. Uma modica contribuição a patIJologia e therapia d'esla
molestia pelos drs. Reutner&J. F. Monteiro J.or Rio de Janeiro, Typ. e lith. de
Lombaer'ts & C..., J8 O, in-S.o de MI pp. num. (B. da F.)

3lJ,71, - Recueil des travaux chimiques du dr. Doming-os Freire ... Suivi des
recherches SUl' la cause, la nature et le trailement de Ia (Jevre jaune par le meme
auteur. Avec figures dans le texte. Rio de Janei1'o, Imprimpl"Íe de lIfolrtrinho &
lIfont'Alverne, 1880, in-4,.o de 335-IX pp. num., 21f., com Iig. intercaladas no texlO
e est. (B. da l".)

3lJ,72. - Do salicylato de soda na Febre amarella (por Eduardo de Menezes).
V.lkv. Acad., 'n. O3, 1880, pg. 51; n.O 4" pg. 8lJ,; n.O 5, pg. 99. (B. da F.)

3lJ,73. - Fac. de Med. da Bahia. Tl1e e para o doutorado em medicina por
Carolino Ferreira da Silva. &!hia, Typ. eh Gazeta da Tar'de, 1880, in-lJ,.o gr. de
21T., 7i pp., 1 fi. (B. daF.) .

Pontos: i.O Febre amal'8l1a; 2.° Rheumalisl110 articular aglldo j 3.° Estreita·
mentos rectaes, suas causas e tratamento; ~.o Vinbos medicinaes.

3lJ,7lJ,. - Origine de la fievre jaune. V. New l'orlc Medical Recorel, 1881, pg 388.
(B. da F.)

3(j.75. - Palhog-énie de la fievre jaune, par le dr. COlTêa de Azevedo. V. Gazette
Med. de Pari&, 1882, pg. 572. (B. da F.)

3fl76. - O salicylato de sadio na Febre amarella. Memoria ... pelo ... dr. José
Maria Teixeira. V. Ann. Bras. de Med., XXXIV (1882-83), pg. i. (B. da F.)

34-77.- Febre amarella pelo dr. João Francisco dos Rei. V. A'nnaes de Med.
Homeopathica, vol. 1(1882-83), n.O 7, pg. i8; n.O 8, pg. 39.

3lJ,78.· Etiologia da febre amarella pelo~sr. dr. Carmona. V. Gaz. l1fed. da Bahia
( 1882-83) pg. :260. (B. da F.)

Ext)'. da União 1Jfeclica.
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34,79.· E'tudes ~xpéf'imentales SUl' la contagion de la Oévre jaune par le
dr. Domingos Frolre, &. Rio de Janeiro, Impj'imerie du Messager dtl Brésil 1883
in-4,.o de 3 íf., 1If·4,8 pp. num., 2 if., com 1 est. coI. (B. da F.) "

3480.· Contribuição para o estudo da etiologia da febre amarelia pelo dr. Silva
Aralljo. V. Umão Med., 1883, pg. 156. (B. da F.)

34,81.- Investigação sobre a febre amarella pelo sr. dr. Domingos FI·eire. V.
UnicIoMed., 1883, pp. 167,358 e 4,09. (B. da F.)

3482.' O fl1yco-borato de soda na febre amarell a ( pejo dr. A. Felicio dos Santos).
V. União Med., 1883, pg. 175. (B. da F.)

34,83.- A theoria parasitaria na febre amarella pelo sr. dr. J. B. de Lacerda.
V. Uaiàoilfed., 1883, pg. 312.(B. daF.)

34,8~.· Indagnções scielltificas sobre a causa pl'imol'dial da febre amarelIa pelo
sr. dr . .r. B. de Lacerda. V. União Mecl., 1~83, pg. 259. (B. da F.)

34,85.- Breves considerações sobréa Febre amarelJa p010 sr. dr. Lopes U1inguas,ü.
V. Gaz. dos Hosp. (1883), pp. 59, 10i, 135, 169, 208. (B. da F. )

34,86. - Do perchlorureto de ferro na febro alTIllrella pelo sr. Amorim do Valle
Junior. V. Gaz. dos fIosp. ( 1883 ), pp. 121, 161. (B. da F. ) .

34,87. - Recherches de M. Lacerda SUl' le microbe de la fiévre jaune. V. Gazette
1YIéd. de Paj'is, t. V, 1883, pg. 30\). (B. da F.)

34,88.- Dissel'tação. Da anatomia pathologica da febre amarelJa. Proposiçõe~.
Cobre. Meningeas. Funcções do pancreas. These apresentada á Fac. de Med. do Rio
de Janeiro em 31 de Agosto de 1883 para ser sustentada por Antonio Victol' David
.' .alim de obter o gráo de doutor em medicina. Rio de Janeiro, ImprenscI Indllst?'ial,
1883, in-4,.O gr. de 2 if., VlI-q6 pp., 1 tI. (B. da F.)

3!J.8J.- Dis'ertação. Natureza e tratamento da febre amarelJa. Proposições. Do
opio chimico-pharmacologicamente considerado. Fractura em geral. Cbyluria. These
apresentada á Filc. de Med. do Rio de Janeiro em 17 de Setembro de 1883 para ser
sustentada por Antonio Joaquim Nogueira Villas·Boas da Gama. " al1m de obter o
gráo de doutor em medicina. Rio de Janeiro, Typ. Central de EVaI'isto Rodrigues da
CoStCI, 1883, in·~.o gr. de 1 tI., 65 pp., 1 tI. (B. da F.)

3q90. - Natureza e tratamento da febre amarella. Estudo toxicologico sobre o
curare. Da parasitismo em relação á pathogenese das molestias, ao seu tratamento e
as modificações que determinão nos tecidos. Acção pbysiologica e tberapeutica do
salycilatu de soda. 'l'hese apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro em 1 de
Outubro de 1883 para ser sustentada por João de Menezes Daria '" afim de obter o
gráo de doutor em medicina. Ri().de Janeiro, Typ. Cosmopolita, 1883, in-iJ.,.o gr. da
111.,50 pp., 1 tI. (B. da F.)

3q91.- These apl'esentada a Fac. de Med. da Babia no anno de 1883 para o douto
I'3mento de Manoel ArvelJos BtJttas ... Bahia, Lit/w·Typ. de João Gonçalves Toul'inho,
i883, in-~.o gr. de 2 ff., 52 pp., i tI. (B. da F.)

Pontos: LO Febre amarella; 2.° Do bel'i-beri e seu tratamento; 3.° Aborto;
~,o Dos vin bos eneon trados no eommereio do Drazil (ou das provincias) qual deve
ser preferido para preparação dos vinbos med icinaes.
34,92.- Observacões demonstrativas da verdadeira causa da febre amarella [leIo

dr. J. B. de Lacerda. V. Ann. Bras. de llfed., XXXV (1883-84,), pg. 111 (B. da F.)
3M}3.- U permanganato de potassio na febre amarelIa. Experiencias feitas no

Hosp. Mar. de Santa Izabel (pelo dr. José Maria Teixeira). V. Ann. Bras. de 1I'[ed.,
XXXV ('1883'8q), pg. 269. (B. da F.)

3iJ.,9g,.- Vaccinação contra a febre amarella. Carta ao sr. dr. Souza Lima (pelo
dr. Francisco M. de Araujo Goes). V. Ann. Bms. de Mecl., XXXV (1883-86.),
pg. ~35. (B. da F.)

3q9õ.· Histoire de la fiêvre jaune an Brésil par Edmond Gouy, docteur en mé
decille de la Faculté de Paris. Pa?'is, A11Jhonse Del'enne, 1834" in-8.°de 2 Jf., iO~ pp.
(B. daF.)

34,95, - P,ltboO'enia da febre amarella e a inhalação prophylatica maximiiiana pelo
dr. Maximiano Kiarques de Carvalbo. S. I. n. d. (Rio de Janei?'o, 188(j.), in-6.." de
31 pp.

Exp.: Dibl. Nacional. I "i ~
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3q,97. - Tota sobre n evolução do microbio da febre amarel/a, sobre as suas
cllltum: e n SU,IS inoculaçõe$ vacciuues pelo sr. dr. Domingos Freiro. V. Gaz. dos
Hosp., J[ (1884,), pg. I!. (E. da F.)

3498.- Febre nmarel/a. Pnrecer sobre os trnbalhos do dr. Domingos Preire pelo
pror. H.ebourgeon. V. Uniâo llftd., ·1 88(J.. pg. 69. (U. ela F.)

3499.- :)oure a vuccinaç50 eontra a fLibre a:lI<1rul/a. Carta ao prositlente da Acud.
lmp. do Med. do ruo de Janeiro pelo SI'. dr. F. M. do Araujo Goos. V. Unuio ]}ful.,
i8Bio, pg. 191:1. (13. da F.)

31>00.- Do tratamento ela febre amarella pela kairina pelo sr. dr. Guilherme
NaegeJi. V. Uniâo lIJed., 18M, pg. 339. (13. da F.)

Maranhão:

31>01. - Fllbro amarella. Dll3cripçl0 d03
grassou no lIInranhão em 1851, feita pelo sr.
de M ctl., VII! (181)2-53), pg. 126.

Exp.: Bibl. Nacional.

Ceará:

Yll1ptomas da (eb 1'0 epidemica que
di'. José da Silva laia. V. Ann. Bras.

3502.- Fubre amal'ella no Ce:lI\l. V. O Jf:lliCJ lI? PuVO, IV 1'd do U ue i\'ovembro
de 185i.

Exp.: Dibl. Nacional.

3503.- Deseripção da epidemia ela fobre amnrelln qne gl'ass0l1 na pl'ovincia do
Ceará em 1851 o 1~5z. Pelo dr. Lil)'3ralO do r,'I'itro C·II·roii'il. &. Rio de JalLdro, 7'!Jp.
de N. L. Vianua Juniol', :1.853, in-q,.o de fI-91 pp., 1 n. (13. tia F.)

Pernambuco:

350q" - TraLtado unieo da constituiçam pe tileucial de Pernambuco olTerecielo a
ej·rey n. s. por ser servido ordenar por seu governadol' ao. mE\dico da America,
flUCl assistem aonde ha e·te contagiú, lJUO o compu.o· em pura o cOllfuJ'il'em pel03
uoriplleos da mediuina ao diljlamus com que he tl'Dllada esla pestilenci31 febre.
COnJposto por Joam Ferreyra da Ro.a, medico forlllnllo pela niversielaue de Coimbrn.
tlus dLi eslipendio re~d 111 tlilla Uni ver iuade, assislente UI) Bucifo tle Pernambuco
]lar mandado de Sua M;)gestade que Deo' guarde. Em Lisboa, na 0.lie. de Ali,lluel
lIfanl!scal, :l.69q" in-fJ,.O lIe til lr. inn., 2211 pp. uum.

EJ' obm rarissima e IlIuito apreciavol. Innoceneio dll Silva diz que «nin"'uem até
ngora, entre l}aeionaes e.estranh.os, pretendeu disputar a este celebre portuguez a
gloria de ter Sido o pl'llllell'o me~lco eurupeu que observou e tra:-tou a (ebre a11LQ1'e:lll,
11elll a rle sei' o seu livro o mnls antigo em data. que se publica se aeêrca de Ulll
assumpto,. obre o qual tanto escreveram drpois os Il1erlico de torlas as IInçõe., eOl110
o podera vêr qnem qui7.01· no Dwt. rios Se. Jltéctielltos. t. X V, Pa ris. iSIl), onele vem uma
ampla. bibliograpllia tI'esses escriptos, e citilda duas vezes a obra do no'so Bosa.a.
pg. 341, e 37t.J

Diz mais Innoeencio d I Si Iva qne além 1Ios auctol'es do Diet. outro estrangei ros
têm feilo os merecidos elo~ios a F~rreil'a Rosa e ao seu livro, e entre elles o sabio
F1umboldt na Bist. de tfl NOllve!le Espagne.

Accusa ainrln o bibliographo pol'luguez rrue o DI'. Lima Leilão cm iS39 na Soe. rle
Sc. ~Ied. de Lisboa pagou a Ferl'eira Ro a o devido lrilJnto rle louvor. Como aquelle
que nos deixou a a pl'imeil'a e mui exacta úosel'illçâo da (ebl'o amureUa, e que no
Registro Medico l . ~g. ~,d~z aind,l a proposito ria obra e da sua rlll'idarle: • Os exel)).
plal'es d'esta el1lçaO SIlO 1110 raros, quo s6 tenho nbtlr.1a ele um, que pertence a Billl.
PubI. d'e. t:1 corte. Por hem dn S:lllrle public:), e por honra. nacional o Governo ue
Sua Magestalle c1ev('l'ia mandar fnzer UIIIU segunda edição d'este precioso livro,
annolada convenlenlelllente.'

A obr:! de Ferl'eira Ro;a é considel'ada classica e como tal figul'll no Calalogo
chamado da Acadelll ia.

('xp_: AJrroJo tl',hluinJ Fou,cca.

;]505.- Oflicio dil'igido ao Miuistel'io tio llI1perio pela cOlllmis.ão mrdica cread3 na
prov. de Plll'nan,buco p.tra miui~tr31' á cumnli-'sno ceutr[d creaua nesta ('ôl'le
iu{o:maçõe3 que u hHbilitllll1 11 101l1ar m di da para eXlinguir ou dimiouir a fl'hrt!
amHrulla. V. Aml. Bl'r!s. rlu M d., vm (l85:2-53,'. pg. 31.

Assign.: Francisco Antonio l1ibe:rJ, dI'. J. J. de Mornes Snrmonto dI'. Alex. de
Sousa Pereira do Cal'nlo e dr. Cosme de Sá Pdeil'a. •

Exp.: Bibl. Nacional.
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3v06. - Con iderações. acerca da fehre al11arolla o seu tralAm nLo comprehendendo
a refuLPção dn idéa do r. dr. Jon(]uim de Aquino Fon eCA. sobre o mesmo
olJjel;lo, ApresenLndns no ln tiLULO Medico dc Pernambuco por João dn Silva Ramos &.
Pernambuco, TUp· do Umr!l do Recife, 18i5. in-q,." gr.lle 35 pp. Dum. (O. ua r.)'

Alagoas:

2507. - Parecer acerca da epil1em ia em Maceyó (pelo dr. Josá Scsinando Avelino
Pinho). V. Gaz. dos Rosp., I ({850-51), PJ. -1'J6.

Exp.: Dr. D. A. MUlios Cúsla.

Bahia:

3508.- Descripção da (ebre amarella de 1819 li 1.850 na Bahia por SalusLiano
Ferreira SOoLO. Bahirt, Typ. dI: Carlos PO!lyetti. 1850, in-12.o de M i)p. nUDl.

Exp.: Gabinete Porlogucz do Loilur.l.

350!), - Memoria sobre a febre amnJ'ella CJue rrrassou na I3al1ia em {Sq,9 e 1850 ...
pelo sr. Ega Mnniz BarreLo C'lrneiro do Campo. V. An:!. Bras. (l~ liJed., VlI
({851 -5'2), pg. 87.

Exp.: Diill. Nacional.

3510.- Bahia. A epidemia de 184.\) seria imporlada? (Pelo dr. Firmino Coelho
do Amaral.) V. Gaz. dos Hosp., II (1851·52, pg. 1.16.

Exp.: Dr. D. A. ~Iurtins CosIa.

351'1. - Obsorvações sobl'e a opi nião do '1'. dr. Firm ino Coei 110 do r\ maral [Icerea
da origem e~pouLlluea. e nno ill1lJOrLllÇiio da epidemia dd febre amal'clla que grns 'uu
lla Ballia elO 18((!l e '11:)50 (pelo dr. Luiz Viceule Dc-Simoni). V. G./z. elos l1osJl., II
(l8~H ·52), pg. HJ.7.

EXjl.: Dr. D. A. Martins CosIa.

3512.- Bahia. ne_posLu á observações Feitas pelo sr. dr. Luiz Vicenle De·Simolli
ohre a opiniãlJ que elTliLLe de não Ler 5ido importada a piuL'mia que em 18'~9 se

rle envolveu na B~hia (pelo dr. Fil'mino Coelho do Amaral). V. Gaz. dos liosp., II
(1851-52), pg. 216.

Exp.: Dr. D. A. Marlins Cos~a.

3513.- Ob el'lraçi'io ela febre rpidemicn quo reinou D:) BnlJia em Ons (le 18'~!J e
principio cl,~ 1 50, fl'ila a hordo da frag'aln Parag-nas_ll (pelo dr. Joaquim Mariano
Pereira). V. GllZ. dlJs Hosp., I (1850·51), pg. 159.

Exp. : Dr. D. á. Martins CosIa.

3514.. - Di .ertaçào sobre a epidemia de febre amarclla que reinou na Bahia em
fin de 1 (a,\) e principiu de 1.850. These apl'e.'entada á Fac. ele 1I[ell. dôl Oilhia e sus
tenLoda no dia 29 de Novembro de 1852 por Franci co JO:IC[nim de 'ouza Paraiso '.'
afinl de 01 Ler o "ruu de douLor em medicina. BaitÍ!t, TUlJ. de Carlus POU.tletlí, 1852,
in·4..O de 3 If., 25 pp., 2 ff.(B. ela F.)

3511i. - Breve. eOIl ideraçõ s sohre a febre alllal'l·lIa on epiut'mia reinante em
184.9 e 1850. Tllilse aprtl,enlnda e defendida perante a Fac. do Med. dn Ihhia 110 dia
7 de Dezúll1bl'O de 1800 por Franci 'co .José ria Co LiI II Abreu ... pnl'a ohler O g'l'al, de
donlor em Illedieinn. B l!1i.r, TUp. de Carlos PO.'l.?etti, 1850, in- f1.o de 3 Ir., '12 pp.,
2 If. (8. ua F.)

3516.- Extracto llo relatorio do pre idente ,Jo B:lllia,. npreselllnrlo Ú AssemiJléôl
Provincial, na pune loci'nle á epidemia reinante. V. Ann. BJ'r!s. ele ~f'fl., \ (18i!J-50),
pg. 130. (II. ela F.)

3517.- A. rebre.~ all1f1rella. (nn Bullia). (Pelo dr. Mullo Moroes.) V. O lIIrdico da
Povo, n." /1 dc 6 de .Julho de 1850.

Exp.: Dibl. Nacional.

3518. - Di .I'ipç:io (sic) succinLn ou breve hislol'ia da f"iJre ô,marellll, (JIlt' tem
rrinado epidemil:amenl na l3ahia, desde eu appRrocinlPlllO rm '1819; c I' la~no
do~ l")enlu~ lralado; no Hospital ue Mont· erraL dI,) de 1853 alé o Ilnno corrente de
i809. P 'lo dr. TiLo de :\dl'iflo HúiJell , &. Buhi l, Ty/!. de AlIlonio O. d: Pr.llIç 1 Guel'l'.l,
{859, in·6,.o de 3 If., 81 pp. nUI1l.

Exp.: Acad. lmp. da Modicina. 1l,L\
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3519.-These apl'esentada, para ser su tentada pel'ante a Fae. de Med. da Bahia
por Leandro Carlos de Sá ... para obtel' o g-rno de doutor em medicina. Pontos. Qual
a eausu do i1pparecimento da febre amare1la na Bilhia em certas e determinadus
epochas? A emigração dos ti'ieos no primeiro gráo de paizes Crias, ou temperados
I)ara O' quentes curará a tisic~1 'I Exame e soluções das principaes questões sobre a
ancslhesia na thl'rapeutica cil'llJ'gil'a. Pode-se em geral, exeepd nalmeute, afirmar
que houve estupro? Bahia, Typ. de Antonio alavo da França Guerra, 1858, iU·El."
gr. de 1 fi., 32 pp., 1 fi. (B. da F.)

3520.- Febre amare1la importada pelo vapor c Guiscal'do .; transmissão da mo
lesUa a uma unica pessoa nesta cidade. Pelo dr. J. F. da Silva Lima. V. Gaz. llJed. da
Bahia, IV (1868-70), pg.25.

Exp.: Dr. J. Z. do MODOZOS BI'DIll.

3521. - Fievre janne ill1pol·tée à l3ahia par lo vapeur Gniscardo : tran mi sion de
la maladie á une seule person ne de la vi lIe: par le docteur da Sil va Li ma. V. Gazette
Med. ele Paris, t. 1or , 1872, pg. q53. (B. da F.)

3522.- Oflicio dirigido ao presidento da provincia pelo inspector de saude publica
(dr. José de Goes Siqueira), acerca da medidas preventivas contra a febre amarella.
V. Gaz. Mecl. da Bahia, IV (1869-70), pg. 162.

Exp.: Dr. J. Z. do MODozes Brum.

3523.· Omcio dirigido ao governo (da provincia da Bflhia) pelo dr. José de Goes
Siqueira, inspector de saude publica. V. Gaz. Med. d!1 Bahia, IV (1869-70), pg. 220.

Exp.: Dr. J. Z. de Menezos Brum.

352q. - Febre amal·e1la. Movimento do Ho p. de font-scrrat desde 22 de Abril
até 28 de Dezembro de 18H. (pelo dr. Manuel Ribeiro Gomes da :silva). V. Gaz.
ftfed. da Ba/licl, V (1871.-72), pg. 109.

Exp.: Dr. 1. Z. do Menoze, Brum.

3525. - A febre amarella nn Rahia em 1872 a 1873; o que pode receiar da sua
pre~ença a nos a populilção; o que e fez, e o que e deve Cazer para lhe atenuai' os
effeitos. (Por S. L. [Silva Lima].) V. Gaz. llfed. da Bahia, VI (1872-73), pp. 193,
225, ~73.

Exp.: Dr. J. Z. de Monozes BI·unl.

3526. - A Cebre amarella na Babia durante o corrente anno (por Romualdo Seixas
Filho). Janeiro a Junbo de 1873. V. Gaz.1Ifed. da Bahia, VII ( 1873-7q), pp. 26
e 59.

Exp.: Dr. J. Z. do Monezos Brum.

3527. - A Cebre amarella e metlidas que reclama ( pelo dr. Pacifico Pereira). V.
GeLz. 11'Jeel. dCI BahicL, 1876, pg. :lf15. (B. da F. )

3528. - A supposta febre amarella no interior da provo ( da Babia ). V. Gaz. llted.
da Bahia, 1877, pg. 183. (B. da F.)

3529. - Medidas contra a Cebre nmarella. Bahia. V. Gaz. nfed. da Bahia, 1877,
pg. 18q. ( B. da F.)

3530. - Febre amarella. V. Gnz. nfed. da Bahin, 1880-8l, pg. q82. (B. da F.)
3531. - Febre amarelJa. V. Gaz. 11Iul. dn Bahia, i~80·8i, pg. 530. (B. da F. )

Rio de Janeiro:

35~2. - Descripção da Cebre amarella, que tem reinado epi emicamente, no Rio
de Janeiro, nos primeiros mezes do corrente anno. Riode Janeiro, na Typ. Nacional,
1850, iu-q.o de 24 pp. num. (B. da F. )

Assianada pelo drs. Candido Borges Monteiro, J. Sigaud, Manuel de Yalladão
Pimentel, Roberto Jorge Haddock Lobo, José Maria de Noronba Feital, Joaquim José
da Silva, Luiz Vicente De-Simoni, António Felix Martins e José Pereira Rell'o.

Sabiu antes nos Ann. Bras. ele j)[ed., V, pg. {65. c

3533. - Historia e de cripção da Cebre amnl'ella epidemica que grassou no Rio de
Janeiro em 1.850, por José Pereira Rego, &. Rio de Janeiro, Typ. ele F. de Paula
Bl'ito, 185-1, in-~.o, de 2 rr., IV - 161 pp., 1 fi. (B. da F. )

353q. - Re po ta do dr. Jo é Pereira Rego ás observações Ceitas pelo SI'. dr. João
José de Curv[llho sobre algumas opiniões e principias por aquelle expendidos na
Historin e de 'cripção da febre amarel/a epidemicu que g"assoll em i~50. V. Ann.
Brfts. de Med., VI[ ( 1851-(2), pp. 9 e 29.

Exp.: Bib!. Nacional.
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31)31>' . Observações ácerca da epidemia da febre amarella do anno de 1850 no
Rio de Janeiro, culbidas no bospítHes e na policlinica pelo dr. Roberto Lallemant, &.
Rio de Jemetro, Typ. Imp. e Consto de J. Villeneuve e Comp., 1851, in-8.0 gr. de 2ff.,
152 pp. num. (B. da F.)

3536. - Memoria sobre a febre amarella no Rio de Janeiro, pelo dr. J. M. de
Noronha Feital. V. Ann. Bms. de jJfed., V (18l>9-50), pg. 156. (B. da F.)

3537. - Observações anatomico-patbologicas da febre amarella, apresen tadas á.
Imp. Acad. de Med. em sua' sessões de 30 de Janeiro e 6 de Fevereiro de 1850
pelo dr. Bompani. V. Gnz. dos Hosp., I (1850-51), pg. 2.

Exp.: Dr. D. A. MarLins CosLa.

353S.· A febre reinante (pelo dr. Saules). V. Gaz. dos Hosp., I (-i850-5i), pp. 5
e 1:1..

Exp.: DI'. D. A. MarLins Costa.

3539.· Mappa dos casos d:l febre reinante de que tenbo noticia até 5 de Fevereiro
de 1850 (pelo dr. De-Simoni). V. G.~z. dos Hosp., I (1850·fí'l), pg, 20.

Exp.: Dr. D. A, Martins Costa.

35l>0.· Duas palavras sobre a febre amarella no Rio de Janeiro (pelo dr. Saules).
V. Gnz. dos HOS1)" I (1!j50-51), pg. 65.

Exp.: Dr. D. A. Martins Costa.

35M. - Epidemia reinante. Discurso do sr. dr. Jobim, pronunciado na camara
dos srs. deputados, na occasião em que se discutia a resposta á FHJla do Tbrono.
V. Ann. Bms. ele Afeel., V (i8l>9-50), pg. 192. (B. da F.)

31)q,2.· Hesultado da clinica particular do dr. H. J. Haddock Lobo, duraute todo o
tempo que a epidemia reinHnte grassou pela freguezia do Engenbo Velho. V. Ann.
Bms. de ll'/ed., V (i8l>9· 50), pg. 201. (B. da F.)

35q,3.· Noticia do trabalho estatistico do sr. dr. Valladão, sobre os doentes da
febre amarella tratados no Hospicio de N. S. do Livramento durante a epidemia que
reinou no começo do corrente anno (i850). V. Ann. Bl'C!s. ele Jlfed., VI (il:l50 - 51),
pg. 63.

Pelo dr. José Pereira Rego.
Exp.: Bibl. Nacional.

35q,l>.· Succinta exposição do movimento sanitario da cidade do Rio de Janeiro
durante o anno findo de 15 de Abril de 1851 a 15 de Abril de 1852, e em particular
do movimento da febre aID~reJla ... pelo sr. dr. Francisco de Paula Candido. V.Ann.
Bms. de Ated., VI (1851- 52), pg. 189.

Exp.: Bibl. Nacional.

35l>5.- Parpcer da Junta (de Hyg. PubI.) sobre um olllcio da legação ingleza,
ácerca da localisação da febre amarella em certos bairros d'l cidade. V. Ann. Bms.
de Med., VIII (1852·53;, pg. U9.

Exp.: Bibl. Naciunal.

35l>6 . . Relatorio sobre a salubridade da cidade do Rio de Janeiro em geral, e a
febre amarella elll particular, pelo sr. dr. Francisco de Paula Candido. y. Ann. Bras.
ele Med., Vl1I ('1852 - 5il), pp. 182, 1\:18 e 22l>,

Exp.: Bibl. Nacional.

35l>7 . • HelaLorio sobre a salubridade da cidade do Rio de Janeiro em geral e a
febre amarella elll pal'licular ... por ... dr. Francisco de Paula Candido, &., Rio de
Jnnei?'o, nn Typ. Naci nnl, i85il, in-q,.o de 50 pp. num., 5 IT, (B. da L<.)

35q,S .. Con~eils. '1.° contre la prúpagation de la fiévre jaune. 2" pour san trai·
temenL ii. bani de,; nilvires. (13:11' le dr. Paula Cilndido.) Rio de J,meiro, Emp,·. Typ.
DOllS de LJezembro ele Pemln B,.ito, 1853, in-q"o de 7 pp. uum. (B. da F.)

3t)l19 .• Relataria sobre medidas de sa!L,uridade reclamadas pela cidaue do Rio
de Janeiro e áCl:}rca da febre amareUa em particular, para subir á augusta pre·
sença de ~. :M. n Impel'''c101', pelo di'. Frane,iscu. de PauJa Candido.,. Em i
(nlias 30) de Abril. Rio ete J nneiro, nn Typ. Nactonetl, lS,aq" lU-fuI. de 51 pp.
nUIll., i fi., a que se cguem quadros demon:;trativos, com 'tl est. lith. (B. da F.)

3550. -EX:3Illen an3litico-critico acerca de la breve noticia sobre la l1ebre 3ma·
rilla en Rio de Janeiro, paI' el dr. Bentos de Carvalho é Souza•.. Publicada en el 1'-'5
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tomo primero raso sCl{undo de los Anales de esta (Sociedad de '1edicina Monlel'i
deana) ... Por n. Odicini, &. ,lfontevideo, Imprenta Liberal, i8ã}, in-4. o de30 pp.
num.

Exp.: Acad. lmp. do ~lodicina.

35M .• nelatorio do sr. dr. José Pereira nego, sobre a epitlemia de fubreamarclla,
que gr.1ssou ucsla cirladc em i857. V. Ann. Bras. de MeL!., XI (1857 - 58), pg. 311·

• (B. da F.)
3552. - Memorin .... pelo sr. dr. Corrêa de Azevedo, inlitulnda Policia medica

sobre a fLlbre amarella, (lU (le suns ealha e prolilatica no Rio de Janeiro. V. Anil.
Bras. cleMed., xm (l85~ - (0), pp. iU e i77.

Exp. : Bibl. Nacional.

. 35113. - RpOexõe do sr. di'. Jo é Luiz da Costa, . obre a qupstão rlisclllida em
sessão da Acad. Imp. d Med. Quaes o motivo~ porque e não desenvolveu esLe anno
a febre amarella? V. Ann. Bl'as. de Med., i8(j2-li3, pago 'J7.

Exp.: DiLI. "acional.

35õ4. - A febre amarella no Rio de Janeiro. Y. Gaz. Med. (lJ Ba!tia, IV (1869·70),
pg. i5õ.

Exp.: Dr. J. Z. de )lenozes Drum.

35Õõ. - Lições de clillica sobre a febre amareI/a fcitao na Faculd. de Med. dI)
Rio de Janeiro pelo dr. J ão Vicente Torres Homem, &. Rio de Janeiro, Typ. de
Ql'irino F. do Espirito Smto, i8n, in-4..o de i63 pp. (B. da F.)

3õõ6.- A febre aOlJrella no Rio de JaueirJ em i873; relatorio da Commissiio
Central portugueza de socc no'. (Pai' S. L. [Si! va Lima]. ) Y. Gaz. Med.
da Ba!tia, VII (1873-7!J,), pp. 225,241 e 273.

Exp.: Dr. J. Z. do 1lonczc3 Drum.

35117. - A febre amarella. Relataria da commi sõo nomeada pelo Governo para
indicar as cau as que tem concorritlo liara o desenvolvi menta e persistencia da
febre ·amarella e outras m le,;tias ne ta 'idade ne tes ultimos anno~ e os meios
adequados para as fazer ces ar. V. O Globo de !J, de Maio de :1876. (B. da F.)

Assign.: Barão do Lavradio, di'. Antonio Conêa de Sousa Costa e dr. João
Vicente Torres Homem.

- 3558. - E'tudes SUl' la fiêvre jaune de :1873 et :1874: par le docleur ManoeI da
Gama Lobo. Rio de Janeil'o, 1mprimerie dLL South Americ.Ln iiIait, i87fi, in-4:. o de 31
pp. num. com est. (B. da F. )

Em francez e in$lez.

3559.- Relatarias das cinco enfermarias cl'eada pelo Governo Imperial á cargo da
Santa Casa de Mi erieordia para tratamento dos doente de febre amarella em i876.
Rio de Janeiro, Typ. Nác., i876, in-4:.O de 80 pp. num. (B. da F. )

São a signo pelos srs. drs. João Vicente Torres lIomem, Francisco de Menezes
l)ias da Cruz, Joaquim Marcos de Almeida Rego, Agostinho José de Sousa Lima
e José Mal'ianno da Costa Velho.

3560.- A febre amareIla llfl Rio de Janeiro. V. Gaz. Med. da Ballia, i876,
pg. Hi. (B. da F. )

3fi6!. - Nota sobre o tratamento da febre amarella do Rio do Janeiro, lida na So
ciedade Anatomica de Paris, pelo dr. Motta Maia. Y. Rev. M ecl., :1876, pg. 207.
(B. da F.)

Extr. do Proyrêss ilIédicat de 20 de Maio de i876.

3il62. - La fievre janne à Rio de Janeiro penda:ll l'epidemie de 1876. y. Gazette
Méd. de Paris, Lo 5, i876, pg. 222. (B. da F.)

3563. - T.bermometria. hygrometria de barometria e estudos sobre a fobre amareIla
desde i8ili até :1876. Pelo dr. Gama Lobo.

Or i g i n a I. ln·fol.
Exp. : llibi. acional.

3õ64:.- A ultima epidemia de febre amarellll (pelo dr. Paçanha da Silva). y.
Ann. Bl·as. ddIed., XXVIfl (1876-77), pp. -129.'(B. da F.).



36

281

3565.- E tudos sonre a febre amareJla em 1.877 observada no hospital maritimo
de Santa I~abel, memoria apresentada á Academia Imperial de Medicina pelo dr. José
Maria Teixeira, Rio de Janeiro, Typ. Univ. de E. & H. Laemmert, 1.880, in-4. 0
de 122 pp. (B. da F.)

Saniram antes nos Annaes Bms. de Med., XXXI e XXXII.
3566.· A febre amarella em 1877. Estudo criLico sobre a Memoria de igual titulo

do dr. José Maria Teixeira, alJresent<ldo á Academia Imperial de Medicina do Rio de
Janei 1'0, em Jun ho de 1878, pelo dr. José Perei ra Rego Filho. V. O Pt·O!}!'. Med., II,
pg. 629, 651; m, pg. 1.9,45,67,394,608. (8. da F.)

Ficou interrompido.
3567.- O prol'rs 01' Jaccoud e a febre amarella (por L. C.) V. Rev. lIfed., 1.877,

pp. 7!},1.39. (8. da F.)
3568.· Febr'3 amarella (pelo dr. João Raymuudo). V. Rev. Med., 1877, pg. 75.

(D. da F.)
3569. - A actual epidemia da febre amarella (nela dr. Peçanha da Silva). V. Ann.

Bras. de Med., XXIV (1877-iM) pg. 321. (E. da F.)
3570. - A febre amarella no Rio de Janeiro. V. Gaz. Med. da Bahia, 1878, pg. 93.

(B. da F.)
357'1.- TI1I'se apresentada á Faculdade dr Medicina do Rio de Janeiro para o con·

curso a nm lugar de ulJ Ututo da ,ecção de sClencias medicas pelo dr. Candido
Barata Ribeiro. Rio de Janeiro, Typ. do Direito, 1877, in·'~.O gr. de 5 ff.) :127 -1.3 pp., 1.
fi. (E. da F.)

Po·,to: Quaes as medidas anitarias que devem ser acon elhadas para impedir
o desenvolvimento e propagação da febre amarella na cidade do LIio de Janeiro?
357:2.- Considerações sobre a epidl:'mia de 'assou!'<ls por Carlos Teixeira,

alumno do 6.° anilo medico da Fac. de Med. do Rio de Janeiro, &. Rio de Janeiro,
Typ. Centl' I de Evaristo Rodrigues ch Costa, '1880, in·4.0 de 24 pp. num. (8. da F.)

3573.- Considerações sobre a primeira epidemia que assolou a cidade de Vas-
souras ero 18110 pelo sr. de. A. Teixeira Garcia. V. União jJfed., 18d3, pp. ti8,
e 16,.,. (8. da F.)

3574.· Epidemia de Vassouras em 1.881. Relataria apresentado ao illm. e exm.
sr. dr. Antollio Corrêa de Souza CosLa, presidellLe da Junla de Hygiene, pelo dr. José
M:.ria Teixeira, medico commissionado pelo Governo Imperial. Rio de Janeiro, Typ.
Nacional, 1.882, in-ful. de ~6 PfJ. num. (8. da F.)

3575.- A fabre de Vassoura" p lo dr. José Maria Teixeira. V. ilnn. Bras. cleMed.,
xxxrv (188:2-H3), pg. 209. (8. da F.)

3576.· The Swamps and the Yellow Fever, wilh medium, minimum and ma
ximum ThermomeLric, 8ar'lmp.tric and H~'grometl'ic and direclion of winds 01' the
city of I{io de J'lnp.iro during 26 yellr . By dr. Mallopl da G;ll1la Lobo. New York, 1.881,
in-8.0 gr. de i8 pp. num., 15 fI. inn., com:t est. (B. da F.)

3577.- These apresentada á Filc. de Me . do Rio de J~neiro e suslentada em,
1.2 de Dl'zembro de 188i pelo dr. I);u-'taquio Gar'uo Stocklr"·. Rio ele Janeiro, 'l'yp.
Central de EV{tristo Rod 'i,qttes dct Cost I, Hl81 in-"'.o ~r. de 2 ff., 46 pp., 1. n. (B. da F.)

Ponto-: LO Quae- as causas que favorecem o de·senvolvimento da febre ama
relia no Rio de Jalleiro 1 QU<lf'S ~~ lIlediJas hygil'nica que se devem aduptar para
fazer de-alJpareCer esle fiolgello 12° E,ludo meJico-leual Jas mancha de.sallglle.3.0
Do para iti 'IUO elO relação à palnog"uese das IIloleslias, ao seu enLretenllnenlo c ás
modificações que delerlllillam nos Lecit.los; 4.° Do diagnosllco e tratamento da
uJ'elllia.

S. Paulo:
3578.· A febre amarella em Campina. Sub idio para a historia desta enfermi

dade na prllvincia de S. Paulo pelo dr. V. J. da Silveira Lopes. Campinas, Typ. dn
Gazetl/ d" Campinas, 1. 76, in·8.0 de ~O pp. nU '11. (B. da F.)

3579. - A iebl"~ amarell:! em C·lmpina·. CarLa do dr. Cados Fenei,'a de Souza
Fernandes aO dr. Friluc. Aug. Pereira Lima. V. Ann. Bras. de Mal., xxvm
(18715-77), pg. 4,05. (E. da F.)

Santa. Catharina :
3580.- Febre amarella em Santa Catharina. V. Ann. Bras. de Med., VIII

(185;>'·53), pg. 1.68. .
Esp.: Bibl. Nacional. 1L.4 C;
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Cholera-morbus

3581.· Medidas sauitarias contra o cholera-morbus. V. Sem. ele S.mde Publ.,
I, pg. i92. (D. da F.)

3582.· Noticia sobre o caracter da epidemia de cbolera·morbu~. que gl'a~ ou na
I1ba de BOUI'bou em 1.821 e 1.8:22, lida na SociedaLle de Medicina do Hio de Janeiro em
12 de Setembro de 1831, pelo dr. L. V. De-Simoni. y. Sem. de Satide Publ., I,
pp. 252,272. (D. da F.)

3583. - Parecer da Sociedade de Medicina do Hio de Janeiro, obre os meio de
obstar a introducção e e trago do cholera-morbu , em con equeucia de hum convite
da Augusta Camara do Deputado para e se lim, concluido em 28 du Julho de 183:2, e
remetLido em 2 de Agosto de '1832. V. Sem. cla Salule Pabl., 1, pg. 389. (13. da F.)

3584,. - Parecer da commi:são de saude publica da Caroara do Deputados sobre
o relatorio da Sociedade Medica do Hio de Janeiro acerca do cholerll-morbus e o
pare er separado do dr. Autonio Ferreira França. V. Sem. de Saude Publ., I,
pg. 399. (B. da F,)

3585.· Reflexões sobre o parecer do sr. ctr. Antonio Ferreira França, publicado
no n.O antecedente; e sobre a naLureza do cholera-morbus em geral pelo dr. L. V.
Oe-Simoni. V. Sw~. de Srr.tlcle P'ltbl., I, pp. lJ.01, 407. (B. da F.)

3586. - Coliecção dos factos principaes na llistoria da cboleI'a epidemica, abra
çando o relatorio no Coliegio dos Medico em Philadclphia, e huma historia completa
das caUSIIS, das apparellcias rnorbidas depois da morte, e do tratamento da mole tia,
pelo drs. Bell e Condie. Traduzida e accrescelltlllla por J. Lino Coutinho, medico
pela Oniv. de Coimbra ... e por George E. Fairbauks, &. Buhia, nn T!Jp. elo Diariu,
1.833, in·4.0 de Vl1-200 pp. num. (D. da F.)

E' raro1.
3587. - Parecer soure as medidas de hygiene publica e privada, coutra o cholera

·morbus novamente reformado, eguudo os ultimos conhecimento da arte, ácerca
desta enfermidade, em consequencia da nova olicitação feita pelo Governo a este
respeito; pela Sociedade de Medicina do Rio de Janeiro. Rio cle Janeiro, T!JPo.qraphül
Nacional, 1.833, in·4.0 de 24, pp. num.

Assign. pelo dr. Joaquim Candido Soares de Meirelles e Luiz Vicente De-S,imoni,
presidente e secretario perpetuo da Sociedade.

Exp. : Bibl. Nacional.

. 3588. - LiçÕdS do doutor Brous ais sobre a colera-morbus epidemica. Traduzidas
em vulgar, e augmenlac1l1s de nota. Por A. H. Forte Gato, bach. formado em
mcd. pela Oniv. de Coimbra. Rio de Janei-l'o, na T!Jp. de M imllela & Cat'lleiro, i833,
in-8.0 gr. de VlI-J24 pp. num., 1 a. (8. da F.)

3589.· Relatorio do SI'. dr. Paula Candido sobre a memoria do sr. Mojon ácerca
da natureza do mia ma cholerifico. V. Rev. Med. Flum., I, n." 3, pg. 13. (B. daF.)

3590.- Relntorio do dr. Maia, sobre a obra do dr. De KirclloU' ácerca do cholera
-morbas. V. Rev. MeeL Flmn., I, n.O 8, pg. 27. (B. da F.)

3591.- Dissertação sobre o cholera -111orbus epidemico ou asialico. These que
foi apre entada á FlIc. de Med. do Hio de Janeiro & sustentada em 1lJ. de Dezembro
de i838 por Custodio Luil de Miranda, n~tural de G:13 ... e approvada como habi
litação para o ~ráo de doutor em medicina. Rio de ]wwi'l'o, Irnpl'ensa Amel'icana de J.
P. da Costa &. C.", 1.838, in-4,.o gr. de 32 pp. (B. da F.)

3592.· E hidl'oce lippvica dns mãos e pes conseculiva do cholera-morbus, cura
dn com o carbonnto de ammonia e bren externamente applicados. (Por L. V. De-Si
monL) V. Ann. de nIcd. Bras., I (1845-lJ.6J, pg. 80.

E,p.: Bib\. Nacional.

3593.- Publicações do In~titllto Homreopathico do DI·asi!. A cholera-morbus tra·
tada homreopilthicamentr. Memoria e cripta por João Vicente Martin e con agrada
;í naçüII portllgueZiJ. Riod~ J<L1wiro, T!J}J. Univel'S'll clJ Lrwmmel't, i8lJ.9, in-/~.o de
CXXlII-328 pp nuUl, (8. da F.)

As CXXIJI pp. prelim. contém: Illh'odltCçcio; Ifistoria 1'eSlll1lida davida de
Jlahnenwllll; Brevissimas noções de hommopathilt; e LJiscu/'so 1)reli1llinar da prati
ca tlJment(l!' da I.ommopathict peto dr. B. 1IJ1lre e João Vicente Jlfartins.
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3594:.- A cholera-morbus e sua influencia sobre o BI'asil é mais que improvave!.
V. Ann. ele Med. Bras., IV (184:8·4:9), pg. 1.4:6.

Exp.: Bibl. Nacional.

31:i95. - Será a cholera-morbus uma enfel'midade coutagiosa? V. Ann. Bras. de
.lfecl., V (184:9-50), pg. 15. (B. da F.)

3596., Ollic!o dirigido (pr~la Ju.ncta ~e Hygiene Publica) ao Ministerio do Imperio,
propondo medIdas para preven,,' a Illvasão do cholera no paiz, e atalhar seus
estragos, ca o elle nos assalte. V. Ana. Bras, de .l/eel., VlIl ('1852- 03), pg. 19.

Assign.. : nr: F. ele Paula Candido, dr. J. Perein. Rego, João Francisco de Sousa e
elr. Antolllo Ji'ellx ~Iarttlls.

Exp.: Bibl. Nacional.

3597.· Medidas contra o cbolera morbus, propostas ... pelo sr. JaciJitho Rodrigues
Pereira Reis. 1854:. V. Ann. Rl·as. cle .lfed., X (1 56-57), pg. 137. (B. da F.)

3:508.- Medidas contra o cbolera morbu ,propostas.... pelo r. dr. Antonio Ferreira
Frunça, em 9 de Ontubro de 1854:. V. rlnn. Bras. de Med., X (1856 -57), pg. 138.
(13. da F.)

3599.- Medida contra o chofeI'a morbus, propostas ... pelo sr. dI'. Claudio Luiz
cla Costa. 1854:. V. Ann. Enls. de Jled., X ('1856-57), pg. lltO. (B. da F.)

3600. - Guia pratica ou formula seguida homeopaticamente no tratamento do
cholora, de qualquor natureza, epidemico. Por José do O' d'Almeida, &:. Parei, Typ.
Comml'l'cin/ de A. J. R. GllimarcTes, s. d., in-!;.o de 15 pp.

Exp.: lJibl. Nacional.

3601. - Reliltorio :ícerca elo cholora morbus, precedido de considera~ões sanita rias
rrlatil'.~ ao' porlo do Imperio ... Prllo dr. Franei co do P:lula Ciludido. Rio de
Janeiro, Typ. Nac., 1 05, in-4:.O de ti-51 pp. num. e mais :I ínn.

Ex.' Bibl. ~acional.

3602.· Guia par'lI o povo se dirigir 110 tratamento, curativo, e preservativo do
cholern-morbus, reclamada por tfluitos srs. fazeDdeiro~, e pes oas 110 interior. (lue
estão longe dos recurso' da córLe. Pelo dr. Franci CD de Paula Candido. Outubro
de 1805. RIO de Jrmei'ro, na Typ. Nac., 1850, in-8.o gr. de 16 pp. num. (B. da F.)

3603. - Con idflraçõessobre o cholera-morbus ... Por M. C. Pereira de Sá, doutor
em medicina, &. Rio de ,[1l1wi,'o, Emp. Typ. Dous de Dezembro de Paulct Bl'ito, 18Do,
in-8.0 de2 ff. VI- 60 pp. num. ( B. da F. )

3604,. - Breve considerações sobre o cbolera-morbus. seo tratamento, meios by
g-ienico , etc. e criptas pelo dr. Rozendo Aprigio Pereira Guimarãe, &. Pemambuco,
Typ. Nacional, Hl55, in-l.o de 39 pp. ( B. da F. )

3605. - Tratamento do eholera reinante no Brazil ou breves conselhos aos que
forem por elle atacado fóra' do ;dcance do medicos, maxime aos srs. fazendeiro· ...
dirigida por Thomaz Antunes de Abreu. Rio de Janeil'o, Typ. Gttanabarense de L
i. F. de nfenezes, 1805, in-4:.o de 23 pp.

Exp. : Bibl. Nacional. .

3606. - ln trucções para se conhecer e tratar o cholera-morbo dirigidas aos se
nhores fazendeiro. (Pelo dr. C. Luiz ele Miranda. ) Rio de Janeiro, Typ. 'ltIve1'sal
deLIIC'IlZmert, 1850, in-8.0 gr. de 00 pp. num.

Exp. : Biu!. 'acional.

;3607. - Instrucções contra a eholera epidemica ou eons Ibos sobre as medidas
gerae que se devem tomar para prevonil-a, eguidas do modo de t atai-a desde sua
inva ão, offereeidas ao publico pelo dr. A. J. Peixoto, &. Rio de Jangiro, Emp. Typ.
Dous de Dezembro de Pauln B1·itO, :1850, in-8.0 de 70 pp. num., 2 lf. (B. da F. )

3608.. ~ledida prev ntiva eon tra o cholera-morbu pelo dr. Ferreira (,·Abreu.
Rio de Janeiro, Typ. de N. Lobo Virl1lna & Filhos, (18L5), in-8.0 de 16 pp. nlJm.
(13. da F. )

36n9 • . Tratameuto do cholera-morbus para servil' cio guia aos lavradores c
oulras p ssoa não Illerlicas qne e~lão longe dos soccorl'OS medicos escripto por 'um
decano e philanlropico hornooopatha e publicado por João Pinheiro de ~.bgaIhães
Bastos, &. Rio d~ Janeiro, Typ. Gllan1b~)'ense cleL. A. F. ele }fenezes, 1855, 1ll-4:." de
!li pp. num. ( B. da F. ) .Li "'C'
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3610.- Con~eJhos ao povo contra a cholera·morbus approvailos pelos facultativos
do ]-J(1spiLal Rpal da Misericordia e mfllldlldos pllblicar pela Mesa dn Santa Ca a da
Misericol'llia dôl cidllde do Porlo. Manuados tl';IOSr'I'evel' pal'il I rem di~tribuiclo gratis
por Manoel ülegnrio Abranche". Rio de Janelr'o, Typ. lmp. e Consto de J. Vitleneuve
e Comp., 1855, in-S.o gr. de 15 pp. num.

Como se vê, é reimp"esslo brasileira rle traball10 extrangeil'o; mas era de proveilo
para a epidemia enlão reinanle no Rio de Janeiro.

Elp.: Bill!. N.tciona!.

36H.- Apontamentos sobre a cholera-morbu~ epidemica na ua invasão em Por
tugal e cripto pelü falll~cido di'. I~migdio MlIuoel VicLOl'io da Co~ta, al1tig-o Ipnte
de medi(;Ínll da Univ. de Coimbra, coorclenadus por sim filho o dr. AdlJlpbo Manoel
Victoria dll Costa, &. Com um pruemiv em qlle se trata llmplamente o genero "e~la

palavra. Rio de Janeiro, Typ. Commercialde SO,H'es e C., 1.855, in-8,o gr. dex',{VIlI·
127 pp. num., 1. fI. de 1II'/·atIS.

ElP,: Bib!. Nacional.

36:1.2.- Tratamento homreopathico, preserv,llivo e curativo do cholera epidrmico,
Instrucção ao povo, a quem pôde el'vir de guia na falta de meoi!:o, pelos doutores
Chargé e Jahr. Traduaido do rrancez pelo dontor P. d' A. Lobo Moscozo. Segunda
edição. Recife, Typ. Un 1vel'sal, 1~55, in-8.0 pego de 1.60 pp. num.

E'Ip.: Bill!. Nacional.

361.3.- Estudo sobre o cholera. These apresentada e su tentada perante a Fac. de
Med. da Bnhia no dia 30 de Agosto de 1.855 para verillca\,ào de seu titulo por José
Francisco de Azevedo Penna.,. duulor ('m medicina e cirurgia pela cOIV, de Bru·
xelJas. Bnlt-ia, Typ. de Epiph:mio Pcclroza, 1855, iu-fJ,.o gr. de ~ ff., 28 pp., 1. n.
(B. da F.)

36H.· Relatorio acêrca do eholera morbus, reinante nas provo do Amazonas,
Pará, Alag-ôas e Rio GI'ande do Norte em 1851 a 1856 .. ' Pelo Dr. Antoniu David
Vasconcellos Canaval'ro , &. PlI1'lÍ, TUp. Commelcial, de Antonio Jose Rabello Gui·
1na1'ães, s. d. ('1857), io-fol. de 55 pp. num., e mais 1 inn.

Elp.: Bibl. acionaJ.

361.5.· Relatorio ácêrca da salubridade publica, comprellendendo Lo A historia
succinLa do cholera-morbus no Imperio em i8ü5-t856; 2.° A di 'cuss50 dôls pro
videncias sanilarias que convem adoptar·. e . " Pelo dr. Frauci co de Paula Cauuido,
&. Rio de Janeiro, na Typ. Nac., 1.856, in-fol.

Exp.: Dibl. Nacional.

36'16.- Tratamento da cholera morbus por F. Rio ele Janeiro, Emp. Typ. Dous de
Dezembro de Paula Brito, '1856, in-8. o pego de 16 pp. nom.

E'escriplo pelo dr. Dia da Cruz, que assigna a :l.dvertencia.
Exp.: Acad. Imp. do ~Jcdicina.

, 361.7.- Consideraçõe sobre a cholera·morbus epidemica no Hospital de S. José de
Li boa pelo dr. Pedro Francisco da Costa Alvarenga, &. LisIJO:I, Imprensa Nacional,
1.856, in·«'.o de 39 pp. num. (D. da F.)

361.8. - The3e feita e sustentada perante a Fac. de Mecl. da Dahia em Dezembro
de 1.856, cQm o fim tle obter o diplolJl:. de doutor em medicina ... por Joaquim Sem·
sobrenome. Baltia, Typ. de Cados Po.qgetti, 1.856, in-~.o gr., de:3 11'., 1.5 pp., i fI.
(B. da F.)

Pontos: LO Por umn rigorosa applicação das leis plJysicas se poderão explicar os ,
phenolfJenos que se manifestão nos ind ivid uos atacad os pelo cllolera-Illorbus; 2. °Qual a
estructura inLerna dos rins, e sua illlportancia na economia? 3.° Geração espontanea j
4.° O que entendem os patbologistas por diatbese, quaes suas causas e que meios são
indicados pela sciencia com vistas de as combater.

361.9. - Theses que tem por objecto o desenvol vimento de quatro pontos dados
pela Fa.c. de Med, da Bahia apresentadas á mesma Faculdade e perante elIa susten
tadas em Dezembro de 1.856 por Pedro Antonio Cezar ... afim de obter o gráo de
doutor em medicina. Ba!tia, Typ. ele E. Pedroza, i856, in-4..o gr. de lj, lf., 20 pp.,
1 n. (D. da F .)

.Pontos: LO Qual a natureza da cholera-morbus asiatica, e qual o tratamento Illais
r~clOnal e effieaz contra esta doença? 2.° Apreciação do meio hemostaLicos cirur·
glcos j 3,°O racbitismo e a osteo-malacia serão dous estados morbidos clistinctos?
4.° Como reconl1ecer que um recem-nascido vivêra depois do nascimento.
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3620. - Pontos dados pela l"ac. de Med. da Eahia: 1..0 A cholera·morbus será con
tagiosa? 2.° E' nece al'io admillir qne a cbolera-morbus llsiatica foi importada ou
póde se explicar e admittir o seu desenvulvimento entre nós? 3.° Generalidades
sobre os acidos e espetialmeute sobre o oxalieo ; 4,." Quaes são as molestitls que re
clalllão a resec~'ão da max.illa inrerior e (juaes tamlJem o's methodos e proces~os para
praticar esta opel·a\ão. Theôo que perante a mesma pretende apresentar e sustentar
em Ot'zelllbro de 1856 Jo,é de Aquino Tanajnra ... (Jara obter o gróo tle doutor cm
mediClOa ..• B,t!til, TlJp. de Camillo de L:'/lis J\Iasson & C., 1.856, in-&..o de 3 tr.,
~4, pp., 1 n. (B. da F.)

3621.- Pontos dados pela Fac. de Med. da Bahia. Lo A cholera-morbus asiatica
será contag-iosa 1 2.° Qual a natureza da eholera-murbus asiiltica, e qual o tratamento
mai' ra o;lvol e efficaz contra e ta doença? 3.° Qual be a respon abilidade do medico
legista segulldo no"so i1il'eilo criminal? 4,." Accidentes das ferida? IJor arm:ts de fogo.
'l'he'e publlCamenle sustent'lda perante a meSIlJa l"aculd:tde no dia 6 de Dezembro de
1856 por Antonio G,rcia Pachecu Brandão ... para obter o gráo de doutor em Illedi
!lina. B hirt, Typ. de Ccwlos Poggelti, 1856, in-lLo tle 4, IL, 14, pp.,:1 fi. (B. da l".)

3622.· Tl1eses sobra os qllatro seguintes pontos. Qual a natureza do cholera
-morbus Ilsiatico, e qual o tratamento mais racional e efficllZ cOlltra esta doenca ?
Qual O tratamento que mais tem aproveitado na febre amarella? Apreciação dos
meio" hemo taticos cirurgicos. Ex.istem superfetações? Apresent,Jdas e para sus
tentar na Fac. de Med. da Bahia aos ii de Maio de i857 por AlalJalipa Americano
Franco •.. para oMer o gróo de doutor em mediL:ina. Bahia, Typ. de Ca7ltillo db Lellis
1I1asson & C.a, 1857, in-4,.o de 3 If., 1.0 pp., 1 ii. (B. dn F.)

3623.- Relatorio sobre :l epid.emia de cholera-lIIorbus no Hospital de Sant'Anna
em 1856 pelo dr. Pedro Franl:isl:o da Costa AI varenga, &. Lisboa, Impr. Nacional,
i8J8, in-4,.o de 132 pp. num., 6tr. (B. da F.)

3624,. - Da chlllera· morlm' epidemica e do seu tratamento preventivo e curativo
pelo methlldo bommopatlJico ao akance de todos. Pelo dr. João Franciscu dos Reys, &.
Rio de Janáro, Typ. Jo Correio M el'ccwtil de M. Ban'eto, Mendes Campos e Comp.,
1862, in-4.0 de 6~ pp. num. (E. da r.)

3625. - A Academia 1m perial de Medicina e a cholera-morbus (por T. fi, [Torres
Homem]). V. G z. Mui. do Rio de !ctneil'o, 1862, pg. :14,7.

Erp.: Bibl. Nacional.

3626. - A epidemia do choleril-morlJus nas provincias do Norle. (Pelo dr. P.
Autrau J.) V. Rev. ilfed,ico-Cil'ul'gica, n.O 2, :1862, pg. 1.

Exp.: Acad. Imp. de Medicina.

3627. - O cl10lera nas provincias do Norte (pelo dr. M. M. de Farias). V. Revistct
Med'ico-CiI'ul'g'ica, n.o i, 1862, pg. i.

Erp.: Acad. Irop. do Medicina.

3628. - Breves noções sobr(} o apparecimento da epidemia da cbolera-morbus no
Brasil. .. 1'elo dr. Januario Manoel da Silva, &. Bahia, Typ. de AntonIO Olavo da
Fmnça Gue1'l'a, i863, in-4,.o de 75 pp. uum.

Erp,: A. do Valia CabraL

3629. - Tratamento practico hommopathico da cholera-mornus. (Pelos drs. Antonio
Ribeiro Lima e Antonio Pereira de i\iesquita,) Bahia, T!J[J. PO.lJyetti, de Tourinho,
Dias & C.", :1863, in-8.0 de 20 pp. num.

Erp.: A. do Vallo Cabral.

3630. - These apresentada e publicamente sustentada perante a Fac. de Med. da
Bahia em Jovembro de :1863 por Eufrosino Pantale,io Frauciseo Jery ..• para obter o
gráo de doutor em medici na. Baltia, Typ. de A. Olavo d1- Fl'ança Glw1Ta, 1.863, in·4.°
gr. de 8 tr., 20 pp., 1 fi. (E.· da F.)

Pontos: L° A cbolera-morbus será proveniente de um envenenallll~nto miasma·
Uco. A febre amare.JIa será proveniente de um envenenamento miasmatico; 2.° Qual
a acção pbysiologica e tberapeutlca do ferl:o. e das prepara.ç~es ferrugíneo as! 3.° He·
mostaticos; ~.o Os medicos tem re ponsahlildade no exerCICIO de sua profissao.

3631... These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada em Lo
de Dezembro de :186'l, pelo dr. Juvencio Alves de Souza. Rio de Ja,neiro, Typ. Paula
Brito, 1864" in-4,.o gr. de 4, ff., 5'~ pp., i fi. (B. da F.)

Pontos: 1.0 CHolera-morbus ; 2.° Das modificações que apresenta o utero durante
a gestação; 3.° Infanticidio pur omissão; 4.° Hygiene da criança desde o nascimento
até a queda do cordão umbilical. Lt 'i
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3632. The e apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e su ·tentada em 4 de
D"zembro de 1.867 pelo dr. Manoel Pereira de Souza. Rio de Janeiro, 'l'yp. de Sl'OWll e
Pereira Juuior, 1867, in-'~.o gr. de2 If., 77 pp., 1. n. (B. da F.)

Ponto: [.0 Quaes são as mole tias que alll'esentam analo~ia com o cbolera asia
lico, e quaes tio os signaes dlagno'Ucos que as caracterisam? O cllolera ataca o indi.
viduo uma Ó vez na vida? Que tratamento mais convém a esta 1Il0leslia? 2. 0 Febre
amarella; 3 o Da Ilrenhez composta; 4," Da asphyxia em geral o ela aspbyxia por
suspenS<1o em particular. ,

3633. - These apre entada :.í Fac. de Med. do l1io de Jane'iro e sustentada em 1í
de Dezembro de 1861, pelo dr. Joaquim Silverio Gomes dos Reis Junior. Rio de
Janeiro, 1'yp. de Joào I,qnacio d't Silva, 18,,4, ín-'J,.o gr. de 4 If., Mi pp., 1 n.
(B. da F.)

Pontos: ~.o Do cho\cra·morbu ; 2.° Do infanticidio por omissão; 3.° Do labio
leporino; 4. 0 Da hygiene da criança, <lo nascimento á queda do cordão umbilical.

3634..- Til se apres Iltada á Filc. de Med. do Rio de Janeiro e u tentada em 5
do IJezdmbro de i864, pelo dI'. Jo,é do Góo~ d Siqueira Filho. Rio ele Jallpil'o, T11p.
dp Joci()I'fltaciocLl Silva, 1864, in-4.0 gr. dI: 211'.,65-7 pp. (B. da F.)

Pontos: 1.0 Cholera-mol'bu'; 2.° Da morte reat e d,lmorte apparente; 3.° 5toma
ti te ; 4.° Estabelecer a regras que devem dil'igir o acclimamento dos eUl'Opêos no
Rra iI. De flue raizes convem dpsde já pl'omover' a ellli a raç.1o? Que provincias elo
Imporio dovem 01' as prim 'iras em recehel-os? Haverá e tação no anno em que se
deva prohibir a entrada de UIIl grande numero de colono?

:1635. - Hygicne puhlica. Algnmlls con itlerações e CDU elhos preventivo- contr'a
a choleru-morbu epidemicil pelo dr. Jo~é de Gúe Sequeira, &' Bahi'r, TUp. Consti
tllcionctl Lle fi'nlllç I Guerrll, 1H(j(j, in-4.0 de 95 pp. num., 1 0.. (B. da F.)

3636.·- N:in dever~mos recei:lr a importaçõo da cholera-morbll ? V. G,I:::. Med. (l'l
BI/lia, I (186(i·67), pg. 37.

Exp.: D,'. J. Z. do Monezes Brolll.

36:37.- Precauções contra a chole.ra. V. GIIZ. Jlcel. ri'l Brthia, I (1866-67), pg. 73,
Exp.: D,'. J. Z. t1c~Jonozcs B,·UI11.

3638. - Breves ron. idora 'ões sobro o cholera em Paris pm i865 á 1866 pelo r.
dr. Manool Alvos 'l'ojal. V. Aml. BmB. de Med., _ IX \ 1867-68), pg. 347. (B. da F.)

3639. - Preservativo contra o cholera-morbus, propo to por Samuol Hellssler.
Pnrecer da commissão do Imperial ln. tituto ~Iedico Fluminense. V. Boletim elo Imp.
Inst. Med. FIl/ln., n.o 1, 1867, pg. 25.

A signo pelos drs. Antonio Gabl'iel de Paula Fllnseca, Antonio Francisco Leal o
Bento ~Iaria da Costa.

Exp.: AcaJ. lmp. do ~lcdicil1a.

364·0. - Tilese llpresentar]a :í Fae. do ~Ied. do Rio de Janeiro e sU.tentada em 28
de NOI'embro de 1867 pelo dr. Vicente Maria de Paula Lacerda. Rio de Janeiro,
Typ. do Apostolo, 1 67, in-4." gr. de 4 ff., 70 pp., 1 iI. (B. da F.)

Pontos: LO Quaes ão as molpstias que apresentam analogia com a cbolcra a ia
tica, e quaes são os ignacs cliagno ticos que a caracterisam? A cbolera ataca o
individuo uma ó vez na vida? Que tratamento mai convem a esta molestia? 2."
Fractura da clavícula; 3.° 00 valor lilerapeutico cio calolllelanos no tratamento das
infiarnações agudas e Clll'Unicas das membranas serosas; 4.° Climatologia.

361d.- Corpo de aude 1'11) Exercito. Hospit:d Militar do Suladero. Mappa geral
dos cholericos tratados ne te Bo_pital desde 30 d Março até 6 de I'IIaio de 1868. y.
G'IZ. Med. dn BlI/lin, J1I (1868-69), pg. 295 ( rdills 7).

Exp.: ])" . .r. Z. do Monezes Brl1ll1.

3642.- These apre enl,aela á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e su'tentada em 28
de Tovembro de 1868 pelo dr. JlJão Carlos Mayrink. lUo de Janeiro, Typ. Univ. de
Lnemmert, 1868, in-fl,.o gr. de 2 ff., 75 pp., i n. (13. dn F.)

Pontos: LO Cllolera-morbus; 2.° Do diagnostico e tratamento das lesões dos ori
ncios eSfluerdos do coraçào: 3. oDiagnostico da cOIll(Jl'es ão cerebral; 4.° Infanticidio
por omissão.

364,3.- These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sust nlada em 1
do Dezembro de Us68 pelo dr. Rozendo Moniz Barreto. Rio de Janeiro, Typ. Pel'seve
rançl, 1868, in-4,.o gr. de 3lf., 99 pp., 2 tI., 2 mappas. (13. da F.)

Pontos: l.0 Cholera-morbus· 2.° Das amputações nas feridas por :1.I'mn de fogo;
3.° Dislincção entre a morte real e a morte apparente; 4.° Pneumonia.
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36(1,1. - Tbese apre entada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e su teotada em 3
de Dezembro de 1.869 pelo dI'. Sill'ino José dr. Almeida. Rio de J/melro, Typ. Univ.
de Luemmert, 1869, in-I~.o gl'. de 5 fr. ti7 pp., 1 fi. (13. da F.) .

Pontos: L° Da cholera-morbus; 2.° Da encephalile; 3.° Das hemol'l'hagias du
rante a preol1ez; 4° Do aborto crimino·o.

3615. - Theso apl'e-entada á Fac. de Mell. !ln l1io de Janeiro por Augu to Cesar
de Andrade Dnque Estrada. Rio de JaneIro, T!Jp. do Apostolo, 1.87:2, in-(I,.o gl'. de
tfi.,2(1,pp.,1f1. (13. da F.)

Ponlos: ~." Cholera-mol'bus ; 2.° Febre amarella; 3.° Parto provocado: 'Í. ° Da
electricidade como Oleio therapeutico .
36'16.- Infecção e cOlltag-io. A cbolera morbus é contllgiosa ou infeetuo'a 1 (Por

A. P.) V. ArcliÍ'Jos de ilfeclici1<a, 187(1" pp. 7, 78, 1.30, ( D. da F.)
3617. - Theso apresentada e publ icamente su tentada em N,ovembl'o de 187(1, pal'a

obter o gl'áo de doutor em mediei nu por Epiphaniu da Silvn Lonreil'o. P,Jlltu . Gho·
Icra-morbus, Qual o melhor tratamento du hypoel1lia intel'tropical? Forida por armas
de fúgo. VillllOS medicillaes. Bit/ti'l, lmpl·. Economic" 187~, ill-(I,.o gl'. de5:! PI)" 1 11.
(13. da F.)

36!t,8.· These para o dontol'ado sustentada em Novembro de 187~ por Joaquim
Dias Larangeil'a. Pontos. ChoJel'a-mol'blls. Qual o melhor tratamento da 1Jypoemia
intel'tl'opielll? Feridas por ,1l'maS de fogo. Do infanticídio consirterado sob o ponto
de vista medico legal. Ba/tla, 11npr. Ecollomica, :1.87(1" in·~.o gr. de M pp.,:I. fi. (B. da F.)

36(1,9. - Chol~,r} morblls. Cautelas hygienicas pelo dr. Martins Co ta. V. O Pro.Ql'.
lt'!ed., II, pg. 2iJiJ. (B. da F.)

3650.- O microbio da cholara. V. Gaz. JI',fell. d., Bahiu, 1883-8~, pg. 257.
(B. da F.) .

3651. - Pathogenia e prophylaxia do cholera-morbus pelo di'. Maximiano Marques
de Carvalho. Rio de Janeiro, 1.88(1" in-(I,.O de 24 pp. (!:l. da F.)

3652. Conferencia na Escola da Gloria. Do cholera-morbu opidemico. Conside
raçõe histol'icas, :Jdmiojgtrutivas e propbylncticas pelo cons. dr. Domingo Carlos (Ia
Silva. 3 de Agosto de 1884. Rio de Jandro, 'J.'!Jp. Naclon11, 188!!', in·8.o de 21f.,
38 pp. (B. da F.)

Pará:

3653. - Apontamentos para a hi loria do cholera-morbus no Pará em 1855. O/1'e
recidos á Junta Central de Hygiene PulJlica do Rio de Janeiro por Francisco da
silva Ca tro, &. Pará, Typ. de Suntos & Filhos, :1.855, in-~.o do 3~ pp. num., 37 Jf.
inn. de notas, com 3mappas est. (B. daF.)

Parahyba do Norte:
36M. - Mappa da mortalidade occasionada pelo cholera-morbus na provincia da

Parahyba do Norte de Janeiro á Junho de 1856. S. t. n. d., in-foJ., 1 fi.
E' datado da Secretaria d~ Presidenr.ia da prol'. da Parabyba do Norte a 21 de

Jull10 de i856 e assign. por TllOtIlaz d'Aquiuo Mindêllo. .
Exp. : BibJ. Nadooal.

Bahia:

3655. - Breve exposi ão do e tado da epidemia reinante (cholel'a-morbu ) na cidade
de S. Amaro, nos dia 25,26 li 27 de Agosto (de 180<», pelO dr. Demetl'io Cyriaco
Tonrinho. Bahia., Typ. ele Epiplianio Pedroza, 1855, in-~.o de 1.6 pp.

Exp.: Dr. 1. Z. do MOllozos 13rllJ1l.

3656. - Principaes pelias. ol.Iiciaes concernen tos á epidemia (cholera-morbus) e
sanificação da cidade de S. Amaro (em 18(5), RaMa, Typ. de Camillo de Leltis Jfasson
& C.", 1.856, in-~.O de 36 pp.

Exp.: Dr. J. Z. do Monozos Brum.

3657.- Mothodo para preservar-se do cholel'a-morbus, applicauo aos co lumes dos
habitantes da Bahia, seguido de um meio facil e popular, para curar e;;ta doença, polo
Dr. Pio Aducci (Romano). Bahia, Typ. de Eplp/tanio Pedroza, :1855, in-(I,.o de (1,2 pp.

Exp.: Dr. J. Z. do MODOZOSllrnm.

3658.· Iustrucçõe sanitarias populal'e para o caso de manifestação d'aquella
epidemia (cholera-morbus) entre nós. Pelo Dl's. lIIanoel Ladislau Aranha Dan:'1s, I ~'i
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Malaquia's Alvaros dos Santo e Felisberto Antonio da Silva Horta. Bahia, Typ. de
França Guerl'a e C.a, 1855, in-q,.o de 8 pp.

Exp.: Dr. J. Z. de Menezes Bl'nm.

3659. - Conselhos aos proprietarios de fazendag rurlles (para o tratamento do
cholera·morbus). (Pelos melnbros da commissão de Hyg-iene Publil:n da Bahia
Drs. Manoel Ladislau Aranha Dantas, lI1:t1aqui% A/varl's dos Santos e Feli berto An
tonio da Silva Horta). Bahia, Typo de Fmnça Guena e C.a, 1855, in'!hO de 8 pp.

Expo: Dr. J. Zo do Menezes BI·um.

3660 .. D:! cholera-morbus epidemir,a em 1855 na provincia da Bahia pejo doutor
Dumlllg"os Rodrigues Selxas, &. B [hia, Typ. de Antonio Olavo da França Guerra,
1860, in·q,.o de I1-29!J, pp. num., 1 n. desd"lJravel contl'ndo Estatistlcn geral da 1/101"
talid Ide cllole)Oica nn provincü~ d ~ Bahia desde htlho de 1855 até Maio cle 1856.
(B. da F.)

No começo occorre: Noticia histnrica da epidemia desde o Ganges até o Brasil e 1\0
licia liistorica da epidemia. do Pará ctté a Bahia.

No fim traz a data de i800.
V. Analyse pelo dr. J. dos Romeclios Monteiro nos Ann. Bras. de llfecl., XIV,

pg oH~ e na Gaz. Med. (lo Rio de Janeiro, i863, pg. 33 o

Rio de Janeiro:

3661. ·Obsel'vllçõe de dous casos de cholerina. V. Ann. Bras. cle Med., VI
(1850-50, pg. 109.

Pelo dr. José Pereira Rego.
Exp.: BibI. Nacienal.

3662 .• O chIJlera·morbus pelo dr. Jo M. de Noronha Feita!. V. Ann. Bras. de
J1Ied., IX (-l853-54,), pp. 2!ü! e 280.

Exp.: BibI. Nacienal.

3663. - Con elhos ao povo sobre os preceitos hygienicos que se deve guardar no
curso da epidemia de cholera-morbus, e os meios de remediar aos primeiros sof·
frimentos. pela commi são cen L1'11 I de Saude Publica do Rio de Janeiro (Rio de Ja
neiro, Typo Naco), 1835, in-S.o de 12 pp.

Expo: Dibl. Nacienal.

366fl. .• Cholora-morbl1so Quarentenas. (Alf<um3 con ideraçõe sobre a ql1nren·
tonas no Rio de Janeiro pnr:! a choler:l-morbu., em que se mo tra 3 sua utilidade.)
(Rio de Janeiro), Emprez't Nacional, 1855, in-8.0 de 20 pp. num. (B. da F.)

Assigno: O Inimigo da Quarentena.

3665. - The.e de sufficiencia apre eutada á Fac. de Med o do Hio de Janeiro e
sustenLada em 2 de Setembro de 1858 pelo UI'. Ollo RudollJho Kllpl'er, medico pela
Faculdade de Ienj. Rio de Janeil'o, Typ. Univ. de Lcwmmert, 18ii8, in-q,.o gr. de
3 JJ., H·q, pp., 1 n. (B. da Fo)

Ponto: O desenvolvimento do cholera mOl'bus no allo mal' entre os emigrantes a
bordo da b~rca «Fraiícisca. dUI';lllle a sua vingem de Hamburgo para o Rio.de
Janeiru, nos mezes de Ou tubro a Dezembro de i8oo.

3666. ·Obsp,rvações sobre o cholera morbus em 1867 no FIo,pilal de Marillha da
corLe, seguidas de breve noLicia do cllolera·morbus de -l8li8 no mesmo HuspiLal
dlldn 110 III~ti uLO AClldemico; e da respo..;La ao relaLnrin do presidente da Junta de
Hygiene Publiea na pnrte relaLiva á eSLaLisLil'a do cholel'a de '1867 p 'lo dr. ErnesLo
B"nel1ieto ULtoni, &. Rio de JaneiTo, Typo ll1ciustriCt Nacional ele Cotrim & Campos,
1868, in·q,.ode::lb pp. num.

$abiu anles na Rev. do Inst. Academico, n.o 2,1868, pg. ~3.

E~p.: Acad. Impo de Medicina.

Matto Grosso:

3667 •• A expediç50 de Matto Grosso e a cholera morbus. V. Gaz. J1fedo Cl~l Bahia,
II (186í-68j, pg. 36.

Exp.: Dr. J. Z. de Mcnezcs IJrnlll.



289

J

Mo]estias palustres

3668. - D~ Cebres ~ntermiLLente . These apre entada e sustentada perante a Fac.
de fed do RIO de J,melro, a 9 de Dezembro de 18il(J" por MicrueJ Eu"'enio No"'ueirll.
Bio de Janeiro, 'J'yp. Amencema de l. P. d, Coste., 183!.1" in-í.'i: gr. de 27 pp. (8~ da F.)

3669. - Considel'ações gerae sobre a febres inLermi Ltentes. These apresentada e
su .LenLada plll'i1nte. a Fac .. de ledo .do ~io de Ju~eiru IJ 10 de Dezemuro de 18JiJ, pOL'
LUlz Pedru de Queiroz. RIO de JaneIro, Typ. do DI"1'jQ, ele N. L. Vianna, 183iJ, in.fJ,. o
gr. (8 . da F.)

3670. - Febres intermitten tes. V. DiMio de Saude, :1835, pg. 65. (B. da F .)
36a. - Con iderações sobre as febre intermiltentes, particnlarmente sobre a

intermittenLe benigna. These apresentada sustentada perante a Fac. de Med.
do Rio de J~neiro a fl~ de Março de 18il9 por Trislão Candido Mayer... Bio de Jcineil'o,
Typ. P. Bnto, 18il9, 10-4. 0 gr. de 1.7 pp. (B. da F.)

3672. - These apre MIada á Fac. de Med. da Eabia para o C0I1C11rSO a uma
cadeira de sub tituto da secção medica por Alexandre José de Queiroz. Ri/tin, 'J'yp. de
Epifania José Pedl'ozn, 1.84,1, in·l~.o de 2 ff., 19 pp. (8. da F.)

Ponlo: Febre intermiltente.
3673. - Algumas proposições so Ire as febres intermiltentes por intoxicação palu

dooa. Thcse apre~entada e ustentada perilnle a Fac. de Mcd. do Hio de Janeiro elll
5 de Dezembro de 18!J,3 por JO'é Francisco Correa Filho. Rio de Jnneiro, Typ. de
J. E. S. Cabl'al, 18(J,3, in-4. O gL'. de 4, pp. (8. da F.)

3674.- Hellexões sobre febres intermiLtentes (pelo dr. Paula Candido), V. Jlnn.
de Med. Bras., I (18(J,5·4,6), pp. 3a, 61.

Exp.: 13ibI. Naoional.

3675.- Febres intermittentes. Affecções do figado e baço consecutivas (por M.
M. de Moraes e Valle). V. Arc/i. Med. Bms., II (18!J,5·q,6), pg. 253. (B. daF.)

3676.- Duas palavras sobre febre' intermiltentes. Tllcoria do sr. dr. J. J. da
Si! va. (Por 1\1. M. de Moraes e Vatle.) V. ArelL Ueel. Bras., II, pg. 2.. (B. da F.)

3677. - Consider,lções obre a febre em geral e da perniciosas em particular.
'l'bese apre entada á Fac. de Med. do Hio de Janeiro e mstontada em :1U de Dezemuro
de i8!t6 por Luiz de \lmeida Brandão. RI I de la/leil'o, 7'yp. do B/'{lzil de J. J.
da Bocha, 18~6, in·(J,.o gr., de 44, pp. num., 3 ff. (B. da F.)

3678.- Uma observação de clinica interna. Febre intermittente ... (Pelo dr. III.
III. de MOI'aes e Valle.) V. .tlrch. ~[ed. Bras., UI (1.8(J,6-47), pg. 273. (B. da F.)

3679. - Ob ervação de uma febre inlermiLlente perniciosa com caracter algido. V.
Alm. dq Jled. Bra·., 11 (18!J,6 - (J,7), pg. 277.

Exp.: Bibl. Naoional.

3680. - Do antngonismo entre as fllbJ'es paludosas e a phthy ioa pulmonar.
The'e apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada em 1 de De.
zembl'o de 1.84,7, por Domelrio Cyriaco Tourinho. Rio de JailCil'o, Typ. do Al'c/t.
ijfed. Bras., 1847, in·4,.o gr. de :17 pp. num., (J, Ir. (B. da F.)

3681. - Uma palavra soure o nrligo - Alcrumas con 'idera9ões sobre as febres in·
tenHil1 nle, elc., pelo dr, João Cnetano da Costa e Oliveira.- Arch. Med. Eras. L.I,
pg. 221. N. :10. Pelo dr. J. B. Anlonini. V. Arcl~.'Ied. Bras., rv (184,7·48), pg. (J,O.
(B.daF.)

3682. - Febres intermiltentes' pelo dr. F. de Paula Candido. V. Arell. jJ1cel.
Bras., IV (lH4,7-4,8),pg. M. (B. daF.)
. 3683. - Algumas con iderações em resposta ao artigo - Uma palavra sobre a
febres interOlitlentes, etc., pelo dI'. J. B. Antonini ... ; pelo dI'. J. C. da Costa e
Oliveira. V. Arch. jlJed. Bras., IV (18(J,7-4,8), [lg'. 187. (8. da F.)

3684. - Algllmas prnposições soure febre intermittentes. These apre cntada á Fac.
de Med. do Bio dA Janeiro e u.lentada em 26 de Maio de 1.8!l9, por Pel'egrlllo José
Freire. Rio de Janei1'0, 'J'yp. lm]J{(1'cial du F. de Pallla Brito, :18(J,9, in-fJ,.o gr. de 3 pp. ~
num.,3 ff. (E. da F.) . I O
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. 3685. - These npresentada á Fac. ele Med. do Rio de Janeiro e su tenladn em
1.9 de nflzembl'o de 1850, por João Venancio Alves de Macedo. Rio de Janeiro, Typ.
de Francisco de PaL!la Brito, 1.850, in·6:,o gl'. de 36 pp. (B. da F.)

Pontos: i. °Qual a séde da febres inlermitlentes? 2. °A I'espei lo das le ões ll'au
malica da orbita, região periorbital'ia e .eu tratamento, 3,0 Qual é a cOlllposição
chimicada carne de V:.lcca, (til carneiro e de pOI'CO? Que ditl'erença chimica exisle
enlre ellas; e qual é a (ll'eferivel pal'a a alimentação?

3686. - These apre eotada á Fac. de M d. do Hio d Janeiro e sustentnda em
9 de Dezembro de 1.85L, pOl' João Nog-ueira Peuif!o. Rio de Jrneiro, Typ. Univ. de
LaenwM't. '1851, in-6:.o gr. de 4.5 pp., 511'. (B. da 1".)

Ponlos: i,o Da febre perniciosa algida e seu ll'alamento ospecial; 2.° Do aborto
provocado; 3." Da aliellação mental considerada debaixo d ponto de vi la medico
-legal.
3687. - The e de concurso a um log-nl' de sub tituto da s(~c\ão de s iencias

medicas da Fac. de Med. do Rio de Janeiro, pelo dr, José lIInria de Noronha'
Feita]. Duas palavras obre a rebl' intermiltentrs paludo a ell anLngoni.mo
com:). phthi ica pulmonar. Rio do Ja7<eiJ'o, T!}p. Uniu. de Lrtlmunert, '1~52, in-4.0
gl'. de31 pp., li fI. (U. da F.)

3688. - Algumas COIl iderar,ões ácerca da séde, natureza e tratamento das frbres
intermiLtentes. Tbese apre entada e publicamente sustentada perante a Fac. de
Med. da Eahia em 30 de Novembro de 1853, por B njamim Cou lancio Frnnco
de Sá ... afim de obter o grau de dOlltor m medicim. Balúa, T!}]J. de Epiphanio
Pedl'oza, 1853, in-6:. ° Lle 5 II., 26 pp., i 11. (B. da F.)

3689. - Antagoni mo das febre" paI udo as com a phthisica pu] monar; pelo dr. J.
~L de Noronha Feital. V. Ann. Bms. de .lIcd., IX (L853 - 54,), pg. q,4.

Exp.: Bibl.. Naciona I.

3690. - As febres intermittentes, sua cnu n, natureza e tratamento; pelo dr. J. M.
de I oronha Feita!. V. Ann. Bras. de ]Jcel., IX (1803 - 06,), pg. 85.

Exp,: Bibl. Nacional.

3691.- Febres intermittentes e paludosas, pelo dr. J. M. de Noronha Feita]. V.
Ann. Bras. de Med., IX (1853 - 54), pp. i20, i31

Exp.: Bibl. 'aciooa!.

3692.- These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e usteutada a 12 de
Dezembro de 1855 pelo cirurgião José Rodrigues de Oliveira Vereza. Rio de Janei1'o,
Typ. de N. Lobo Vianna ~ Filhos, i855, in-4.o gr. de 9 pp., 3 fI. (E. da F.)

Ponto: Das febres intermiltenles.
3693.- Erysipelas perioelicas (pelo dr. Bezena). V. Ann. Bras. ele lJIed., XIV

(1.860 - 61), pg. 218.
Exp.: Ilibl. Nacional.

3696:. - Febre perniciosa cholerica (pelo dr. Eugenio Monteiro de Barro ). V. Gaz'
11Jcel. do Rio de Janeiro, 1863, pg. 133. (8. da F.)

3695.· Febre perniciosa pneumonica (pelo dr. EU5enio Monteiro de Barros). V.
Gaz. lJled. daRia de Jemeiro, 1863, pg. i57. (B. da F.)

3696:- Clinicn medica. Febre perniciosa de f6rma alnxica. Lição oral fei ta pelo
sr. dr. 'l'orres Homem no dia 6 de Julho, e tomada pelo intel'llo da Faculdade C.
Barata Ribeiro. V. Revistado Athellêo M'eclico, n. i, 1867, pg. 2. (B, da F.)

3697. - Observação de um caso de febl'e perniciosa de rórma ataxica. Pelo sr, Ma
noel Rodrigues Monteiro de Azevedo. V. Rev. tl·im. ela soe. Inst. Aead., nO 1, i867,
pg. 90.

Exp.: Acad. Imp. dn Modicina.

3698. - These de sulliciencia apresentada li Fac. de Med. elo Rio de Janeiro e
sustentada em 25 de Olltubro de 1867 pelo dl'. PlJilemon Jeau Baptiste Cuvillon ela
Fac. de Strasburgo. Rio de Janei?'o, Typ. do ApostoZo, 1867, in-!t,," gr. (D. da F.)'

Ponto: Algumas palavras sobre as febres illlerll1ittellles elas terras quentes do
Golfo do Mexico.

3699.- Observação do sr. dr. João Damnsceno da Silva ácerca ele um ca o de febre
perniciosa ncompanhnda de cong-estão de figado e seguida ele uma hydartrose em um
dos joelhos. V. Ann. Bras. ele l1Iec~., XIX (1867-68), pg. 132. (B. ela F,)
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3700.- Das febres perlodicas provenientes dos miasmas paludosos. Tbese apre
sentada e sustentarIa para verificação de titulo perante a Faculdade Medica da Bahia
por José Denato Cupido. Bahia, 1.'yp. de 1.'otbl"inho & Comp., 1868, in·lJ,'" gr. (le 2 il'.,
7-2 pp., 1 D. (B. da F.)

3701. - Caso. de febre perniciosa oom?tosa, cur?da pela applicaçuo hypodermica de
sulfato de qUlnll1a. Pelo dr. A. Pacd]co Pereira. V. Gaz. ilied. ela Belliia, II[
(1868-69), pg. 73.

Exp.: D,'. J. Z. rie Menezes Bl'llm.

3702. - Observações sobre algumas fórrnas de mole tias palustres. Pelo dr.
.anoel Joaquim Saraiva. V. Gaz. 11fed. da Ba/tia, 1Il (1868-69), pg. 1lJ,7. (B. da F.)

3703.- Observação de nm caso de febre perniciosa complicada do pneumonia do
pulmão direito, pelo dr. Peçanba da Silva. V. Ann. Bras. de afed., XXI (1869-70),
pg. 325. (B. çla F.)

370lJ,. - Os cryptogamas agente das mole~tias infecciosas. Investigações sobre a
causa das febres palustres. Pelo dr. Oemetno C, Tourinho. V. Gaz. llfed. deI Bahia,
V 0.871-72), pg. 30.

Exp.: Dr. J. Z. de Menezes BI·um.

3705. -Febreremittente(porS. L. [SilvaLimaJ). V. Gaz.1Jfed. da Baftia" V
(1871·72), pg. 2lJ,9.

Exp.: DI'. J. Z. do Monozos Brllm.

3706. - Concurso para a secção de sciencias medicas. Rematuria endemica dos
paizes quentes. These apresentada e publicamente sustentada em Junho de 1872 na
Fac. de Med. da Babia pelo dr. José Luiz de Oliveira Couto. Bahia, 1.'yp. do Dia1'io,
1872, in-lJ,.o gr. de 3 ff., lJ,2 pp. num., 6 iI., com 1 est. (B. da F.)

3707. - These apre entada para ser publicamente su tentada perante a Fac. de
Med. da Bahia em Novembro de 1872 afim de obter o grau de doutor em medicina
por Francisco Julio de Oliveira Pereira, Pontos. Febres palustres. Secção medicu.
Croup. Secção accessoria. Re piração vegetal. Secção cirurgica. Pustula maligna e
seu tratamento. Bahia, Typ. Constitucional, 1.872, in-lJ,.o gr. de 3 iI., 20 pp. num.,
1 il. (B. da F. )

3708. - These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por José de Aze
vedo Monteiro. Rio ele Janeiro, 1.'yp. elo Impe1'ial Inst. ;i?·tistico, '1.872, in·l!,.o gr. de
2 iI., 134 pp. num., 1 il. (B. da F. )

Pontos: L° Diagno"tico e tratamento das febres paludosas; 2.° Febl'e amarella;
3. oOperações reclamadas pelos tumores hemorrboidal'ios ; 4. ° Oque é a ozona?
3709. - Tbese apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Manoel de

Arriaga Nunes. Rio de ,Jemeiro, 1.'yp. do Apostolo, 1872, in-lJ,.o gr. de i il., 1.10 pp.
num., 1 11. ( B. da F. )

Pontos: LO Diagno. lico e tl'atamento das febres paludosas; 2. oPneumonia; 3.°
ParalJelo entre a embryotomia e a operação cesariana; 4,0 DJ envenenamento pelo
pbosplJoro.
37'lO .• Tratamento indigena bra ileiro das febres paludosa-. (Pelo dr. José de

Azevedo Monteiro. ) V. Gaz. Nad. dll Bahw, VI ( 1872-73 ), pp. 3~6 e 316.
Extr. da tbese inaugural do auctor.

E!p.: Dr. J. Z. de Menozes Brnm.

37H. - Tbese que sustenta em Novembro de 1873 para obter o grau de doutor
em medicina pela Fac. da Bélhia Rilymundo ele Arêa Leão. Pontos. Secção me
dica. Febre rcrnittente das regiões tropicaes. Secção medica. lnfl>cção e contagio.
Secção cirurgica. Ob taculos ao parto provenientes do collo uterino e uas indi
cações. Secção accessoria. Be piração vegetal. Bahia, 1.'yp. de J. G. 1.'ou1'inho, 1873,
in-lJ,.o gr. de 26 pp. num., 111. (B. da F.)

3712. - The.e apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Guilherme Pc
r~ira da Silva Belmonte. Rio ele Janeiro, Typ. Academica, 1873, in-lJ,.o gr. de 2 ff.,
U9pp. num.,1 n. (B. daF.)

Pontos: i. oDo diagnostico e tratamento das molestias paludosas; 2. o Tb~rap~u
lica geral dos envenenamentos; 3. 0 Acupressura; 4. 0 Febres paludosas dos palzes JIl
tertropicaes.

3713. - Estudo pratico sobre febres palustres pelo acad. Ribeiro da Cunha. VI
Gaz. Med. deI BlI//'ia, VII (1873-7/1), pp. 228 e259.

Ex.p.1 DI'. ,t, Z. do Monozos 11rulll. '5 I
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3714: .• Cachexia paluslrê com febre intermiLLente. V. Rev. Jlfed., 1873-74:, pp. 62,
73. (B. da F. )

37Hi.· Memoria sobre a opportunidade do uso do . ulphalo de quinina nas in
fecções palustres, pelo dr. João Francisco de Souza. RIO de Janewo, J. G. de
Azevedo, edito/', Hl74:, in-8. 0 de 28 pp.

Exp.: Bibl. NncionaJ.

3716. - Tue e para dotouramento apresentada á Fac. de Med. da Bahia para ser
ustentada em Novembro de 1874: por Alexandre de Abrell Fialho ... Pllntr

Secção medica. Febres intermittente dil regiões tropieaes. S 'O 'ão medica. QUi
melhor tr<1lamento da ~1l1gina diphterica? Secçào cirurgica, Pustula maligna e ~

tratamento. See ão accessoria. Do infanticidio con iderado sobre o punto de vist
medico·legal. Balticl, 1.'yp. Americana, 1874:, in-4:. o gr. de:2~ pp. num., 1 n.
(B. da F.) ,

3717. - These que lla de u.teutar em Novembro de 1874: perante a Fac. de Med.
da Bahia afjin de obter (l gráo de doulor em medieina Arthur Carv,i1ho da Co~ta.

Ponto. Febre intermiLtente da reo-iõe tropicaes. Secção medica. Qual o melhor
tratamento da ano-ina dipllterir.a? Secção cil'llrgi<:a. Feridas por arll1ilS de fogo.

ecção aece.soria. Póde-se em geral ou excepcionalmente afirmar que houve estupro
BCIllia, ImlJrenSa Económica, 1 \74, in-4. 0 gT. de 2 ir., 55 pp., i n. (13. da F.)

37i8.-These apresentada á Fac. de Med. do Rio de J,llleiro por Carlos
Cllludio da Silva. lUa de Ja'lCiro, Typ. de Francisco Alves de Souza, 1874, in-4:. ogr.
de 1 fi., H6 pp.,:I. n. (B. daF.)

Ponto: LO Lyrnphatites perniciosas; 2,0 ITygl'ometria; 3.0 Dos corpos es
tl'anllo nas via ael'ea ; 1•. 0 Fava de Calallal' con 'iderada plJarmacologica e thera
peulicamente.

37i9.-'l'he e apresentada à Fac. de Meu. do lHo de Janeiro e sustentada para
o concurso ú cadeira de pathologia intema pelo dr. Jolio D,lma cena Peçanha
da Silva. Rio de Janeil'o, 1.'yp. Univ. E. H. de Laemmert, 1875, iu-!f,.ogr. de 5 fL,
12pp., ltl.(B. da F.)

Ponto: Febres perniciosas.
3720 - Fac. de Med. da Bahia. 'I'he e inaugural de Romllaldo A. de Seixas

Filho. Ballia, TYIJ. Constitucional, 1875, in-4." gr. de 2 iJ., 101 pp. num., 1 fi.
(B. da F.)

Ponto: Febres remillentes do paizes tropicae ; 2. 0 Qual o melhor tratamento
dos aneurismas; 3.° Do infanticídio considerado oh o ponto de vista medico-legal;
q,. ° Das emissões sangu ineas na pneumonia.

3721.- F~c. de hfed. da Bahia. Tl1ese de douloramento de Pedro Julio Bar
buda. Baliia, Impl'ensn Ecollomicn, 1875, io-4. 0 gr.de i 1:1., 87 pp. num.,
:I. lJ. (B. da F .) -

Pontos: LC Qual o melhor tratamento das febres pernicio a ? !.O Hematuria
endemica dos paize, que~te3; 3." InIec\ião purulent::t; 6.. 0 Que confiança merece
a preparação phllrmaceutlca denollllOacta - extracto?

3722.- These aflresenlada fi Fllc. de ferl. do Rio de Janeiro por Adolpho
ArthllT Ribeiro ~a Fonseca. Rio de Janeiro, Typ. de O. Leuzin.qer & Fil/lOS, 1~76,
in-!J,.o gl'. ele 2 fi., i43 pp. nnl11., -l O. (B. da F.)

Pontos: LO Das emanações palustr,es 2.~ Envpnenamento pelo arsenico;
3. 0 Do thromllo vulvo-vaglllal, 6.. ° DiagnostIco dlITerencial entre as 1l10lestias
do estomago.

3723. - The e apresentada á Fac..de Meel. do Rio de Janeiro por Constante
da Silva Jardim. Rio (le Janeiro, Typ. Central Ce Brown & EV((l'i to, 1876, in-4. ° gr.
(B. da F. )

Pont'ls: LO Das emanaÇÕes palustrps; 2. 0 Estllrlocbimico-plJarmacolo,rjco sobre as
rruin~s; 30 Baço; 6.. 0 Funr,çõ&s do grande sYlllpalhico. . "
. AccompanlJa.-a Ensnios sobre a (lo/'a dos pantanos do BI'nz:il, pelo dr. Caminhoá.

3721~. -1.'l'atamento das filbres intel'Ulittl'ntes pelas injecções hypodermicas de
bl'omhydrato de quinina pelo dI'. Lucinda Filho, &. Vassouras, Typ. da Empl'eZet
clb lfunicilJio, 18m, in·8. 0 gr. de 3 11'., lii pp. num. (B. da f:<'. )

_ SllJiu antes na Revista Medica tltj Rio de Janeiro de NoVembl'O B Dezelnbro de
iB/6.
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3725. - Li ões de clínica medica. Da febre remiltente paludosa. Ex:tr. da
lição oral feita pelo sr. prof. Turn' -Homem no dia 1.2 do corrente (mez de
Abril). (Por K. V.) V. Rev. Ifed.,1.877, pg. H3. (B. da F.)

3726. - Tlleso de suillciencia apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro
pelo di'. Rafael de Féo, da Univ. de Napole~. Rio de Jl!fwiro, Typ. Academica,
1.879, in-4. 0 gr. de 2 ff., 2'1·4 pp., 1. D. (B. da F.)

Ponto: BI'evrs rnençü3 acerca do elIeiLos.io miasrna palu tre ou malaria sobre
o organislllo l1ulllano.
37~7.- Pathologie exolique. Elude comparative dos caracteres cliniques de la

Jtbienenlerie et no la lievl'e rem ittente pai udé 'nne typho'ide, u'aprês le professeur
i'orres liom '01. V. AJ'ch. de j1fJd. N'llv., t. 31 (1.879), pg. 50. (B. da F.)

3728. - Cachexia pai u tre. Apontamentos tom;ldo' na aula ele pa thologia interna
(por Gabriel Philadelpbo). V. União Acnd., de i6 ele Julho ele 1880.

Exp:. niol: Nacional. .

3729.· These apre entada á Fac. de Med~ do Rio de Janeiro flor Edmundo
Xavier. Rio de Jruteiro Typ. elith. de ]fol'eim, J{lximino& Cmnp., i8 O, in-1h O gr. de
2 fT., 80 pp. num., i!l. (13. d:l F.)

Ponlos: l.0 Febre perniciosas; 2. 0 Da quinas; 3. 0 Telano dos recem-nascidos;
4,.0 Dos ca'all1entos sob o ponto de visla hyglenico.
3730. - 'L'hese apl'esentada á Fac. de MerJ. do Ria de Janeiro por Hugolino

Ayre~ de Freitas Albuqu rque. Rio de Janeiro, Typ. do Apostolo, 1880, in·-4Y gr. de
21f.,65 pp. num., 1 D. (B. da 1'.)

Ponto; 1.0 Febres perniciosas; 2. 0 Do opio; 3.° Dos corpos estranhos no esa-
pllago' q..o Da pneumonia lilJrinosa. .

3731. :'L'hp. e apre'ênt'lna á Fac. de ~Iell. rio Rio de Janeiro por João Pedro da
Veiga. Rio de Janeiro, Imp)'ensn Indllst/'irll de Joào Paulo Fen'eim Dias, 1880, in-4. 0

gl'. de 1 fl., 86 pp. num., i D. (B. da F.)
Ponto: i. O Febre perniciosa; 2. 0 ignaes de morte; 3. 0 Das indicações e

contra-indicações da litbotl'icia e da talba; 4,.0 Hypoemia intertropical.

3732.· Tratamento das febres paludosas. Conferencia foi tas na aula de clinica
medica da Fac. de Med. do Rio de Janeiro, rm 1.879, pelo sr. prof. Torres
Homem. Coi bidas p lo sr. dr. l'inael da Rocha e revistas pelo professor. V.
Uniào j11edica,1881, pp. !i8, 163,352. (B. da f.)

3733.- Do ell1pl'e~o do bl'omhydl'ato de quinina, em injecções hypodermicas, nas
febres paludo.a pelo r. dr. Aureliano Teixeira Garcia. V. União Med., i882, pg.
[~63. (B. da F.)

3736,.- Theseapresentada li Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Matbeus H. M.
Nogueira da Gnma. Rio ela Janeiro, TUI). Lombaerts & C., i882, in-4. 0 gr. de 1.
fi., 183 pp., 2 ir. (8. da F.)

Ponto: LO Febre. pel'nicio as; 2. 0 Das quinas; 3. 0 Parallelo entre a divul ão
e' a urdl1rotomia interlla; 1,.0 1l0S easalllentos con anguineos.

37:35.- The e apl'l'sentada á Fl1C. de Med. do Rio de Janeiro por Octaviano Cou
tinbo E,pindola. Rio de Janeiro, Imp/'ens(~ Indu trial, i/)82, in-~.o gr. de21I., 85
pp. num., i D. (3. da F.)

Ponto: LO Ii'ebres perniciosas; 2. 0 Do opio; 3. 0 Tratamento da etysipela
traumatica; 4. 0 Telano.

3736.- Tlle e apre entada it Fac. de ilIed. do Rio de Janeiro por Antonio Nunes
dr. B.i1TOS. Rio de JanrJt7·O. TYJ!. de J. D. de Oliveim, i882, in-4. 0 gr. de i fi.,
76, pp. num, i fi. (B. da F.)

Pon tos: L o Febres pernicio as; li. o Do opio; 3. o Do coração; 4. o Diabetes
sactial'illa.

3737.- Fl'bre paludosas. Emprego do brombydl'alo de quinina em injerções
hyplldermicas pelo dr. Aureliano Teixeira Garcia. V. Ann. Bras. de lI{ed., XXXIV
(1882-8J), pg. il38. (B. da F.)

3738.- Observnção de um -aso de fehre pemicio a d!llirlmte no serviço do
dI'. Martin' Costa~ pelo sr. Placidino Bligagào. V. Gaz. dos Husp. (1883), pg. m.
(8. da F.) I 'J 1..
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3.739.· Do emprego do chlorhydralo do pereirina no tratamento elas febres
palustres pelo sr. dr. Alrredo Backer. y. Uniào lIled., 188lJ"pg. 332. (13. da F.)

37lJ,O.- H.elatorio do sr. dr. José Pereira Rego sobre a memoria do sr. di'.
Antonio Délvid Vasconcellos de Cunavarro sobre as febres inlermitLcnles paludo as
reinalltes no valle do Amazonas. V. Ann. BI·as. de lIled. XV (1863-6lJ,),
pg. 236.

Elp.: nibl. Nacional.

37M. - A Cebre intermiLLente do norte da provincia do Cearú pelo dr. Francisco
de Paula Pessoa Filho. Fortatezf(" Typ. Bnsiliense, 187't" in-3.0 de 5lJ, pp., 1 ii.

Exp.: J3ibl. Nacional.

3h2. - Das febres palusLres e parlicularmente da febre pseudo-conLinua em
Serrripe pelo dr. José Louren o de Magalhães, &. B'l!l.in, Typ. do Diario, 1873,
in-lJ,.o de lI-B5 pp. num., 1 a. clq indice. (B. da (i'.)

31(a,3. - Breve consideraçõe~ sobre as febre. inlermiUentes panLanosas, observadas
na margell do Paraguassú, e de alO'uas de seo' conOu ute ,especialmente nas Lavras
Diamantinas, do Sincorá. Tbe e apresentada e su telllaja IJ ranle a Fac. de !lIed. da
Babia por Anlonio de Souza e Silva ... para verificação de seu titulo em Oulubro
de 1864. Balúa, Typ. Po,q.lJetti, ele Tourinho & C.", 186~, in- 'I.o gr. de 2 fT., 2lJ, pp.,
1 fi. (B. da F. )

37M. - Reflexões sobre as cau as qLlO nos parecem terem dado nu cimenLo ás
febres chamadas de Macacü, desde Janeiro de 1829 alé Maio de 1831 (por João An
tonio de Medeiro). V. Sem. cle Slluie Pllbl., I, pg. 3M;. (B. da F.)

3iM>' - Tratamento das febl'es intermilLentes, vulgarmente se õe , ou avi o que
se dá aos babitanLes dos lugãrc pantana o da provincia do !lia de Janeiro, pela
Sociedade de Medicina de ta cidade. V. Sem. de S'ludJ Pabl., I, 1833, pp. 553 e 567.
(B. da F.)

37116. - Febras inLermiLtenLes. Ex.all1e das sna. causas no Rio de Janeiro. Agoas.
(Pelo dr. Paula Candido). Y. Ditll'io de Saucle, 1835, pg. 41. (B. da F.)

3747. Algumas considerações sobre as febres intermiLlenles, que endemicame)1te
reinam nos lugares de erra abaixo no Rio de Janeiro. (Pelo dr. João Caetano da'
Costa e Oliveira.) V. Al'ch. Med. Bras., I, pg. 22L. (13. da F.)

374:8. - Nolicia sobre uma epidemia de febres paludo"as, que reinou no corrente
anno na fregnezia de S. Nicoláo de Suruby (pelo dr. Julio de Moura). V. Gazeta
Medic elo Rio de .Tcmeil'o, i86~, pO'. 4. (13. da F.)

374,9. - These apresenlada á Fac. de Ied. do Rio de Jlmeiro e sn lontada em ~8

do Novembro ele 1868. pelo dr. Francisco José Xavier. Rio de Janeiro, Typ. T!l.e
venet & C."', 1868, in-/J,.o rrr. de 511'.,79 pp. num., 1 a. (13. ela F.)

Ponto: LO Do diagno lico e iTalamenlo das febres pCl'Oicio as mais frequenles
110 Hio de Janeiro; 2.° CLJolel'a-morbus; 3. 0 Das luxações da eXLremidade superior
do radio; 4. 0 ll~ranlicidio por omi'são.

3750.- Informação acerca da, mole lia. mais frequenLes do municipio de Campo
dos GoyLacazes, sua cau as e tralamento l) do" prod uelos nalurae~ do me mo muni
cipio applIcaveis á tberapeutica, por Manuel de Araujo de Sousa Lobo. 1838.

A u t o g r a. p h o ? ln· fo I. 6 IT,
Exp.: Di bl. Nacional.

371>1.- Observações succintas e breves sobre os quisiLoS seguintes: 1.° As moles·
tias endemicas d'e le paiz (Campos uos Goytacazes), em geral. 2.° A epid lUias
mais frequenLes e notaveis. 3.0 A cauzas de similh,Jlltes enfermidades. 4.° A apli
cações medica que melhor tem provarIa para de Lmil-as OLI minorai-as. 5. 0 Quaes
sejam os producLos medicamenLo os de qualquer do tros ramos da natureza, qne o
paiz oLTereça. Por Francisco Gomes Alves de Malta Prego, CirLl1'gião Formado. 183 .

Or i g i n a I. ln-foI. l.O [f.

Exp.: Bibl. Nacional.

3752.- Algumas reUexões sobre as febres que reinão em Campos (pelo dr. Jero"
nyOlo BapLi3ta Pereira). V. O Obsel·v. illed. e Cil'., n.· 6 de 1860.

Exp. : Bibl. Nacional.

3753.• As febres paludosas (de Campos). Y. LrccBl'Ch .Filho, Estudos clínicos e
therapeuticos, pg. i. (8. da F.)
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375lJ,.- These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Philogonio
Lopes Utinguassú. Rio de!aneil'o, Dir!s cL,(SilvaJunio1', 1877, in-lJ,.o gr. de 1 f1.,
104, pp. num., 1 fi. (B. da F.)

Pontos: LO Do diagnostico e tratamento da divers:ls fórmas de febra pel'niciosa
que reinam no Rio (Ie Janeiro; 2.° 00 infanticidio ; 3. ° Operações reclamadas pelos
estreitamentos da li retllra ; 4.° Lesóe organicas do coração.

3755.· Relatorio apresentado ã Camara Iunicipal do Pirahy pelo dr. Aureliano
Toixeira Garcia. Rio de Janeiro, Typ. Imp. e Consto de J. VillenetlVe& C.a, 18i8,
in·8.0 de 16 pp. num. (13. da F.)

Versa sobre a epidemia de fehres paludosas que grasso.u na. Barra do PiralJy,
prov. do I io de Janeiro, em 1.878.

3756.- Di ertação. Sucção de scieocias medica". Do diagno tico e tralamento
da diversas fÓI'mas de febro pel'nieio'a que reina no Rio de Janeiro. Secção de
sciencias acce orias. Valor da docimasia pulmonar nas investigaçõe' medico-Iegaes.
ecção de sciencills cimrgi'a . Vicio de con formação da bacia. Secção de sciencills

medica'. Da ilerunças. 'fhe e apresentada á Fac. de Med. do Bio de Janeiro em 10
de etembro de 1879 e 'u ·tentada perante a Fac. de ~Ip,d. da Babia em 2[) de De
zembro do 1879 por Jono Barb sa do' Santo . Rio de Janeiro, Typ. C'(1'ioca, 1879,
in-lJ,.o gr. de 3 JJ., 89 pp. num., 1. O. (13. da F.)

3757 Pathologie elwtique. Les lymlll1allgüe pernicieu es de Rio de Janeiro,
d'aprés le dI'. Cario Claudio Uil Silva et le' documents bresiliens. V. Al'chives de
llfed. Nnv., t. :13 (l880), pg. 366; t. 3i, (1880), PíY. 201. (B. da F.)

3758.- Fac. de Med. do Bio de Janeiro. 'file e apre"entada em 1.0 de Outubro
de 1883, para er u tentaLla por Archias Eurico Cordeiro ... afim de obter o gráo
de doutor em mediciua. Di serta .1ío. Gadeira de pathologia interna. Febres perni
ciosa do Rio de Janeiro. PrOpO.:iiçõe3. La Cadeira de clinica mellica. Qual o trata
mento qLle mais aproveita no casos de aneurisma da aorta? 1. a Cadeira de clinica
cirurgica. Diagnostico ela commorão e contusã, cerebral. Cadeira de pl1armacia. Das
quina~ chimico-pl1armacologicamente con iderada . Rio de Janeiro, Typ. e Litlt.
deL. lVinter, 1883, in-lJ,.o gr. de 1. n., 36 pp. num., i n. (B. da F.)

3759.· Disserlaç1ío. Cadeira de patholo~ia interna. Febres p l'Iliciosas no Rio de
Janeiro. Propo'içõos. Cadeil'u de pathologia interna. Cbyluria. Cadeira de phal'ma
cia. Das quinas cl1imico-pbarmacelogicamente con ideradas. Cadeira de anatomi~

descriptiva. Meningea . Tho e apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro em 29
de Setembro de 1883 para er su tentada por Guilherme Caetano dQ ValIe ... alim
de obter o gl'áo de doutor em medici ua. Rio de Janeiro, Typ. de G. Lel!zin,qer & Fil'IOS,
1883, in-4,.o gr. de i !l., 4,1 pp. num., 2 II. (D. da F.)

3760. - DisserLa ão. Cadeira de patl1ologia interna. Febres pel'lliciosas no Rio
de Janeiro. Proposições. CadeiJ'a de physica. Luz. Cadeira de anatomia descripLiva.
Circul11 voluçÇíes cerebraes. Cadeira de hygiene e hi toria da medicina. Da cremação
dos cadavere . These apresentada li Fac. de Med. do Rio de Janeiro em 29 de Se·
tembro de 1883, para ser ustentada por Oscar Satyro da Cunha Bittencourt ...
afim de obter o gráo de doutor em medicina. Rio cle Janeh'o, Typ. Cantml ele Evnristo
Rodrigues elrt Cosi"" 1.883, in--í.o gr. de 2 fI., 1~2 pp., 2 (r. (B. da F.)

3761. -. A intoxicação paludo a na esquadra em operações no rio Paraguay. V.
Gaz. llfed. da Bnhia, II (1. 67-68), pg. 85.

Exp.: Dr. J. Z. de 1IIenezes Brlllll.
3762.- A intoxica ão paludo a no exercito brasileiro em operaçõe contra o Pa

raguay(pelo dr. Julio R. de Moura). V. Gaz. Jlfed. da Bahia, U (1867-6~), pg. 1.37.
Exp.: Dr. J. Z. tio ~[enezes Brulll.

3763. - Ainda a intoxicação paludo a no exercito brasileiro em operações contra
o Paraguay. Pelo dI'. Julio Rodrigues de i\Ionr,l. V. Gaz. Med. da Bahia, n
(1867-68), pp. 2lJ,3 e 269.

EXJl.: Dr. J. Z. de Menezes BmUl.

li

Molestias parasitarias

376!J,.- Memoria helminthologica su citada pela observação da expulsão de hum
tenia cLlcurbilino, promovida pelo tratamento anlirritativo ; dirigida ü Soc. de Med.
do fiio ele Janeiro, por Clauel io Luiz da Costa, em 10 de Ago,to ele 1830. V. Rev.
Med. FI!l1n., IU, pp. 264, e 305. (B. da F.)

1?3
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376;),· Obsprvação sobre bum caso de pustula malignn, felizmente curada com a
agua de Labanaq ue : lida pelo sr. João Alves Carneiro. 1833. V. Reu. Med. Flum.,
I, n."!J:, pg. 22. (B. da F.)

3706.- Relatoria do SI'. Sigaud sobre a memoria do sr. João Antonio de Azevedo
relativo á pre. ença dos vermes lombricoides nas feridas e nos tecidos dos membros.
V. Sem. ele Saude Pabl., I, pg. 550. (R. da F.)

3767.· Expulsiio de uma oliLaria por meio do co imen to ela casca da raiz da ro
meira. Lido perante a Soco dtl Med. na sessiil) de 16 de Maio de 1.835 por Francisco
Freire AJlemáo. V. Rev. Med. Fltlm., II, n. o 1, pg. 49. (B. da F.)

3768. - Expulsão parcial da tenia pelo uso casual da ipecacllanha, tomada com
pleta pelo emprego do oleo de ricillO e cascas de raiz de romeira; observação do
sr. dr. J. M. dIJ N. F. (~oronha Feital). V. Rev. lIIe{l. Bras., II (1812·43), pg. 270.

Exp.: Bill/. Nacional.

3769.- O Bicho da Costa. V. jb·ch. ilfed. B,'as., III (l.8~6-47), pg. 237. (B. da F.)
Extl". 60 iIltlsaico, lia Bahia.

3770.- Alguma proposições obre a pustllla maliguae o carbunculo. The e apre
sentada á Fac. rle Med. tio l\io de Janeiro l: ustentada em Hl de Ilezembro de t8lj,9,
pelo dr. Luiz Henrique da Fon oca. Riu de Janeiro, Typ. Brasiliense de F. M.
Fel'1'eira, 18lj,9, in-fl:. o gr. ele 4, pp., 3 Lf. (8. da F.)

3771. - These apresentada li Fac. de Med. do Rio de Janeiro e u tentada a
i5de Junho de i85f1: para verificação do diploma, pelu dr. Augu to Emilio Diéder,
pela Fac. de Paris, obre vegetae' parasitas do homem. Rio de Janeif'o, Typ. Imp. e
Consto de J. Vilteneave e Comp., '185f1:, iu·fI:.O gr. de fi: pp., 2fT. (B. da F.)

3'772.· 'l'lJese de sulliciencia apresentada á Fac. de Med. do Hio de Janeiro e us,
teutada em 29 de Outubro de 1857 pelo dr. Cnrlo. Leopold clJmid l'ormallo pela
Univ. de Goettin~ua. Rio de Janeif-o, Typ. Ultiv. de Laemmel't, 1.857, in-fl:." gl'. de
2 fI., iú-4, pp., 2 1I. (B. da F.)

Ponto: A n:<tureza da sarna e a influencia da vestimenLa sobre ella.
3773. - TlJese de sulliciencia apresentada á Fac. de 1I'led. do Hio de Janeiro e sus

tentada em 29 de Ago ·to de 1859 pelo dr. Bobert Reid Ka lIey, da Uni V. de Gla cow.
Rio de Janeiro, Typ. Univ. de LrwJnmeJ't, 1859, in-4." gl'. de.2 IL, ·10 pp. (B. da F.)

Ponto: A solitaria.

377f1:. - The5e que sustenta para obter o grão de doutor em medicina pela Facul
dade da Bahia Joaquim da Costa AutUll S. Balda, TUp. de Camillo de Lellis Masson,
1.!S63, in-li." gr. de fi: ff., 20 pp. (B. da F.)

Pontos: LO Enlozoal'ios do cúrpo humano, seu t"atamento; 2." Abccs os por con·
gestão j 3. ° Som no; 6,.0 Os medicas teem re 'ponsabilidade n exercicio de sua proO·são.

3775.· A cholera mOl'bus e a feh '-e amarei la erão de uature a para ital'ia? (Pelo
dr. Caminhoá.) V. Ann. Brcls. de Aled., XVI (1.86(&,-65), pg. 70.

Exp.: Di lll. Naciooal.

3776.- Anchylostomos duodenaes em um ca'o de cachexia paludo. a (pelo dr. A.
T. Roclla). V. Rev. do Athenéo JIedico, n." 1..1867, pg. ':16. (13. da [l.)

3777.- Anchylostomos duodenaes (pelo dr. O. \Vucllerer). V. Ga"'. lJfed, da Bahia,
II ( 1.867-68), pg. 150.

Exp.: D,·. J. Z. do Meoozcs Bl'um.

3778.- Ancllylostomos dllodenaes encontrados em cada vere" de hypoemicos na
ilha Ma)'otti, ullla das CO/TlorJS ( pelo dr. O. Wucherel'). V. GltZ. Med. da Balda, II
( 1867-!i8 ), pg. 229.

Exp.: DI'. J. Z. de ~'Iellozes BI'OIll.

3779.- These apresentada para ser u~tentada em Novembro de 1.868 perante a
Fac. de Med. da Bahia por Joaquim lanoel Rodrig-ues Lima, para olHe,' o gráo de
doutol' em mellicina. ]3'lhict, 'l'UP. de Camilto de Lettis ~flsson & C., 18ti8, in·fI:.o gr.
de 1. fl., 20 pp.,1 /l. (B. da F.)

Pontos: LO AfIecçües carbuncuLosas; 2.0 Infecção putrida j 3.0 Astbma j 4.° A
glycerina poderá ser empregada com vanLagem quer como medicamento quer como
agente de dissolução?
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3780.- These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada em 29 de
Novembro de 1.8ti8 pelo dr. Cassiano unes Moreira. Rio de Janeiro, Typ. de Do
mingos Luiz dos Santos, 1.868, il1·4.0 gt'. de 4 lf., 82 pp., 1 n. (n. da F.)

Pontos: LO Das moles tias carlJunculosas; 2. °Qual a influencia que exercem as
sangrIas geraes na marcha e terminação da pneumonia; 3.° Da eclampsia durante a
prenhez e o parto; 4. ° Do aborto criminoso.

3781.· Noticia preliminar sobre vel'lnes de uma especie ainda nuo descripta, en·
contrados na urina de doentes de hematuria inlertropical no Brazil. Pelo dr. O. Wu
cherer. V. Gaz. Med. da Bahic~, III (1868-69), pg. 97.

Exp.: Dr. J. Z. de Menezes Brum.

3782.· O anI ylostomo duodenal, observado em Cayenlla (por L.) V. Gaz. llled. da
Bahia, III ( 1.868-69), pg. 97.

Exp.: Dr. J. Z. de Menezos Brum.

3783.· Sobre o Anchylostomum duodenal e ou Strongylus duodenalis dubini. Pelo
dr. O. Wl1cberer. V. Gaz.Med. d(~B(LhÚt, III (1.868-69), pp. liO, 1.8~ e198.

Exp.: Dr. J. Z. do Mocozos Brom.

3784.- Trichina. Trichinose. Pelo dr. Cllernoviz. V. Gaz. llled. da Bahia, III
(1868-69) .

EXJl.: Dr. J. Z. do Monozos D,·um.
3785.- These apresentada :\ Fac. de Med. do Rio de J:.lL1eiro e sustentada em 2~

de Abril de 1869 pelo dr. Prudente Hibeiro de Castro. Rio de Janeiro, Typ. Thevenet,
1.869, in-4.0 gr. de 2 IL, 41. pp., 1fi. (8. da F.) .

Pontos: L° Das molestias carbunculosas; 2.° Cbolera·morbus; 3.° Operações
reclamadas pelos tumores hemol'1'boidaes j 4. ° Infanticidio por omissão.

3786.- Sobre a hematuriano Brazil. Pelo dr. \Vucllerer. V. Gaz. Med. da Bahia,
IV (1869-70), pp. 39,49, 61, 73 e 81).

Exp.: Dr. J. Z. do Menezus Brom.

3787. - Tlle e que sustenta em Novembro de 1870 para obter o gráo de doutor em
medicina pela Fac. da Babia Symphronio OJympio dos Santos Lima. Bahia, Typ. de
i11wl'lJues Al'isticles & C., 1870, in-4.0 gr. de i fi., 26 pp., 1. fi. (B. da F.)

. Ponlos: LO AlJecções carbunculosas no homem; 2. ° Vantagens da escutação e
percussão para o diagnostico; 3.° Queimaduras j 4. ° V inbos medicinaes.
3788.- 'l'hese apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Antonio Pereira

de Barros Leite. Rio de Janeiro, Typ. Aeademiea, 1.873, in·4.0 gr. de 2 lf., 73 pp., i fi.
(8. da F.)

Pontos: 1.0 MOl'll1o no bomem: 2.° Da. morte subita; 3.° Da. origem, uso e
desenvolvimento do cordão umbilical; 4.° Das causas de molestias.

3789 .. Noticia de um caso de helminthiase ohservado em S. Paulo (por C. de
F.). V. Rev. Med., 1873-74, pp. 8 e 25. (B. da F.)

3790.- Estudos helminthologicos. Nota sobre um novo entozoario coincidindo
com uma molestia cutanea dos negros, muito semelhante á sarna á qual os inglezes
dão o nome de -craw-craw. Pclo dr. Julio de Moura. V. Rev. 11Ied., 1874-75, pp.
2Hí, 245,293; 1876,1)g. U7. (8. da F.) .

3791 .. Memoria sobre a filariose ou a moles tia produzida por uma nova especie de
parasita cutaneo descoberto por Antonio José Pereira da Silva Araujo, &. Bcthia,
Impr. Economiea, 1875, in-4.0 de XXX1X-86 pp. num., 2 lf. com 2 est. lith.

Come<;,ou sei' reprod. no ilfovimento Jlfec/ico, do ~Jaranhão, n.0 5 1 e 3,1876.
V. Analyse pelo dr. Garnier nos Ann. Bras. de Jlf.:d., XXVIII, pg. rí,38.

Exp.: O Al\ctor.

3792.- These de sufficiencia apresentada á Fac. de Med. do Hio de Janeiro pelo
di'. Luiz de Mello Souza Brandão e Menezes, da Univ. de Paris. Rio de Janeú'o, TYI}.
Univ. de E. & H. Laemrnel't, 1.875, in·4.0 gr. de2 If., 27-6 pp., 1fi. (8. da F.)

Ponto: Contribuição para a. historia do i\1ya.sis ou bicheiro das fossas nasaes.
3793.- Le Myasis ou Bicheiro des fosses nasales, pai' .Ie dr. Mello Brandão. V.

AreI!. de 1J'fàl. NILV. t. 27, 9, 1.877, pg. 311~. (B. da F.)
Exlr. da Gaz. Afed. ela Bahia.

3794. - Da filat'iose. (Carla do dr. Antonio José Pereira da Silva Maujo.) V.
Rev. Med., 1876, pg. 107. (B. da F.) Á/

38 1,)--,
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3791>.- Estudo zoo-clínico sobre alg-uns animaes parasitns e venenosos do Bl'azil
pelo dr. Martins Costa. V. OPl'Ogl'. Med., I, pg. 1>7. (B. da F.)

I. Berne.
Reprod. na G[tZ. lIfed. da Bahia, i876, pg. 1)1l~.

3796.- Le Berne par le dr. Martins Costa. V. Areh. de Méll. NavlIle, t. 27 (1877),
pg. 312. (B. da F.)

Extr. da Gaz. jJ'1tul. da Bahia.

3797.-Expulsào de uma tania solium após a administração do ulpIlato de qui
nina em alta dose. Observação pejo dr. Martins Costa. V. O Prog/'. Mal., I, pg. 14,8.
(B. da F.)

3798.- These pal'a o doutorado em medicina sustentada por M. Victorino Pereira.
Pontos. Molestias pnrnsitarias mais freLJuentes nos climas iutertropicaes. Diagno '
tico e tratllmento do beriberi. Do galvano·caustico e suas applicações. Da especie
humana. BCthia, Impl'enSCt Eeonomica, 1876, in·4,.o gl'. de 13 fI., 4,6!~ pp. num., 2 lI.
(B. da F.)

3799.- Tbese inaugural publicamente sustentada perante a Fac. de Med.
BaIlio por José Eduardo Freire de Carvalho. Bahia., Imprensa Economiea, i87ô,
in·4,.o gr. de i fI. preI., iM pp. num., 2 fI. (B. da F.)

Pon tos: :\.0 A (fecções paras i tarias mais frequen tes nos cl imns in tp.rtropicaes;
2. o Do infanticidio considerado sob o ponto de vista medico-legal; 3 oQuaes os meios
de absorpção dos medicamentos; fl,.o Da imporlancia da auscullação no diagnostico
da prenllez.
3800- Anchylostomo duodenal, cblorose do Egypto. Hypoemia inLertropical.·

(Pelo dr. M. Victorino Pereira.) V. G[tz. Med. dlt Bahia, i877, pp. i!:l e 68.
(B. da F.)

E' transcripção de parte àa tbese inaugural do auctor e vem precedido de ai·
gumas Iinbas do sr. dr. Silva Lima.
3801.- A filaria de Medina transportada para li. America pelos negros d'Africa;

provas da sua endemicidade na prov. da Ba hia, e da sua introducção no COI'PO
humano pelo estomago. Excerptos da these inaugural do dr. M. Victorino Pereira.
V. Gaz. Med. [lr), Bahia, 1877, pg. 151. (B. da F.)

3802.- Nota sobre a filaria Medinense (bicho da Costa); endemicidade d'este
parasita na prov. da Bilhia, e seu ingresso no corpo IlUll1ano pela agua em hebida.
Pelo dr. J. F. da Silva Lima. V. Gaz.1lfed: da Baltüt, '1877, pg. 301. (B da F.)

3803.- Nova phase na questão da nntureza verminosa da chyluria; descoberta
do representante adullo da filaria de WUl'heJ'l:Jr (por S. L. [Silva Lima] ). V. Gaz.
Med. da Bahia, i877, pp. ;)87 e 4,81, com i Ost. (B. da r.) ..

3804,.- Caso de chyluria, elepIlancia do escroto, escroto Iymphatico, cl'aw-craw e
erysipela em um me.m10 individuo; dl'scobrilllento da Wucl1ereria filariH na
Iympha do escroto. Tratamento pela electl'Ícidade com excellentes resultados.
Pelo dr. A. J. P. da Silva Araujo. V. Gaz. Med. da Bahia, 1877, pg. 1~92.

(n. da F.)
3801>.· Novos filCtos para a historia da filaria de \Vucllerer; descobrimento da

filaria adulta no Rill de JanHir,\; carta do dr. Pedro S. de ~'1agiilhãe . (Por S. L.
[Silva Limn].) V. G[tz. Med. da Balda, 1877, pg. ~ltL (B. da F.) .

3806. - HelminlhoJogie. Nouvelle phase de la questioo relative à la Nature Parasi
taire de la Chyl urie décou \'erle du.représentnn t adul Le de la •Filai re de Wllcherer. par
le dr. Da Silva Lima, médecin de I'Hopital de la Cl1arité di' Balda ('rraduit du por,
tugais). V. Areh.de Méd.Navale, l. 28 (i877),pg. 439. (B.da F.)

3807.- Filal'ia Wuchereri pelo dr. Pedro S. de Magalhães. V. O Progl'. Med., II,
pg. 29. (B. da F.)

3808.- Filaria Bancroft. Verificação no Brazil da descoberta de Bancrort, na Aus·
traJia, pelo dr. Felicio dos Santos. V. O Progl'. Med., n, pg. 95. (B. da F.)

3809.- O estolllago do mosquito servindo de hêlbitação provisoria á filaria 'Wuche
reri (Filaria sanguinis hominis). (Por P. M. [dr. Pedro Severiano de Magalhães].)
V. OPTOgT. Med., II, pg. 223. (B. da F.)

381.0.- Filarias e acaros em um liquido leitoso ex.sudado da superficie de uma tü'
!Jler~cção Iympb~tica do grande labia (eJephantiases lymphallguctodes, de Bistowe ?):
estoJo embryonal'lo completo em uma das filarias observadas; presença dos nema-
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taide:; no ~anglle da mAsma doente pelo fir. Pedro S. de Magalbães. V. O Pl'o.qI'.
},fed., II, pg. 375, com i fig. intercalada no texto. (B. da F.)

3811..- Ca~o de filarinse de Wucherer pelo dr. Pedr'o S. de Magalbães. V. O
Progr. Med., II, p~. 589. (B. da F. )

3812. - La lilaire WIll:herienne dans le snng ; pal'le dr. Silva Araujo. V. Al'ch. de
!tIéd. Navale, 1. 29, i878, P!{. 470. (B. da F.)

3813.- A {ilaria immiti H a filllri:l sang-uinolenta no Brazil pelo dr. A. J. P. da
Silva Araujo, &. B hia, LitIto·typ. elejo G. Tourinho, i878, in-4." de 20 pp. num.,
COIIl 2 esL. litb.

Extr. da Gazeta llfedica da ~ahia rle Julbo de i878.
Exp.: A. do Valia Cabral.

38-14.- La filaria i1lJmiti~ et la filaria . nn,~ninolpntn par le dr. A. 1. P. Silva
Manjo .. , 'l'raduit du portugaL vaI' le rir. E. L. Bel'tlJerand, rlirpcleur du Journal de
Mrldeci ne el d,' Pbnrmar-ie de I'Algérie, &. LYOIl, AssociatlOn TYJlo.vmphiqlle C. Riotor,
1.878, ill-8-" gr. de ii' pp. nUIII.

I1xtr. do Lyon A édical.
Exp.: Dr. Silva Araujo.

3815.· Novo acariano pelo dr. Pedro S. de Magalhães. V. O Prog1'. Med., II,
pg. 85. (B. da F.)

3816. - A proposito de « um novo acariano }} pelo dr. Silva Araujo. V. Getz. Med.
dlt Bahict, i878, pg. i. (B. da F.)

3817. - A proposito de um novo acariano pelo dr. Pedro S. de Magalhães. Consi
derações sohre o artigo do sr. dr. Silva Araujo. Gazeta Medica da Balt'ia, Janeiro de
i878, V. O Progj' ..Hed., n, pp. 2i3e241. (B. da F.)

3818.· A uma reclamação. (Pelo dr. Pedro S. de Magalhães.) V. Opj'ogr. Med., III,
pg. 53. (B. da F.)

Refere- e ao emprego da palavra fUariose usada pelo sr. dr. Silva Araujo.
3SI!l. - COl-respondencia, (Carta do dr. Silva Araujo e arLig-o do dr. Pedro S. de

Magalhães sobre a filaria e.) V. O Pt'ogJ'. Med., m, pg. i57. (B, da F.)
3820.· O fnlleeido dr, Wurherer e a filaria BancroCli. Carta do dr. Silva Lima a

•Lanceto, de Londres. V. Gaz. lIfed. da Ba!tict, i878, pg. i8L (B. da F.)
3821. -Pathologie exotique. Nouvelle phasp dans la question de la nature parasilair-e

de la chylurie découverte du I épresentant adulte de la •Filaire de Wucherer.
Par le Doctpur da Silva Lima ... (20 [,rlicle obser alion d'un cas de cbylurie.
d'élephancie _crolale, de serotum lymphaLique, de craw·craw et d'erysipele chez le
lOême sujet découverle de Ja Filaire Wucherienne dans la lymphe da scrotum.
Excellents resultaiS du trailement par l'electricité par le docteur A. J. P. da
Silva Araujo. Analy~e et commentaire par le docteur Bourel-Ronciére. V. ATCh.
ltféd. Navale, t. 29 (i878), pg. 200. (D. da F.)

3822.- Nova phase dos eSludos sobre a flluriose. V. O P1'Ogj'. !tfed., III, pg.
55. (B. da F.)

3823.- Desenvolvimento da filaria de Wucherer. V. Rev. Med., i87a, n.O de
3i de Outuhro, pg, i4 (B. da F.)

Extr. dos At·ch. de lIféd. Navale. _
3824.- FilHrias em estado e(JIuryonal'io encontradas n'agua tida como potavel

(agua da Carioca). Pelo dr. Pedro S. de Magalbães. V. Gaz. ilUd. da Bahia,
i878, pg. i4. (B. da F.)

3825.· Decouverte de filaires emhryonnail'es dans I'eau potable de la Carioca pelo
.dI'. P. S. Magalhães. V. A'I'ch. de J.1iJéd. Navale, t. 29, i878, pg. 3i3. (B. da F.)

Extl'. d'o Progr. lIledico.

3826.· Novo acariano (pelo dr. Silva Lima). V. Gaz. Med. àet Bahia, i87SJ
pg. 3!l. (B. da F.)

3827.- Ainda filarias. 'ersão pelo dr. Silva Araujo. V. Caz.1I/ed. da Bahia.
1878, pg. 1J:!l. (B. da F.)

3828.- Afilaria Wucbereri no sangue. Pelo dr. Silva Araujo. V. Gaz. Aled.
da Bah.ia, i878, pg. i06. (B. da F.) 1'5 '5
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3829.· Discussão sobre as filarias na Soc. Palhologica de Londres; prioridade
de Wucherer; o mosCIuito corno um meio de transporte das micrMilarias do bomem
para n agua. V. Gaz. i11ed .. cl(t Bailio, 1878, pg. 145. (B. da F.)

3830.-0 estomarro do mosquito servindo de habitaçffo provisoria á filaria
Wuchereri. V. Gaz. n1ed. dn Bahia, 1878, pg. 189. (B. da F.)

3831.- A filaria immiLis e n filaria anguinolenta no Bra7.il pelo dr. Silva
Araujo. V. Gaz. Med. da Bahia, :1.878, pg. 295, com 2 est. litb. (D. da F.).

3832. - As filarias de Wucllerer no eslomago da muriçoca. V. Gaz. i11ed. d[tBalt-ia,
:1.878, pg. 383. (B. da F.)

3833.- A muriçoca e as nlarias Wuchereri pelo dr. Silva Araujo. V. Gaz. nIed
da Bahüt, 1878, pg. :385. (B. da F.)

3834. - A fitaria sanguinis hOlllinis em relaçilo á elephantia is, á chyluria e outras
molestias analogas. V. Gaz. i11e(1. d(t Ba/tin, 1878, pg. 391. (B. da F.)

3835.- Nova~ iuve. lígaçõ'3s sobre a filaria sanguinis hominis (por J. da S. ). V.
Gaz. i11ed. da Bahüt, 1878, pp. 395 e 537. (B. da F.)

3836. - Caso de filariose de Wucherer pelo dr. Pedro S. de Magal hães. V. Gaz.
ilIed. da Bahia, '1878, pg. 6.53. (B. da F.)

Extr. do Prog?'esso Jlfedico.
3837.- Nota sobre os nematoides enconlrados no sedimento deposto pela agua

(potaval) da Carioea pelo dr. Pedro S. de Magalhães. V. Gaz. Med. d(t Bnitia, 11l78,
pg.503. (B.daF.)

3838. - Factos relativos Li filariose pejo dr. 1. L. Paterson. V. Gnz. l11ed. (h
Bn/da, 1878, pg. 529..( B. da F.)

3839.- Remarques ou the Filaria Medinen i", 01' Guinea worm; on the occurronce
of this parasite endemically in the province of Bahia ; ou its entrance into lhe buman
body by drinking waler. By J. F. da ilva Lima ... Translated from the Portu
guese by Dr. J. L. Palerson, of Bahia, and communicated lo Profes 01' Cobbold.
Heprinled fram the < Velerinarian., Febl'llary. (March, April, May), 1879. (Part
I-VI). ln-4. 0 de 3-3-4-4 pp. num. (8. da F.)

3840.· Correspondencia scientifica. (Carta do dI'. Pedro S. de Magalhães sobre
o artigo do dr. Paterson a proposi lo da lilariose.) V. Gaz. iI1e(l. d(t Bahüt, 1879, pg.
69. ( B. da F.)

384L· Sobre o envoJucro da filar ia sanguinis bominis pelo dr. 1. L. Paterson.
V. Gaz. Med. da Bahüt, 1879, pg. 97. (B. da F.)

3842. - O envolucro membranoso da filaria- Wuchereria pelo dr. Pedro S. de
Magalhães. V. Gaz. nfed. dnBahia, :1.879, pg. 220. (B. da F.)

3843. - Ainda o envolllcro da < filaria sanguinis bominis. pelo dr. J. L. Paler"On·
V. Gaz. jl1ed. da Bnhin, 1879, pg. 265. (8. da F.)

3844.- A proposito da que li'ío sobre o estojo da filaria Wu bel'eria pelo dr. Pedro
S. de Magalhães. V. Gaz. Med. da Ba!lüt, 1879, pg. 310. (8. da F.)

3845.- Ainda uma vez a < filaria sanguinis hominis • e o seu envolucro (pelo
dr. L L.·Paterson). V. Gaz. Med. an Bahüt, 1879, pg. 3/i,5. (B. da F.)

3%6.· Ainda algumas palavras sobre filariose de Wuch reI' pelo dr. Pedro S. de
Magalbães. V. Gaz. jlfed. d[t B'dún, 1B79, pg. 537. (B. da F.)

38!!'7.· These apresenlada Li Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada por
Ataliba Florence, doutor em med. pela Univ. d13 Wurzburgo. Rio (le Janeiro, Typ.
Univ. de Laemmert, 1879, in·l~.o gr. de 2 Jl'., 16-4 pp., 1.0. (8. da F.)

Ponto: Sobre as bacterias de pnz azul.
38/i,8.- ola sobre a c1iarrbéa endemica dos paizes quenles e sua origem parasi

taria. A anguillula estercoral no Brazil. (Pelo dr. Alfredo C. Hibeiro da Luz.)
V. Revist(t"{le Me(licina, de Paris, vol. I (1879 - 81), pp. 235 e 243. (8. da F.)

38!t,9.- Investigações helminthologicas com applic:1Çiio Li patbologia bra ileira pelo
dr. Alfredo Carneiro Ribeiro da Luz. Rio (le Janeiro, l'yp. Carioca, 1880, in-8. 0 gr. de
45 pp. num., com i est. (B. da F.)

Contém: I. Nola sobre a diaITbéa endemica dos paizes quentes e sua origem
para itaria (a anguillula stercoral no Brazil). II. Contribuição do Docbmius duode
nalis e dos effeitos de sua pre ença. no intestino humano.
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3850.- A carne crua e as tenias pelo dr. 1. F. da Silva Lima. V. Gaz. ~[ed. d(t
Ba/tia, 1.880-81, pg. f, (B. da F.)

3851..- 'ovos Factos sobre as filarias do sangue (por S. L. [Silva Lima).) V. Gaz.
Med. da Ba/lia, 1.880-81., pg. q,9. (B. daF.)

3852.-Mais alguns Factos em rela~,ão ás filarias, novo parasita pulmonar no homem
(porS. L. [Silva Lima).). V. Gaz. Med. da Bahia, 1.880·81, pg. Mi. (B. da F.)

3853. - Breves consideraçõe sobre a myasis das fos as nazaes, seguidas de uma
observação da mesma molesLia, colhida no Rio de Janeiro. Pelo sr. prof. Souza
Costa. V. União Med., 1.881., pg. 212. (B. da F.)

385q,. - Do la filaire de Médine ou Ver de Guinée rencontrée à I'état endémique
dans la province de Bahia et de son introducLion dans le corps humain par I'eau en
boisson par le docteur J. F. da Silva Lima. V. Al'ch. de Medicine Navale, L. 35 (i881),
pg. 395. (B. dI! F.)

3855. - Ueber die parasitare Anãmie. V. Schmidt's Jahl'bücltel' deI' ilHmd ausliin·
(lischen gesammten Medicin, Band 189 ( 188'1 ), pg. 8i. (B. da F. )

3856. - Chylocele, manifestação da filariose de Wucherer. Applicação da glycerina
contra esta helminthia e pelo dr. Pedro S. de Magalhães. V. Gaz. Med. da Bahia,
i881-82, pg. 107. (B. da F.)

3857. - O dr. Davaine e a doutrina parasitaria da hypoemia in tertropical pelo
~r. dr. Julio de Moura. V. União ~{ell., 1.882, pg. 3Hí. (B. da F.)

3858. - Novas observações e experiencias reJati vas ao estudo da ankylostomiase e
do seu tratamenlo pelo sr. dr. Alfredo Luz. V. União Med., 1.882, pg. 359.
(B. da F.)

3859.- Ueber die therapeutische Wirkuug von Ficu doliaria (gamelleira) und
deren Verdaumgskroft: von dr. Moncorvo in Rio·Janeiro. V. Schmidt's Jalwbüchel'
elel' in-ulld ausliindischen Gesammten /IJ[edicin, Band 1.93 (1.882), pg. 1.30. (B. da F.)

3860. - O dr. Davaine e a douLrina - para itaria da hypoemia intertropical pelo
sr. dr. Julio de Moura. V. Gaz. ilied. da Bahia, 1.882-83, pg. 1.02. (B. da F.)

3861..- Escola Medico-Cirurgica de Lisboa. Pulga penetrante [pulex penetrans]
(L.). Das le ões que esle insecto maligno produz quando penetra nos tecidos do corpo
humano, e das que sobrevem depois da sua extracção. Do tratamento d'estas lesões,
e dos meios prophylalicos de·as evitar. These inaugural apresentada e defendida pe
rante a Escola Medico-Cirurgica de Lisboa por Leonardo Africano Ferreira. Lisboa,
Imprensa Denwcratica, 1.878, in-4.o gr. de 3 lf., 61 pp. num., 1. fi. (B. da F.)

Tracta do pulex penel1'ans (bicho do pé) do Brasil.
3862.-Nota sobre o tratamento do bicho do pé pelo dr. J. F. da Silva Lima.

V. Gaz. ilied. lla Baltia, 1882-83, pg. 38a. ( B. da F. )
Reprod. na União Medica, Ü~83, pg. 264.

3863.- Nota sobre o tratamento do bicho do pé pelo dr. Rodrigo A. F. Brandão.
V. Goz. ilfed. da Ballia, 1.883-8q" pO". 75. (B. da F.)

386q,.- Exposição Scientifica. Theoria parasitaria. Microbios. C:onferencia publica
realisada no salão d9. Expo ição Scientifica do Rio de Janeiro na noute de 18 de Junho
o na augllsta presença de S. M. o Imperador pelo dr. João Paulo. Rio de Janei7'o,
TYJ1.lle G. Leuzingel' & Ftlltos, 1.881,in-8.o gr. de3lf.,q,8 pp. (B. da F.)

I ..

'ruberculosé

3865.- These sobre a origem. naturesa j e de. envolvImento dos tuberculos pulólo~
nares. Apre enlada para ser sustentada na Escola cle Medir.ina do Rio de Janeiro. Ao
concur. o de clínica medica. Por Manoel de Valladí'iu Pimentel. Rio de Janei7'o, Typ.
Nacional, 1833, in-q,.o gr. de 10 pp. (13. da F.)

386G.-Da pllthisicapulmonar(pelo dr. J. F. Sigaud). V. Dial'iodeSaude, {835,
pg. 57. (13. da l".)

3867.-Dos luberclllos pulmonares ou phlbisica pulmonar. These apresentada e
sustentada perante a Fac. de Med. do Rio de Janeiro em 1.4, de Dezembro de 1.835
por Jaul1urjo dos Sanlos Sabino. Rio de Janei7'o, Impresso na Typ. Americana de I. P.
d(t Cosia, 1.835, in-q,.o gr. de 25 pp. (B. da F.) 4".>(;
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3868.· Dissertação sobre os tuberculos mezentericos. The, e apl'esentada e sus
tentada a 19 de Dezembro ue 1836 pera'lte a F;lc. de Med. cio Rio de Jaoe.il·o Jlor
João JacintllO de M'1Odonya. Rio de Ja aei1'o , Typ. de Silva & Irmão, i836, io-4,.o gl'.
de 18 lip. (B. da F.)

3069.- Dissertação sobre os tuherculos plllmonares em g-eral ou phthi. ica pulmo
nar. These apresentada e suslentada perante a File. do NJerl. do Ri.) de Jan 'Iro em
20 de Dtlzembrú de 18J8 por ~'rancisco dtl Souza Drandào, &. Rio di: Janeiro, Typ.
da Ass. do Despertador dirigida por J. lII. da R. Cabral, 1ôJ8, il1-4,.o gr. de 28 pp.
(B. da F.)

3870.- These aprpsentnda:i Fac. de Meti. da Bahia por Januario Manoel da Silva.
Bahia, Typ. d~ Epipwnio José drt Silva, 18.j9, 111-4,.° de 2 tr., 39 pp. (B. da F.)

Ponto: Tub rculos pulmonares ou pbtbisica pulmonar.
3871.- Con~iderações sobre:J phthisicll e ú methodo m:ds conveniente de II tratar.

Tbe e apresentada :i Fac. de Med. do Rio de Janeiro e ustentada em 9 de D(\zemhl'O
de 184,6 por Maximiano Marque.; de. Cilrvalho, &. Rio de Janeiro, Typ. do Ostensor
B1'asileiro, de J. J. Moreira, l8W, in-4,.o gr. de 25 pp., 3 lf. (B. tia [i'.)

3872.- CunsideraçõlJs sobre a identidade da naturezll da pl1thisica tnbefl~ulosa e
escrufula~. These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Ja nei 1'0 e sustentada em 6
de Dezembro de 184,7 por Frllnci:-:co Claro Ribeiro. Rio ele Janeiro, Typ. Uniu, de
Laemmel't, 184,7, in·4,.o gr. de 28 pp., 3 II. (B. da F.)

3873.- Oual a razão do progresso da phtl1isicâna Ballia? V. Al'elt. Med. Bras.,
IV (i8(j,7-4,8), pg. 263. (B. daF.)

Pelo dr. M. A. de M. Albuquerque Pltta.
3874" - Sobre o tratamento da phthisica pulmonar ( por Corrêa de Azevedo Junior).

V. Gaz. dos Hosp~, II ( 1851-52 ). pg. 233.
Exp. : DI'. Martins Costa.

3875.- Proposições sobre a cura spontanea da pbthi ica pulmonar' apresentadas
e puhlicamente sustentadas prmJnte a Fac. de Ilied. da Babia no dia l~ de Dezembro
de 1852 por Antonio Militão dA Bragança •.. par:l outel' o grilo de doutor em
medicina. Rahia, Typ. Consto de Vicente R!beiro MOl'ei1'a, :1.852, m-(j,.o de 3 fL, 10 pp.
(B. da F.)

3876.· Proposições sohre:l phthislca pulmonar. Tbese apresentnda e susteutada
perante a Fac. de Med. da Bahia no dia 7 de Dezembro de 1853 por Felisberto
Augusto da Silva•.. parll obter o grao de doutor em medicina. B(t/lia, Typ. de
Epipltanio Pedroza, 1853, in -4,. ° de 3 ff., 3 pp., 1. n. (B. da F.)

3877.- Sobre a significação patholog'ica do tub rculo. l'hese apresentada á Fac.
de Med. do Rio de Janeiro por Frederico Guilherme von Der Mellen, medico pela
Faculdade de Greifiwald na Prus'ia. Rio de Janeiro, Typ. Univ. de Laemmert, 1854.,
in-4.0 gr. de :1.5 pp., 2 Ir. (B. da F.)

3878.- These inaug'ural sobl'e os seguintes pontos. Da tuberculisação das
meningeas. Acç;io physiologica e therapeutica do iodo. Ap"eciilção dos meios hemos
taticos. Pulverisaçào, suas especie , A re,c;l'as ou preeeitos para a preparação dos
pós em geral. Su ·tentarla na Faculdade de M,~dicina da Bahi;] no mez de NlIvt'mbro
porAlcebiades José de .-\zt:lvedo Pedri! para olJttlr o :.{rao de dUlltor elll m, dir.inn. Bnltia,
Typ. Pog,gfttide CCltilina &. C.., -18M, iu-4,.O gr. de 3 Ir., 16 pp.,:1. fi. (B. da F.)

38í9.- Dissertaç:io sobre a pbthi~ica pulmonar. l'hese IIpl'e5t!uta la á F;lC. de
Med. da Bahia e publicamtlnlP sustentada no dia 30 de Novelllbl'o de '1854, por
Joaquim Baratla GÓes ... afim de obter o gráo de doutor em medicina, Bahia. Typ.
Epip/umio PedJ'oza, 1854" in-(j,. ° de 3 II., 70 pp., 2 II'. (B. da F.)

3880.· De l'uberculisatione. Nonnnllre proposiliones. Thesis adquam, Deo
adjllvllnte, prolJugnadam nitüur ia Bahiellsi l\'I"dicinre Facultalce Augustu, Carnei
rus . Monteirus da bilva Sauctos, cui ab eadem Fat:ulLate tr\;blltum premius ...
Ad Do~turis in medicina gradum promovendum, &.Bahicl, Typ. de Ca1'los Po.q,gelli,
18M, m·4,.o de 2 ff., 7 pp., 3 fi', (B. da F.)

3881. - These de concurso ao lugar de oppositor da secção de ciencias medicas
apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro COl Agosto dt' 1855 pelo dr. Anlonio
Ferreira Pinto. Rio de Janei7'o, T-Up. de N. Lobo Vianna & Filhos, 1!l55, in-4.0 gr.
de4ff., 39 pp., 2 II. (B. da F.)

Pon~o : Dos tuberculos pulmonares e da sua frequencia no município do Rio
de Janeiro.



303

3882. - The~e ele concurso a um JUQ'ar de oppositor da secção de sciencias medicas
llpresentada á Fac. dli Mfld. do Rio de Janeiro pelo dr. Frallci~co Lopes de Oliveira
Araujo. Rio de Janeiro, Typ. Guallabct1'enso do L. A. F. do Menezes, i855, in-4. 0
gr. de 110 pp., 2 II. (U. da F.)

Ponto: Tuberculos pulmonares e sua frequencia no mUnicipio de Rio de Janeiro.
388,1. - Tlleseapresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro fi snstentada em ii de

Dezembro de i8a5 Ielo dr. Jo~é Olympio :)oare Ribeil'o. Rio de JCl1!eiro, Typ. Imp.
eConst. cleJ. Viltel'leLwe&Comp., i855, in-4.0 gr. de 59 pp., fi lf. (B. da F.)

Pontos: LO Dissertação sohre as causas dos luber'culos pulmonares no Rio de
Janeiro, suas val'iedades, e tmtamento; 2.° A febre de leite; 3. ° Infecção e contagio;
4. o Respiração vegetal.

3884" - The,e aprésentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada no dia
ii de Dezembro dt-l i855, pelo dI'. Miguel Alves ViiI la. Rio de Janeiro, Typ. do
COITeio di./, Ta?'de, i855, in·4.0 gr·. de 4,2 pp., 3 lf. (B. da F.)

Pontos. LO Causas da pbthisica pulmonar nq Rio de Janeiro, suas val'iedades, e
trataml;nto; 2. o Emprego dos meios an,'sthesicos na pratica dos partos; 3. ° Da noz
vomica e eus principias immediatos considerados pbarllJacolugica e tberapeulica
mente; 4. 0 Determinar si um recem-nascido é, ou não vitabil, tanto no caso de ser
natural, como mOllstruosa a sua organização.

3885. - These sobre qu,Mo pontos dados pela Fac. de Med. da Bahia apresentada
e su~tentada perante a mesma Faculdade no dia i3 de Ahril de i856 por Pamphilo
Manoel FrHire de Carvalbo ... para obter o gráo de doutor em medicina. Bahia, Typ.
de Luiz Oleg'tl'io Alves, H156, in-4,.u gr. de 5 lf., i6 pp., i fi. (B. da F.)

Pontos: LO Quaes ~ão as principaes causas da Inaior frequencia da pbtbisica ent"e
nós; 2.° neve ser banida dos recursos d'arte a operação cesariana? 3.° Qual das
theorias da digestão parece lI1itÍS razoavel e em que razões se baseara este juizo?
4. o Dado o cadaver d'um I'ecem-r:lascido, dizer ,si nasceu vivo ou morlo.

3886 .• Tbese apresentada e sustentada perante a Fac. de Med. da Bahia em
Dezerubro de i856 por José Ignácio dp. Oliveira ... afim de obtel' o ~Táo de doutor em
medicina. BaMa, Typ. de Cctmillo de Lellis M asson & C.', i856, in-4,.o de 3 Jf., 2i pp.
(il. da F.)

Pontos: LO Detel'minar o valor therapeutico das emissões sanguíneas e dos
revulsivos nos dilIerentes 'periodos da -pblbisica pulmonar j 2.° O tetauo será uma
nevrose essencial? Ou con"equencia da inOamlOação da medulla? 3. u De que rlepende
mais o bom resultado das operações; do processo operatoriu, ou do tratamento con·
secutivo? ~.o Senelo as raizes desprovidas de póros, por onde operão a absorpção.
3887. -Tl1ese sobre os quatro seguintes pontos. Qual o mel bar meio de cura de

tisica pulmonar? Etheres, sua acção pbysiologica e thera/Jeu tica. Trat,1 meu LO do
bydrocele. Pode-se em geral ou excepcionalmente affirmar que houve estupro ~

Apl'e:'entada á Fac. de Med. da Babia e pe.rante a mesma sustentada no dia ... de
Novembro de i858 pai' José Serapiào de Souza ... afim de obter o gráo Je doutor em
medicina. BaJtia, Typ. de Carla:; Poggetl'i, i858, in-4,." gr. de i::l pp. (8. da F.)

3888. - Tbese apresentada esusteutada perante aFac. de Med. da liabia no dia ...
de Novembro de Ul58 por Aurelio Diniz Gonçalves, afim de obtel' o gráo de doutor
em medicina. Ponto. QUil1 o melhol' meio de cura na phUsica pulmonar. Termi
nações da intIammaç;io. Póde-se con iderar legitimo berdeiro o filbo de uma viuva
qUI' nllSCeo dez meze, depois da lllorte de eu marido? Bahia, Typ. cle Ccwlos Pog.ttetti,
1858, in-q,.o gr. de 2 (L, iO pp., i tI. (U. da F.)

. ::1889. - These apresentada e sustentada perante a Fac. de Med. da Bahia em
Dezembro de i858 por Octaci lia Aristides Camara ... afim de obter o gráo de doutor em
medicina. Pnntos. Qualo melhor meio de cura da phthisica pulmonar? Etberes, sua
acção physiologicll e therapeutica. ApI'ecollção dos meios operatorios empregados na
cura dos calculos urinal'Íos. Como estabelecer viveiros para certas especie' de
peixes? Bahia, Typ. de Carlos Poggetti, 1858, in-4. 0 gr. de i fi., 22 pp. i, fi.
(E. da,F.)

3890 .• Estados sobre a phthisica pulmonar no Rio de Janeiro acompanhados de
uma estatistica da mortalidade por e~ta alfl1cção durante os annos de i855, 1856,
i857 e i858 apresentados á lmp. ACild. de Med. do Rio de Janeiro oOm de obLeJ' o
titulo de membro titular da mesma Acad. /Jelo dr. Carlos Luiz de Saules, &. Rio de
Janeiro, impresso na Typ. de Peixoto, i859, in-4.0 gr. de 8 pp. num., i fi. desdo
bravel. (E. da F.)

Sahiram antes'nos Ann. Bras. cle !tied., XIII, pg. lO3. I')~
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3891. - These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Jaueiro e sustentada em 2g, de
Novembro de 1859, pelo dr. Luiz de Queiroz Mattoso Maia. Rio de Janei1'o, Typ. dc
Soa1'6s &l?'1não, 1859, in-g,.o gr. de 3 fI., ~6 pp., 1 n. (B. da F.)

Ponto: LO Determinar as condições favoraveis em que sa poderá esperara cura
da pbtbisica tuberculosa e os meios mais eflicazes para consegouil-a; 2. ° Aneurismas
artario-venosos; 3.° Electricidade animal; 4.° Febre amarella.
3892 .• Thase sobre O' quatro pontos dados pela Fac. de Med. da Bahia apresen

tadas á mesma em 12 de Julho de 1859 e su tentadas em Novembro do mesmo anno
por Apollinar Quintino Teixeil'a de SouEa Marajó afim de obter o gráo de doutor em
medicina. Pontos. Qual o melhor meio de r.ura na phtisica pulmonar ~ Infancia.
Pode-se em geral ou excepcionalmente atlirmar que houve estupro? Apreciação dos
meios operatorios empregados na cura dos polypos dos orgãos sexuaes da mulher.
Balda, Typ. de Antonio Olavo ~ICt Frewça Gue'I'I'{t, 1859, in-g,.o gr. de 1 fi., 2g, pp.,
1 fi. (8. da F.)

3893.- These ustentada perante a Fac. de Med. da Bahia em Novembro de 1859
por Augusto oevis, afim de obtel; o grso de doutor em medicina. Pontos dados.
Qual o melhor meio de cura da phthysi0a pulmonar? Ienstruação. O feto será pas
sivo no mecanismo do parto? Si é, porque quaudo elIe está morto o trabalho
toma-se mais demorado? O que são pós e quaes os modo de preparai-os? Baltia,
Typ. de CamUlo de LeUis .Jlfasson & C.', 1859, in-g,.o gr. de 6 fI.,33 pp., 1 O.
(8. da F.)

389g,.- These de sutlicicncia apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sus
tentada em Agosto de Hl60 pelo dr. Henrique Schutel, da Univ. de Giessen. Rio de
Janeiro, Typ. deBernftl'doXavieI'PintodeSo!!zCt, 1860, in-g,.ogr. de1 fi., 10-2 pp.,
i fi. (B. da F.)

Ponto: Tratamento da phthysica.
3895. - These apresentada á Fac. de Med. da Bahia e publicamente su. tenlada em

Novembro de 1861 por José Antonio da Uva Serva ... nfim de obter o gi'áo de doutor
em medicina. Bahia, Typ. de EpilJhanio Pcdroza, 1861, in-g,.o gr. de 1 n., !],l~pp., 1U.
(8. da F.)

Pontos: LO Qual a natureza e causas da phthysica pulmonar; 2.° Febres; 3.° A
escutação poderá precisamente Jazer conhecer a existencia de uma prenhez, a apre
sentação e posiÇãO do f~to? 4.° Qual o melhor methodo para a obtenção do arsenico
que penetrou no orgal1lsmo ?
3896. - These apresentada á Fac. de led. da Bahia por Gustavo 8aldoino de

Moura e Camera ... sustentada em Novembro de 186'1, para lhe ser conferido o gráo
de doutor em medicina. Bahia, '1'yp. de Camillo de LeUis lIfasson & C.a, 1 61, in-g,." gr.
de 2 II., (J,O pp., 1 fi. (B. da F.)

Pontos: LO Sobre as cansas e a natureza da phLhysica pulmonar; 2.° Sobre a es
trnctnra elementar ou textura do tecido osseo; 3.° Sobre hamaturia, suas cansas,
natureza e tratamen to ; 4.0 Quaes os trabatllos e descobl'i men tos microscopicos u teis
e necessarios a questões medico-Iegaes.

3897.- These de sufficiencia apresentada á Fac. de Med. do Rio de Jaueiro e sus
tentada pelo dr. Epiphanio Astudillo y Bussonis, da Faculdade de iadrid. Rio de Ja
neiro, Ty]). Franceza de Frederico Al'fvedson, 1863, in-g,.o gr. de 3 fI., 19,-2 pp., 1 fl.
(B. da F.)

Ponto: Pthysica pulmonar.
3898.- Estudos sobre a phtysica pulmonar (pelo di" Nicolau Joaquim Moreira). V.

Gaz. Med. do Rio de Jane'Íl'o, 1864" pp. g,6, 53, 75, 89,98,1.12. (B. da F.)
3899. - These npresent.ada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentnda em 20

de Novembro de 1865 pelo dr. José Pereira da Costa Motta. Rio de Janeil'o, Typ. do
Comme"cio de Per'eim Braga, 1865, in-(J,.o gr. de 4, II., 33 pp. I i fi. (B. da F.)

Pontos: L °Do tratamento da tubercu Iisação pul monar em suas dilIuen les fôrmas
e periodos; 2.° TIHJI'acentese; 3.° Croup ; 4.° Da historia medico-legal do aborto.

3900. - These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentaua em 13
de Dezembro de 186g, pelo dr. Francisco de Assis Pereira de Andl·ade. Rio de Janeiro,
T'lJp. do Commercio, de Pcr'eita Bmgu, 1864" in-/ho gr. de 2 fI., 26 pp., '1 n. (8. da F.)

Pontos: LO Diagnostico da tuberculisação pulmonar e mesenteriea no primeiro
período: qual o melhor methodo de a cur r ou de impedir os seus progressos; 2.° Das
lesões traumatieas que reclamão immedialameute as amputações; 3. ° Da historia
medico-legal do aborto; 4.° Croup.
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390:1.. - These apresentada á Fac. de MerI. do Rio de Janeiro e sustentada em 3 de
Agosto de 1866 pelo dr. f~rco de Oliveira Arruda. Rio de Janeiro, Typ. 'l'heven('
1866, in-fl,.o gr. de I) fI., 58 pp., i fi. (13. da F.)

Pontos: t. o Da ptby ica pulmonar tuberculosa, seu tratamento prophylactico e
meclicampntoso; Cn.11 fI.' de slla frequenr.ia no Rio de Janeiro; 2.° ignaes tirados do
babito cxterno; 3.° Morte real e morte apparente ;~.o Tracbeotomia.

3902.- Thrsfl apresentnda :.\ Fac. de Med do Rio de Janeiro e suslentada pelo
di'. MiJonel Rodrigues Mnlltt'il'o de Azevedo. Rio de Janei7'O, Typ. Univ. de Laemme1't,
1.867, dd 2 fI., Mi pp., 1. fi. (!:l. da F.)

Pontos: L° Dn. tubcrculo e pulmonal'; 2.° Da escuta e da pel'cussão; 3.° Difl'erença
entre a morte real e a morte apparenle; [,.0 Do prolapso do cordão como causa de
fi ystocia.

3\)03.- Sobl'e as causas da crescida frequencia da phlhisica no Brazil, e e pecial
mente na llilhia pelo dr. Otho Wucherer. V. GclZ. 111eJ·. da B.i1~i:I, II (1867-6H), pg.
265; lU (1868-09), pp. 290 (aliás 2), 28.

E.,p : Dr. J. Z. do MeneIOs Brum.

3!J0fl,. - Drs cau es de I'allgmentc.tion de fréquence de la phthisie au Brésil et
partir:uliêrement:.\ l3ahia. P<lr le rlr. Otho Wucherer. (Traduit du portugais par le
docteuJ' A Le Roy de lI1êricourt.) V. ArefL 1I1éd. Nnvale, t. 10, 1868, pp, 127 a 13fl,.
(13. da F.)

3905. -SUl' las causes de la fl'équence croissante de]a phthisie au Bré:i!, et particu
Iii~rement 3 B:dlia; par le docteur Wucberer. V. Gazette Méd. de Paris, t. 2l1, 1.869,
pg. 104,. (13. da F.)

3906. - The c apre entada ã Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada em 3 de
Dezembro de 1869 pelo dr. JO'é Climaco de Oliveira Aguiar. Rio de Janeiro, Typ.
Persevemnçe~, 1869, in· l1.0 gl'. de 72 pp. (13, da F.)

Ponto: LO 00 tratamento que ma\~ convem nos ditrerentes periodos da tisica
pulmonar; 2. ° Encepbalite; 3. ° Do aborto criminoso;~. °Da apresentação da espadua
c('m sabida uo braço.

3907.- The.eapre entada:.\ Fac. de Med. do Rio de Janeiro a sustentada em 31 de
Agosto de '1869 pelo dr. Rodrigo de Aznmbuja Villa-Nova. Rio de Janeiro, Typ. do
Apostolo, 1.869, in-lJ,.O gr. de ldr., fl,2 pp., i 11. (13. da F.)

Ponlo : i. O Tratamento que mais convem nos diversos periodos da ti ica pul
monal'; 2.° Aborto criminoso; 3.° Do cl1olera-morbus; 4.° Operações reclamadas
pelos tumores l1emorrhoidaes.

3908- These que sustenta em Novembro de 1870 perante a Fac. de Med. da Bahia
aOm de obter o grão de doutor em medicina Augusto José de Lemos. Bahia, Typ.
deFl'C!neiscoFelia;Baltia, 1870, in-lJ,.o gr. de 31f., 22 pp., i fJ- (13. da F.)

Pontos: LO Qual é o tratamento mais proveiloso para a tisica pulmonar; 2.° Me
dicação anti-phlogistica ; 2. o Thoracenlese e suas indicações; ~. ° O ar atmospberico
será uma mistura ou uma combinaç<"io.

3909- The e apre eutada e sustentada na Fac. de Med. da Babia no anno de 18iO
pol'Joviniano Reginaldo Alvim ... para obter o gráo de doulor em medicina. Bahia,
Typ. deJ, G. TOlmnho, 1870, in-q.o gr. de 111., 22 pp., 1 n. (8. da F.)

Ponto: Ln Qual o melhor tratamento da phtlJsica pulmonar12.0 Vantagens da
auscultação e percu sào para o diagnostico; 3.° Queimaduras; 4. ° A glycerina con
siderada como vehiculo plJarmaceutico.
3910- These apresentada :.\ Fac, de Med. do Rio de Janeiro e sustentada em 1,0 de

Dezembro de 1870 peJo dr. Guilherme Alberlo das Neves Milward. Rio de Janeiro,
Typ. ele Q!!il"ino & h'mão, 1870, in-fl,.o gr. de 3 fI., fl,1) pp., i tI. (B. da F.)

Pontos: LO Da tuberculose pulmonar; 2.° Do emprego da hydrotberapia no tra
tamento das molestias clll'onicils; 3.° Luxação do astragalo; ~.o Do aborto crimiuoso.

39'11- These apresentada e sustenlada na Fac. da Bailio em Novembro de ,1871
afim de obter o grüo de doutor em medicina por Manoel Pereira Espinbeira. BaMa,
TY1~. ele J. G. TO/H'inflo, 1.871, in-fl,.o gr. de 1 O., ~2 pp., 1 fi. (13. da F.)

Pontos: LO Tubel'culose pulmonar; 2. ° Van tagens da auscultação e pet'cussão para
o diagno"tico' 3.° Queimaduras; 4.° Vinhos medicinaes.
3912.- Tbe e que apresenta a sustenta na Fac. de Med. da Bailia em No

vembro de 1871. para obter o gTáo de doutor am medicina Rodrigo Antonio Bal'boza
de Oliveira. Ba1tia, Typ. do Dial'io, 1871, in-fl,.o gr. de 1 11., 2fl, pp., 1 fi. (B. da F.) '\

w . I~
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Pontos: LO Tuberculose pulmonar; 2.° A pbyxia dos recem·nascidos ~ suas
causas, fórmas, rliagnostico e tratamento; 3.° Elephan tiase dos Grf'go ;~. ° Existem
bases para uma cla sificação de ferimentos que satisfaça ou para satisfazer ao exigido
pelas leis criminaes brasileiras.

3913. - These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro em 27 de Setembro
de 1871 e su tentada em 3 [le Janeiro de 1872 pelo dr. Carlos Augusto de Oliveira
e Silva. Rio de Janeiro, Typ. do Diario do Rio, 1871, in-q,.o gr. de q, ff., H pp.,
1. fi. (B. da F.)

Pontos: LO Quaes as condições topograpbicas, climatel'icas e de alimentação
mais convenientes no tl'atamento da tuberculose pulmona/'; 2.° Do pantano consi.
derados como causa de molestia ; 3. ° Da modificaçõe produzidas pela prenhez no
utero e seus annexos ; 4. ° Electricidade slatica.

391q,.- The e apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro em 31 de Setembro
de 1871 e sustentadn em 8 de Janeiro de 1872 pelo dr, J03é Veris imo do' Santo.
Rio de Janeil'o, Typ. Academica, i87i, in-q"o 151'. de 5 If., 58 pp., i O. (B. da F.)

Pontos: LO Quaes as condições topograpllicas, climatericas e de alimentação
mais convenientes no tratamento da tuberculose pulmonar; 2.° Oypepsias e seu tra
tamento; 3.° Da a pll"yxia por submersão; ~.o Hemostasia por acupre sura.

3915. - Tbese apresentada e que ilade ser sustentada na Fac. ue Med, da Bahia em
Novembro de 1.872 por Manoel Burbosa da Silva ... para obter o gráo de i.Ioutor em
mediei na. Pontos. Tuberculose pulmonar. Diagnostico dilferencial entre a febre
amareJla e a febre biliosa dos paizes quentes. Affecções carbunculosa' no homem.
Circulação vegetal. Bahia, Typ. de J. G, Tourinho, 1.872, in-q,.o gr. de 32 pp., 1. fi.
(B. da F.)

3916 - These apresentada para ser publicamente sustentada perante a Fac. de
Med. da Bahia em Novembro de 1873 afim de obter o gl'áo de doutor em medIciua
por Tito Rodl'igues Vaz. Pontos. Tuberculose milial' aguda. Qual o melhor trnla
mento da angina diphterica? Queimadura. Pode- e em ger'al ou excepl:ionalmente
aflirmar que houve estupro? Baltia, Typ. elo Diario, 1.873, in-q,.o gr. de '1 fi.,
22 pp., i fi. (B. da F,)

39i7.- Tilese apre'entada á Fac. de Med. da Bahia para ser ustenlada em No
vembro de i87q, afim de douto/'31'-se em medicina por Antonio Augusto de Figuei
redo Pitta ..• Pontos. Das ob ervações thermometricas ll'l pblby ica pulmonar. Pan
tana. Cephalotripsia e suas indicações. Pode-se em geral ou excepcionalmente
aflirmar que houve estupro? Bahia, Typ. Imprensa Economicct, i871~, in-q,.o gr. de
56 pp., i fi. (B. da F.)

39i8.· These apresentada á Fac, de M:ed. da Bahia e publicamente su tentada em
Novembro de 1.87q, por Eulalio de Lellis Piedade ..• afim de obter o gráo de doutor em
medicina. Pontos. Das ob ervações thermometricüs na ph tilisica pulmonar. Feridas
por armas de fogo. Do infanticidio conciderado sob o ponlo de vista medico-legal.
E~tudo clínico da acção do oleo de figado de bacalháo na tuberculo e pulmonar.
Baltia, Typ. do COl'reio da Balda, i87q" in-q,.o gr. de q, tr., 30 pp., 1 n. (B. da F.)

39i9. - These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Antonio Eduardo
de Berredo. Rio cle Jctneú'o, Typ. Univ. cle E. & H. Laemmert, 1.875, in-fJ,.o gr.
de 2 :fI., 95 pp., 1.D. (B. da F.)

Pontos: LO Tuberculos mezen tericos; 2. ° Liquidos; 3.° Operações reclamadas
pelos calculos vesicaes ; ~. ° Do valor das investigações thermometricas no diagnos
tico, prognostico e tratamento das pyrexias que rei não no Rio de Janeiro.
3920.- A phtilysica pulmonar no Rio de Janeiro. V. Getz. Med. da Bahia, 1.876,

pg. 1.29. (B. da F.)
3921..- Nota sobre a tuberculose pulmonar no primeiro per iodo como causa de

erro no diagnostico da gravidez em principio pelo dr. Felicio dos Santo s. V. Rev.
lIfecl., i876, pg. q,80. (B. da F,)

3922.- These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Eduardo Rodri·
gues Alves. Rio de Jctnei?'o, Typ. de G. Lettzingel' &: Fil/tos, 1.876, in-q,. ° gr. de
1. fi., 1.20 pp., 1. fi. (B. da F.)

Pilntos: LO Tuberculos mezentericos; 2.° Aspbyxias; 3.°00 diag-nostico e tra
tamento dos aneUl'ysmas cirurgicos; 4. ° Diagnostico dos aneurysmas thoracicos.

392J -Statistique de la phthisie à Rio Janeiro (par li. Rey). V. Ann. Bras. de
Med., XXVIII (1.876 - 77), pg. 363. (B. da F.)

Repl'. nos Ann. d'Hyg. et Aled. Legale, :1878, pg. 2Hi.
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392lJ,.- Delenda Phthisis. Pelo dr. J. Remedias Monteiro. y. O PI'ogr. A-fed., II,
pg. 202,233,258,296,337, lJ,29, lJ,~9, !J.77, õ67. (B. da F.)

3925.- These apre. enlada á Fac. de Med. d0 Rio de Janeiro por Henrique
Carlos Feldhagen. Ri I de Janeiro, Typ. de G. Leuzinger & Filhos, i877, in·4..o gr. de
2 ff., 93 pp., i fl. (B. da F.)

Pontos: 1.0' Da influencia dos climas sobre o desenvolvimento da pllrysica;
Quaes as condições llygienicas mais favoraveis ao tratamento desta molestia;
2. ° Hygrometria; 3.° Operações reclamadas pelos calculos vesicaes; 4.° Do
sangue.
3926. - Thesc apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Edgard Luiz

de Gouvêa. Rio de Janeit·o, Dias da Silva Juniol', i877, in-lJ,.o gr. de i a., 38 pp.,
i fi. (B. da F.)

Pontos: LO Da inUuencia dos climas sobre o desenvolvimento da phtisica pul
monar; Quaes as condições bygienicas mais favoraveis no tratamento desta mo
Jestia; 2.° Do infauticidio; 3.° Diagnostico das prenbezes, causas de eno; 4.° Es
cropbulas. .
3927. - These apresentnda á Fac. de Med. do Rio de Janeiro para o concurso n

um logar de substituto da secção de sciencias medicas pelo dr. José Benicio de
Abreu. Rio de Janeiro, Typ. Univ. de E. eH. Laemmel't, i877, in-lJ,." gr. de 3 ff.,
45-H pp. (B. da F.)

Ponto: Quaes as condições hygienicas mais favoraveis ao tratamento da tuber·
culost\ pulmonar.

3928.- Tbese apresentada á Fac. de Med. do Rio' de Janeiro por Manoel Torquato
de GouvEia. Rio de Janeiro, Dias da Silva Junior, i877, in·4. 0 gr. de i fl., 74 pp.,
i fi. (B. da F .)

Pontos: LO Tuberculose pulmonar; 2.° Do opio; 3.° Do coração; 4.° Febre
amarella.
3929.- These apresentnda á FlIc. de Med. do Rio de Janeiro por Oscar Lama

gnare Leal GaIvão. Rio de Jetlleiro, Typ. de Domingos Luiz dos Santos, i877, in·4..o gr.
de i a., 7i pp., i fl. (B. da F.)

Pontos: LO Tuberculose pulmonar; 2.° Da absorpção e eliminação dos ve
nenos; 3. ° Operações reclamadas pelos calculas vesicaes; 4.° Hemorrbagia ce
rebral.
3930.- Ti ica pulmonar e hronchite. chronicas tratadas pela hydrotherapia;

Juizo de G. Ria ... ; coutestação do dr. Carlos EbllJi. V. Gaz. Med. dct Bahía, i878,
pp. 319, 3G7 e 402. (B. da F.)

Pelo dr. Carlos Eboli.
3931.. - These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por José Thomaz da

Porcinncnla. Rio de Janeiro, Typ. Nacional, 1.878, in-lJ,.o gr. de 2 ff., 98 pp., i fi.
(8. da F.)

Pontos: LO Da Influencia do climas sobre o desenvolvimento da phthysica
pulmonar. Quaes as condições hygienicas mais favoraveis no tratamento desta
moleslia; 2.° Entozoarios do bomem; 3.°. Alterações patbologicas da placenta; 4.°
Qui nas brasi leiras.
3932.- These apresentada á FlIc. de Mer1. do Rio de Janeiro por Guilherme Alves

da ilva. Rio de J meiro, Typ. e lith. rio II/lp. Ilst Artistlco,1878. in·4." gr. de 2 ff.,
8u plJ., i II. ,.B. LIa F.)

Ponto: 1..0 Da influencia do climas sobre o desenvolvimento da tisica pul
monar. Quae, a condições bygienicas mais (avol'aveis no tratamento desta mo
lestia 1 2.° Hygl'ometria; 3. ° Pyogenia; 6,.0 Da digitalis, sua acção pbysiologica e
tbel'apeutica.

393:1 - Dissertação. Phthy ica pulmonar aguda. Das quinas. Apparelbo da respi
ração. Do diag noslico differencial das molestias chronica do encephaJo. Tbe e
apresentada á Fac. de &led. do Rio de Janeiro em 30 de Setembro de i879 e susten
tada perante a Fac. de Med. da Bllhia em 3l de Dezembro de i879 pelo dr. Der
meva! da Fonseca. Rio de Janeil'o, Typ. da Gazeta de Notictas, i879, in-4.0 gr. de 6
ff., i52 pp. IlUill., i n. ( B. da F.) .

3934. - Tratado de pl1thysica pulmonar pelo dr. Joaquim Eloy dos Santos de An
drade. Rio de Janeít·o, liVl'. de Ednwrào & Henrique LaemAnert, i880, in-S.o gr. de
XXIV-4.i9-I1I pp. num. (B. da F.)

E' precedido de uma Introdttc.ção pelo sr. dr. Torres Homem. ICOI
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393tJ. - These apre entada á Fac. de Med. do Bio de Janeiro por Alexandre da
Silva Maia. Rio de Janeiro, Typ. Academic!l, 1880, in-fJ,.o gl'. de:1 a., (li pp.,1 fi ..
(B. da F.)

Ponto ': 1.° Phtilysica pulmonar; 2.° Verificação da pureza do ch!orofol'mio e I'a
zõeschimicasdoseu perigo quando impuro; 3.° Dos estreitamentos do esopbago; 4.°
Meningite tuberculosa.
3936. - These apresen tada á Fac. de Med. do Bio de Janeiro por Clemen te Ferreira·

Rio de Jancl?'o, T!J]J. Central de EViLI'isto Rodrigues eh CostCI, 1880, in-q,.o gr. de i fi.'
468 pp., 1 fi. (B. da F.)

Pon 105: 1.°Ph thysica pulmonar; 2. 0"\ alar da dyal ise de Gral1alll nas inve tigações
toxicologicas;' 3." Sclerema dos recem-nascidos; !LO Dos casamentos sob o ponto de
vista lJygicnico.

3937.- 'l'he e apresentada á l"ac. de Med. do Bio de Janeiro por José Pedro
Drumond. Rio de Janeiro, Imprensa Industl'ial de João Pauto Ferl'eim Dias, i 80,
in·4.0 gr. de 1 O., 226 pp., :1 O. (H. daF.)

Pontos: 1.0 Pbtbysica pulmonar; 2.° Valol'(la docimasia pulmonar; 3.° Das ope·
rações reclarl)adas pelas 1l10lcslias do collo do utero; 4.° Dos casamentos sob o ponto
de vista bygienieo.

3938.- Do contagio da tuberculose pelo sr. dr. Eloy de Andralle. V. União Med.,
i88i, pg. 364. '(B. da F.)

3939.· Tile e apreseutada ÓFac. deMed. do Hio de Janeiro por João Francisco
Pereira. Rio de Janeiro, Typ. de Queiroz & Landi, 1881, in·!l:.o gr. de 1 fi., 48 pp., 1
fi. (B. da F. )

Pontos: LO Da infiucncia dos climas sobre o desenvolvimento e marcba da
phthysica pulmonar. Quaes as medidas hygienicas mais favol'3veis ao tI' atamento
desta molestia? 2.° Atrnospheril.; 3.° Parallelo entre a. talha e a litbotrici~ j 4.°
Tuberculose.

394,0.· Contagio da tuberculose pelo sr. dr. Eloy de Andrade. "'. União Med.,
1882, pg. 401. (B. da F.)

394,!. - Dissertação. Da tuberculose pulmonal' e sua cmabilidade. Tilese apre en
lada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro em '27 de Dezembro de 1882 para ser usten
tada pelo dr. Carlos Bitlencourt ... afim de poder exercer a medicina no lmpel'io
do Hrazil. S. l. n. cl. (i883), iu-4,.o gr. de 2 ir., 156-6 pp., i fi. (B. da F.)

39f~2.- Do valor clinico lia bacillus phymatog-onico no diagno tico e tratamento
da tuberculose pulmonar pelo sr. dI'. Clemente Ferreira. V. Unicio Jlfecl., 1884,. pg.
288. (H. da F.)

M

Berlberi

3943.- Beriberi (por L.). V. Ga::. Med. da BaMa, II (1867·68), pg. 1M;'
Pelo dr. 1. F. da Silva Lima.

Exp.: Dr. J. Z. do~[onozos Brum.

3944,.· () beribel'i (por P.). V. Gaz. llled. da Bahia, II (1867-68), pg. 1ci7.
Exp.:Dr. J. Z, do Monozcs Brum.

394,1í.- O berilleri não é uma molestia ex.clusivamente pl'opria da Inclia; obser
va-se na< AnI iIhas e no 13razil (por A. Le Roy de ~iél'icourt). V. Gaz. llfeú. da BaMa,
II (1867·68), pg. 162-

Extr. dos A1'Chiv~s ele Mért. Navale.
Exp,: DI'. J. Z. do Monozos Brum.

3946. - Algnmas considerações obl'e a Illolestia denominada bel'ibel'i, a propo
ito do artigo do SI'. Le·Hoy de Mél'icoul't. Pelo dr. A. .T. de Faria. V. Gaz. ]fed. da

BaltAr' , III (Ulô8-69), pg.169.
Exp.: D,'. J. Z. cio i\IOIlCl03 B,'ulll.

39'~7. - Parnplegia bpriberica clll'afl:J pelo emprego do nitrato de prata interna'
mente. ÜIJSp.rvai;ào I'eculilida na clinica do dI'. Fel'reil'a de Lemo'. V. Gaz. Med. da
Bahia, JlI (18ti8-69). pg. 2(j9.
, Exp.; Dr, J. Z. do ~[CIlO7.CS Brum.
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39!J,8.· 1"ac. de ~'Ied. da Bahia. Concurso paea um dos logares de oppositor á
secção de sciencias medicas. 'fhese sobre a questão seguinte: Quaes sào os melho-.
res meios therapeuticos de combatcr e beriberi ~ Su tentada em Fevereiro de 187:1
pelo dr. Mauoel Joaquim Saraiva, &. Ballia" Typ. do Diario, 187i, 3 fL, 31-8 pp.,
f tI. (B. da F.)

39lJ,9.· En aio sobre o beriberL no Bradl por J. F. da Silva Lima, doutor em
medicina, &, Bahia, nas livro de J. B. Martin, Catilina & Camp" e Villva Lemos,
(Typ, de J. G. Totl1'inhp),1872, in-8.0 gr. de IY-227-2 pp. num., 2 fI. (B. da 1".)

V. Analyse pelo dt'. Demetrio Cyriaco Tourinho na Gaz. Med. ela Bahia, V,
pg. 243.

3950. - Beriberi. Relatorio apre entado á Acad. Irr:p. de Med. do Rio de Janeiro,
cm sessão de 6 de Maio de 1872, pelo dr. José Pereira Rego Filho, sobre o trabalho
do r. dr. J. F. da Silva Lima inliLulado- Ensajo sobre o beriberi no Brazil. V.
Ann. Bras. de Me(l., XXIV (1872-73), pg. 407 (B. da F.)

395L· Symptomatologia, naturcza e pathogenia do beriberi, memoria apresentada
;j Academia Real da, Sciencias de Lisboa em sessão de 7 de Março de '1872 pelo dr.
Pedro Frnnci co da Co ta Alvarenga, &. Lisbon, Typ. da Aca(lemia Real d(IS Scien
eLaS, 1875, in-4.0 gr. de 238 pp. num., 3 lf., com fig. intercaladas no texto
(B. da F,)

3952.- Symptomatolog-i , uature et pathogénie du béribéri par 1e di'. P. F. da
Costa Alvareng-a ... Traduit du portugais par le doctenr E. Bertherand, &. Lúbonne,
bnpl'. NatiolUlle, 1881, in-8.0 gr. de 201 pp. num., e mais 2 inn., V pp. num., com
fig. interc. no texto. (B. da 1".)

3953.- Symplomatologie. nature et pathogénie du béribéri par le dr. da Costa
Alvarenga. Y. Gazelte llléd. de P(tris, 1882, pg. iJ,98. (B. da 1".)

395!l,.- Le béribéri nu Brési!. (Analyse et traduction du portugais par M. Palns
lle-Champeaux.) V. A1'ch. d~ Méd. Navale, t. 2.° (1.873), pg.3U. (B. da F.)

3955. - These apl'e entada á Fac. de Med. do Hio de Janeiro por Felix Rodrigues
Seix,ls. Rio de Janeiro, Typ. Nacional, 1873, in-4.0 gr. de 1 fI., 35 pp., 1 fi.
(B. da F.)

Pontos: L" Das condições patboO'enicas, do diagnostico e tratamento da mo·
lestia conlJecirla pelo nome de béri-lJé'ri ; 2.0 Do vinbo como excipiente dos medica
mentos; 3.° Ovariotomia; 4.° [Iehre amarella.

3956.- These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por João Baptista
'Bueno Mamoré. R'io de Janeil'o, Typ. el(t America, 1873, in-4.0 gr. de 1 n., 40 pp., 1
n. (B. da F.)

Ponlo : LO Das condições patbogenicas, do diagnostico e tratamento da mo
lestia conbecida pelo nome de bél'i-béri ; 2.° Do envenenamento pela nicotina; 3.° Do
tétano dos recem-na 'cídos ; 4.° Digestào em !-eraI.

3957.· O bel'ibcri é molestia apyretiea (por Bueno Mamoré ). V. Rev. Aled ••
1873-7iJ" pg. 56. (B. da F.)

3958.- Do beriberi. Contl'ibuições para o estudo de sua symptomalogia (por A. C.
de Mirantla Azevedo). V. Rev. Med., i873-7iJ" pg. 277. (B. da F.)

3D59.- Do berilJeri. Contribuiçõe' par:1 o estudo de sua symptomalogia. A
Miranda Azevedo. (Pelodr. Julio R. de Moura.) V. Rev. Me(l., 18i3-7~, pg. 324.
(B. da F.)

3900.· O beriberi, eon idel'ado como doença e como épidflmia. Pelo doutor J. B.
Ullerspel·gJJ'. 'frad. do alltlmào. V. Gaz. 111e(l. da Bahia, VII (1873-74), pg. :294.
(B. da F.)

Tracta do Brasil.
EXII.: Dr. J. Z. de Menezes Bruni.

396!.- Considerações sobre 11 bHl'iheri pelo dr. Francisco Borges dn Silva. V.
Goz. Jlled. d(t B.!/li 1, \ I[ (liií3-h), pg. 353.

EXIl.: DI'. J. Z. de Meuezes Brulll.

3962.- Obsol'vações de clinic'] cil'llrgicn e estudo ,obre a pathog-enia do beriberi
por Antonio Jo,é I"rl'il'a da 'ilva Al':Iujo e Illnoel José Ribeiro da Cunh:1restudantes
do 6.° anno de medicina. Bahia, TYfl. Alnel'icma, !874,. in·1I,.0 de XVI - 204 pp.
num. (B. da F.) Ib C
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3963. - Mémoire sm lo béribéri par le professeur J. Sodré Pereira, précédé d'une
introduction de M. le docteur Charles Mauriac, &. Paris, Adl'ien Delahnye (Col'beil,
Typ. etSte1·. de C/'été Fils), 1871]" in-4,."de 31 pp. num.(B. da F.)

3964,.- Deux observations de béribéri; par le professeur Alvarenga. V. Gazette
.ilféd. de Paris, t. 3."1110 (:1.8740), pg. 278. (B. da F.)

3\)65. - Tbe e apre en tada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro para o concurso a um
lug'ar de opposilor da secção de sciencias medicas pelo dr. José Lino Pereir'a Junior.
Rio de Janeiro, Ty]}. da Reforma, 18740, in-/Í,." gr. de 2 JI., 2\)-10 pp. (B. da F.)

Pon lo: Do diagnostico e tratamento do beriberi.
3966. - These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Augusto Cezar de

Mi randa Azevedo. Rio de Janeiro, Typ. Academica, 1874" in·4,. °gr. de 1 fi., 91 pp.,
i fi. (B. da F .) .

Pontos: ~.o Beriberi; 2.° Do Darwinismo. E' aceitav:el o aperfeiçoamento cada
vez mais completo das especies até o homem; 3.0 Operações reclamadas ptlla (jstula
lacrymal; 4." Da educação physica, lntellectual e moral da mocidade do Rio de Ja-
neiro e de sua influencia sobre a saude. .

3\)67.· Observação de um caso de beriberi de forma mixta. Tratamento e cura.
Reflexões pelo dr. Miranda Azevedo. V. Rev. Med., 187ft,-75, pg. 2:1.7. (B. da F. )

3968.-These apresenlada ã Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Philippe Aristides
Caire. Rio de Janeiro, Typ. Univ. de E. & H. Laemrnert, 1875,"in-4,.0 gr. de 2 JI.,
1H pp., i fi. (B. da F.)

Pontos: L ° Das condições pathogenicas, causas, diagnostico e tratamento do beri
beri; 2.° Cafeína; 3.° Do tbrombo vulva-vaginal; 4.° Gamelleira considerada phar·
cologica e lherapeuticamente.

3969.- Das condições pathogenicas, causas, diagno tico e tratamento do bcriberi.
V. Tliese inaugural do dr. Antonio Teixeira de Souza Magalhães, Rio de Janeiro,
1875. (B. da F.)

3970.- Das coudições pathogenicas, causas, diagno Lico e tratamenLo do beriberi.
V. Tltese inaugural do dr. João Henrique Braune, Rio de Janeiro, 1875. (B. da F.)

3971.. - Natureza e pathogenia do beriberi. Resposta ao dr. Pedro Francisco da
Costa Alvarenga ... Pelo dr. Ribeiro da Cunha. V. 1Jfovimento lIfedico, 1876, pg. 56.

Sabiu tambem no PI'Og1' . .ilied., I, pg. 265.
Exp.: DI'. Antoniú Honriquos Loal.

3972.- Sobre a molestia beriberi, disserta<;ão inaugural do dr. Tsunatsune Hassi·
moto, de Yedo, no Japão. Wurzburgo, 1876. (Analyse pelo dr. P. M.) V. Gaz.1Jfed.
da Bahia, 1877, pg. fi9. (B. da F.)

3973. - Diagnostico e tratamento do beriberi. V. Tltese inaugural do dr. ?tI. Vic
torino Pereira, Bahia, 1876, de pp. Ib15 a 4,36. (B. da F.)

:1974,.- Diagnostico e tratamento do beriberi. V. Tltese inaugural do dr. Díogenes
José Teixeira, Bahia, 1876. (B. da F.)

3975. - Notas acerca de ciuco casos de-beriberi-, de formas mixLa e paralytica
(pelo dr. Julio de Moura). V. Rev. Med., 1877, pg. 92. (B. da F.)

3976. - Tl1ese apresentada para ser publicamente sustentada perante a Fac. de Med.
da Bahia em oVI~mbro de 1877 afim de obter o gráo ue doutor em medieina por
José Antonio de ?!lello, &. Valença (Baltia), Typ. de F. A. de Almeida., 1877, in-4,.o gr.
de 2 ff., 4.6 pp., i fi. (B. da F.)

Pon tos: i. ° Do diagnosllco e tratamen to elo beriberi; 2.° Signaes diagnosLicos
fornecidos pelo exame das ourinas; 3.° Indicações do aborto j 4.° Envenenamento
pelo cbloroformio.
3977.- Fac. de Med. da Bahia. These inaugural de Alfredo Casimiro da Rocha.

Baltia, Im]}l'ensa Economica, 1877, in-4,.o gr. de 3 ff., jlII - 1M; pp. num.,
1 fi. (B. da F.)

Pontos: LO Do diagnosLlco e tr:ltamento do beriberi; 2.° Ar atmospberico;
3.° Eclampsia; 4.° Tllermometria clinica.

3978. - These apresentada ~ Fac. de Med. do Rio de Janeiro, por Eugenio lIIar
condes Homem de Mello. RIO de Janeiro, Dias da Silva JuniOl', 1877, in·4,.o gr.
de:l. fi., :1.04, pp., 1. fi. (B. da F.)

Pontos: i.o Béri-béri; 2.° Tberapeutica geral dos envenenamentos' 3.° Ana-
tomia e physiologia da placenta; 4.°Deglutição. '
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3979. - Tbese apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Antonio José
Nicolau. Rio de Janeiro, Dias da Silva Junior, i877, in-4:.o gr. de i fi., i66 pp.,
i fi. (E. da F.)

Pontos: LO Bél'ibéri; 2,° Do infanticídio; 3.° Do thrombo vulva-vaginal; ~.o Dos
casamentos sob o ponto de vista bygienico.
3980. - Dr. r. Betoldi. Inslrucção popular ácerca do beriberi como se conhece

e como se cura. S. Paulo, Typ. Commel'ci'II, i878, in-4:.o de 63 pp. num., e mais
1 de indice. (B. da F.)

3981. - Algumas reflexões sobre o beriberi pelo dr. A. François. V. O Pro.q1·. Med.,
III, pg. 50. (B. da F.)

3982.- Tratamento do beriberi. V. O P1·ogr. Med., III, pg. 4:52. (B. da F.)
3983.- Beriberi (na Eahia e no Maranhão). (Avisos do ministro do Imperio

nomeando commis õe de medicas que estudem a natureza da molestia, suas causas,
tratamento que mai tenba aproveitado e meios preventivos do seu desenvolvimento.)
V. O PI'Ogl'. Med., III, '1878, pg. 54,1, (B. da F.)

3984:.- O kak-ke, ou bel'iberi japonez (por S. L. [Silva Lima]). V. Gaz. Med. da
Bahia, 1878, pg. 4:89. (B. da F.)

3985.-Fac. de Med. da Bahia. These para o doutorado em medicina apresen
tada para ser publicamente u tentada por Eduardo Ribeiro da Silva. Bahia, Imprensa
Economica, 1878, in-V gr. de 3 II., 79 pp., i fi. (B. da F.)

Pontos: LO Deriberi; 2. oQual o melbol' tratamento dafebre amarel1a j 3. oFeridas
das articulações; 4. °Envenenamen to pelo chl.)roformio.

3986. - Diagnostico e tratamento do beriberi. V. Tlwse inaug ural do dr. Man uel
de Assis Sousa, Bahia, 1878, pg. 123. (B. da F.)

3987. - Com missões medicas para o estudo do beriberi. V. Gaz. Med. da Bahicl,
1879, pg. 526. (B. da F.)

39138.- Commissões para o estudo do beriberi. V. Gaz. J[ed. da Bahia, 1879,
pg. 582. (B. da F.)

3989.- O beriheri considerado como anemia pernicio a secundaria. These do
dr. H. Schutte ... Analyse do dr. Van Leent. .. Traducção. V. Gaz. Med. da
Bahia, 1879, pp. 4,17 e 54.8. (B. da F.)

3990. Fac. de Med. da Bahia. These para o doutorado em medicina apresentada
por José Ignacio da Silva. Baltia, Typ. de Lopes Velloso & a., 1879, in-4:.o gr. de 3
11'.,88 pp., i 11. (B. da F.)

Pon tos: i. ° Bel'i·beri; 2.° Ozona; 3. ° Diagnostico no tratamento da ataxia
locomotriz progressi va ; 4.° Eclampsia.
3991.- Beriberi. V. These inaugural do dr. Joaquim Cerqueira Leite, Rio de

Janeiro, 1879. (B. da F.)
3992.- Beriberi. V. Tht:se inaugural do dr. Luiz Bernardes de Moura, Rio de

Janeiro, '1879. (B. da F.)
3993. - Di sertação. Beriberi, Hygrometria. Parallelo entl'e a talha e a litholricia.

Qnaes os melhoramentos materiaes que e deve adoptar na cidade do Rio de
Janeiro para tornal-a mais salubre. The e apresentada ii Fac. de Med. do Rio de
Janeiro em 29 de Setembro de 1.879 e sustentada perante a Fac. de Med. da Bahia,
por Pedro Bandeira de Gouvêa. Rio de Janeiro, Typ. do Apostolo, 1879, de 4: lI.
113 pp., 1 fi. (B. da F.)

3994:. - These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro em 22 de Setembro
deli879 defendida paI' aviso do ministerio do Impel'io de H de Novembro do mesmo
anno perante a Fac. de Med. da Bahia em 9 de Janeiro de 1880, pai' Augusto Cesar
do Amaral. Ponto'. Beriberi. Das quinas. Parallelo entre a lalha e a lithro1ricia.
Febre amarella. Rio de Janeiro, Typ. Popular de C. Vasconcellos, 1880, in·4.0 gr.
e3fT., 62pp., 111. (B. da F.)

3995.· Jo é Francisco Viei ra Braga. E tudos praticas sobre o beriberi e um
nppendice sobre as cbol'éas beri-bericas, cholerinas o coqueluches. CoUecionados
por al~uns amigos do autor. lIfamnheto, (Typ. do Prtiz), 1880, in-4:.", de
V-H4:-XIU, pp., i 11.

Exp.: Dibl. Nacional.

3996 .• Resumo das lições feitas pelo sr. dr. Peçanha da Silva sobrll beriberi
(por Paula Xavier). V. Rev. AcaeL, publ. quinz., n.O 6, i880, pg. i33, (B. da F.)

IGI
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3997. - These apresentada á Fac. da Bahia em 30 de Setembro de iR80 para ser
sustentada em Novembro Hlim de obter o grão de doutlll' em medicina Jo:io Pereira
de Me III) Moraes. Bnhin, Typ. do Diarioelt Bxhin, 18~U, in·l(,.Ogr. de 111.,68 PP"
t fl. (B. da F.)

Ponto: LO Beri-beri; 2.° Vinhos medicinaes' 3.° Peridas por al'mas de fO<7o'
i.o Valltagens da auscullação e percussão para o diagnostico das moleslias. o,

3998. - Fac. de Med. da Bilhh. The. e para o dontorlldn em medicina apresentada
por FernanLlo M.lria dos Reis. B tltict, Littio·typ. de Joeio Gonçalves TOLtri/lho, 1!J80,
in·q,.o gr. de:3 If., 79 pp., i n. (fi. LIa F.)

Pontos: L° Do heri-heri e seu tralamento j 2.° Exbumaçõesjul'idicas; 3.° Ther
mOll"lelria clinlca j ~.O Operaçãv ce ·ariana.

3999. - These apresentada á F;lc. de Mer]. da Bahia para ser ,ustentada afim de
obler o gráo de doutor em lIledil:ina por Virgilio José Martins, &. Bahia., Typ. do
Diario d t Bahin, i880, in-V gr. de ~ tf., 62 pp., 'I fl. (B. da F.)

Ponlos: LODo ber·i·beri e seulralamentoj 2.° Da fE'bre amarella e seu trata
menta; 3.° Das indil:ações do aborto; 4.° Villbos meLlit;inaes.
4000 .. Fac. de Med. da B·dlia. ThAse para o doutorildo em medicina por Artbur

Raul Pinheiro ... Bahút, Imprensa ECorlOmicn, '1880, in-lt,.O gr. de 1 fi., 59 pp.,
1fl.(B.daF.)

Ponlos: LO Do beri·beri e seu tratamento; 2.° Vinho medicinaes j 3.° Ulceras
pianicas e suas manifestações cunsecutivas; 4.° Do melhor tratameulo da febre
amarella.

4001. - Di. sertação. Do beriberi õ seu tralamento. Pl'OPO ição. Do beriberi e
sen tratamenlo. Da thoracentese. Euvenenamento pela digitalina. These 3pre entada
,i Fac. de 'Med. da B:lhia e per<lnte a mesmn sustentadn jlor Joaquim Cerl(ueira de
Souza ... aOm de ol.Jter o grão de doutor em meLlicina. Bahia, Litho-typ. ele João
Gonçetlves Tourinho, 1880, in-q,.o gr. de i fl., l(,7 pp., 1. fi. (B. da F.)

l(,00:2. - These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Francisco Pi
nhei 1'0 de A.! meida Castro. Rio de I aneil'O, Imprenset lnrlustl'ictl, ele Joeio Paulo
Fm'eim Dias, i880, in·l(,.o gr. de i a., 59 pp., i fi. (B. da F.)

Pontos: LO Bel'i·beri; 2.° Da cremação em suas relaçõp,s com o exercicio da
medicina legal; 3.° Telano dos recem-nascidos; 1~.0 I-Iypoelllia iulertl·opical.

4003 .. Beriberi. V. Tltese inaugural do dr. José de Ca"tro Rebello, Rio de
Janeiro, i880. (13. da F.)

q,00y, .. Beriberi. V. Tltese inaugural do dr. Belisario Vieira da Cunha, Rio de
Janeiro, i8S0. (B. da F.)

q,005 .• Do beriberi e seu tri1tamento. V. These inaugural do dr. Joaquim Do·
mingues Lopes Junior, Bahia, 1880. (B. da F.)

4,006.- Beriberi. V. These inaugnral do dr. Francisco Santiago Gonçalves da.
Silva, Rio de Janeiro, 1.880. (B. dn F.)

q,007.· A hypoemia, o beriberi, e a molestia dos operarias do tunnal de S. GOlhardo
(peio dr. J. F. da Siln Lima). V. Gaz. Meel. det Bethia, 1880-81, pp. 22 e 79.
(B. da F.)

4008.- Oberiberi no 3rchipelago da Sonda (pelo dr. Julio da Silva). V. Gaz. Mt'c/.
eln Bahia, 1880-8i, pg. 29. (H. da F.)

q,009.- Estudo sobre a etio!og-ia e natureza do beriberi pelo dr. A. P3cifico Pereira.
V. Gaz. Med. eln Bahia, 1.880-81, pp. q,54" /185, 533; '1881-82, pp. '1, 4,9, 9i, 1.41),
i 93, 308, lt09, q,97. (B. da F.)

Repr. na Unieio Medica de i8 i e i882.

q,OLO.· Tratamento do beriberi pelos banhos galnnico e duchas frias pelo dr. A.
Rodrigues Lima. V. Gaz. Med. ela Bahia, 1.880-81, pg. 4,98. (B. da F,)

q,01{.- O beriberi. V. Revista ele MeeIicina de Prwis, n.O 38, de 5 de .Tulho de 188!.
(B. da I' .)

q,012. - 'Marinheiros brazileiros com beriberi. V. Unieio Medica, 1.881., pg. ft,3.
(B. da F.)

/1013.- Tractamento do heriberi pela electro-hydrolherapia (pelo cons. dr. S.
Ferreira Souto). V. União Prfed., I88i, jJg. 381. (B. da F.)
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q,Oiq,.- Faculté de Médecine de Paris. Thése pour le doctorat en médecine pré
sentée et soutenue le 19 Juillet i881 ... par Antonio Dourado d'Azevedo.
Point de disseI'laliou. Du béribéri. P(wis, A. P(went, 1881, in--l.O gr. de 2 IT., 63 pp.
(B. da F.)

40HL- Fac. de Med. da Bahia. These para o doutorado em medicina sustentada
por FrtlDeisco Brnulio Pereira. Pontos. Historico, pathoJogica therapeutica do beri
beri no Brasil. IntervaJlos Jucidos. Doutrina da pyemia. Elephantiase dos Gregos. Balda,
Lytho-Typ. dr, J. G. TOUI'inho, 188-1, in-q,.· gr. de 16 ff., 282 pp., 3 IT. (B. da F.)

40i6.- Historia do desenvolvimento do beriberi a bordo da corveta -Vital de
Oliveira em sua recente viagem de circumnavegação apresentada pelo dr. Galdino
Cicero de Maga] hães, &. Rio de Janeil'o, 1'yp. Nac., 1882, in-8.0 gr. de 72 pp. num.
(D. da F.)

E' precedida de uma carta dirigida ao auctor pelo dr. Antonio Pacifico Pereira·
4017.- Contra o beriberi. Y. União Medica, 1882, pg. q,f, cB. da F.)
q,Oi8.- Observaçà.o de um caso de beriberi tratado pela hydrotberapia (por C. de A.)

V. Dezenove.deAbnl, n.O 2, 18S2, pg. 1. (B. da F.)
q,Oi9. - Esame deI sangue degli ammalati di beriberi del dott. Pacifico Pereira.

V. Gazzetta jyled. Italiana, 1882, pg. 279. (B. da F.)
Extr. da Gaz. 1I1ed. da BaMa.

q,020. - Beriberi na esq uadrilba de evoluções. V. Gaz. jyled. (la Bah'ia, 1882-83,
pg. 575. (B. da F.)

q,02:L.- Etiologia e genesis do beriberi. Investigações feitas no Laboratorio de phy·
siologia experimental do Museu Nacional pelo dr. J. B. de Lacerda, &. Rio de
JMwil'o, R(/?,o &. Lino, 1883, in-q,.o de 68 pp. num .• com fig. interc. no texto.
(B. da F.)

V. Analyse (pelo dr. Silva Araujo) na União ltfedica, 1883, pg. õ63.
q,022. - Beriberi pelo dr. A. de Castro Lopes, publicado por A. G. de Araujo

Penna &. C.a Rio de Janeiro, (Typ. de G. Leu.zingel' &. Filhos), 1883, in·8.0 de 19 pp.
num. (B. da F.)

q,023- Omicro-organismo do beriberi. Pelo sr. prof. J. B. de Lacerda. y. União
Ated., 1883, pg. q,lJ.!}. (B. da F.)

q,02fJ,.- Di5sertação. Natureza e tratamento do beriberi. Proposições. I. Da
cremação de cadaveres. ]1. Paralysias. III. Iufecção purulenta. These apresen·
tada á Fac. de Med. do Rio ele Janeiro em 28 de SeLembro de -1883 para ser sus
Lentada por Alfredo Augusto Gomes •.. afim de obter o gráo de doutor em medi
cina. Rio de Janeiro, Typ. qe F'l'uncisco' Leona?'do Gomes, 1883, iu-q,.o gr. de 4ff.,
78 pp., 1 fi. (B. ela F.) I

IJ.025. - DisserLação. Natureza e tratlimeuto do beri·beri. Proposições. Calor.
Vicias de couformvção da bacia. Do parasili mo. These apresentada á Fac. de Me.d.
do Rio de Janeiro em 29 de Setembro de 1883 para sei' sustentada por Epaminondas
de Moraes Martins ... aOm de obter o gráo de doutor em medicina. Nicthe1'0Y, Typ.
elo Fluminense, 1883, in-q,.o gr. de 3 ff., 62 pp., 1 fi .. (B. da F.)

q,026.- Natureza e tralamento do beriberi. Y. Th~se inaugural do dr. José Elias
de Avila Lins, Rio de Janeiro, 1883. (B. da F.)

4027.- Natureza e tratamento do beriberi. y. T1I.ese inaugural do di'. Joaquim da
Cunha Helio, Rio de Janeiro, 1883. (B. da r.)

4028. - Natureza e tratamento do herjberi. V. TlIese inaugural do dr. JoiTo Joa
quim Barbosa Junior, Rio do Janeiro, 1883. (B. da r.)

4029.-Natureza e tratamento do beriberi. Y. These inaugural do dr. Francisco
Domingues da Silva Junior, !lia ele Janeiro, 1883. (B. da F.)

q,030. - Do beriberi e seu tratamento. y. These inaugural do dr. ManoeI ArvelIos
Boltas, Babia, 1883. (B. da F.) . .

1],031.-0 beriberi na esquadrilha de evoluções (por A. PaciOco Pereira). Y. Ga.z.
Med. da Bahia, 188J - 84, pg. i. (B. da F.).

4032.- Investigações sobre o beri·beri (pelo dr. Pacifico Pereira). Y. Gaz. M ed.
dn Bahia, 1883·8q" pg. 159. (B. da F.)

Repr. na União lIfedica, 188~·, pp. 3i e 62 '/61,
40
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4:033. - Omicro-organismo do beriberi pelo dr. J. B. de Lacerda. Investigações
feitas no LalJoratorio de pbysiologia xperimental do Musell Nacional. V. GClZ. Mee!.
ela Baltia, 1883 - 84" pg. 312. (B. da F.)

1j,034,.- As investigações sobre o beriberi pelo dt·. J. Bapti ta de Lacerda (pOI'
A. Pacifico Pereira). V. Gaz. Med. etct Bahict, 188J-8'J., pg. 4,4,9. (B. da F.)

4,031>.- Rapports sur UTl ouvrage de l\f. de Lacerda relaLif it I'étiologie dll
béribél'i par M. Rocbarel. V. Gazette des Hopit., 1884" pg. 109. (8. da F.)

M3B. - Répoose à M. Jules Bochard au suget de mon Mémoire SUl' le béribéri par
M. le prof. J. B. de Lacerda. V. UnieIa Med., 1884" pg. 181>.. (8. da F.)

4,037.- Breve resposta a um artigo inserido na « Gazeta Medica» da Bahia a pro
posito das minhas invesligaçõrs sobre o bériMri. Polo prol'. J. B. de Lacerda. V.
União Med., 1884" pg. 113. (B. da F.)

l.l.038.- Etiologia do beriberi pelo sr. prof. J. B. de Lacerda. V. Uniclo Jlled.,
1884" pg. 300. (B. da F.)

Amazonas:
4,039.- Observação de uma moleslia que I'einou, no anno pas-ado, no Alto Ama

zonas (rio _ladeira), sob a forma epidemica, e caracterizada por parilly~ia e fra
queza geral. Pelo doutor Luiz Ferreira de Lemos. V. Gctz. Med. da Baltin, II
(1867-68), pg. 224,.

EXIl.: DI'. J. Z. do Menozos DI'um.

P&rá:

4,OqO. - Observação de um caso da mole tia carllcteri ada por fraqueza gernl, edemn,
e paralysia. Pelos dr . L. Feneira de Lemos o Jayme P. Bricio, do Pará. V. Gaz.
Med. da Bn!tict, III (1868-69), pg. 17.

EXIl.: Dr. J, Z. do Meneze, Drum.

4,04,1. - Pnraplegia beribel'icn : cura pelo nitr'ato de prata e pelo licôr ar enical
de Fowler pell) dr. J. P. Bricio. V. Gaz. lIfed. da Bahirt, V (18ii-72) pg. 257.

Dat. do Pará a 26 de Janeiro de ~872.

EIIl.: Dr. J. Z. de Mene7.es Drum.

4,0iJ,2. - BerilJeri de forma paralytica: cura pelo nitrato de prata, e pelos vinbos
quinado, de genciaoa e qu~ssia. Pelo dr. J. P. Bricio. V. Gaz. Med. du Baltia, V
(1871-72), pg. 361>.

EI!'.: DI'. J. Z. do Menozes DI'UUl.

404,3.- r.ommissão para o estudo do beriberi no Pará. Parecer em separado do
sr. dr. Sill'a Castro. V. Gaz. Jl1fd. da Ba/tia, i88U-81, pg. ti. (B. da F.)

4,04,4,.· Commi são para o estudo do heriheri no Pará. PHl'ecer dos drs. A. M.
Santa Rosa e J. G. Malcber. V. Gaz. Afect. d.l Bu/tia, 11180-81, pg. 63. (D. da F.)

Ceará:
404,1>.- O beriberi no Ceará (pelo dr. Antonio Munoel de Medeiros). V. Gaz. Afed.

da BaMa, VI (1872-73), pg. 131>.
Ex!,.: Dr. J. Z. do Monozo. DruUl.

4,04,6.- Considerações sobre o beriberi POI' F,'anci co Borges da Silva, doulor em
medicina, &. Fortetleza, T!Jj). da T1'ibwwCntltolica, 1d74" in-4,.o de lU-;jq, pp. num.
(B. da F.)

Maranhão:
4,04,7.- As paralysius no Maranhão. V. GlIZ. Med. da BaMa, IV (1869-70), pg. 203.

EXIl.: Dr. J. Z. do Monozo. BruID.

4,0!J:8. - lleribori no Brazil. Carta dirigida pelo dr. Aur Jio de Lavor, da cidade do
Brejo, provo do MariJlll1ão, 30 estudante da Fac. de Med. da Babia, Domingos Pedro
dos Santos. V. Gaz. A/ed. dct Baltict, 1883-84" pg. 29. (B. da F.)

4,OMl.- Beriberi no Brazi\. Carta dirigida pelo dr. João Franci co Correa Leal, do
Maranbão, ao e tudante da Fac. de Med. da Buhia, Domingos Pedro dos S~J1tos. V.
Gaz. Med. dx Bahin, 1883-84" pg. 78. (B. da F .) .

4,01>0. - Beriberi no Br3zil. Carta dirigida pelo dr. João Paulo da Silva Brito, d3
cidade de Caxias, prov. do Maranhão, ao estudante da Fac. de Med. da Bahia,
Domingos Pedro dos Santos. V. Gaz. Med. da Bahia, 1883-84" pg. 171. (B.da F.)
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Pernambuco:

401í1. - O beriberi em Pernambuco pelo dr. C. Sá Pereira. Pel'nnmbuco, :l.87i,
in-4. o gr. de 36 pp. a duas coI.

EXJl.: DJ'. D. A. MarLins Cn3la.

ó'052.- O beriberi em Pernambuco. V. Gaz. Med. da Bahia, V (187:1.-72), pp. :1.69,
:1.85 e 203.

Analyse ao opu culo do dr. Cosme de Sá Pereira, acima indicano.
Exp.: DI'. J. Z. de MeneZe3BJ'lJJn.

/j,053.- O beritleri em Pernambnco (pelo dr. Ignacio Alcibiados Velloso). V. Gaz.
Jl1ed. dú,Bt!úa, V (1871-72), pg. 27ií. .

Exp.: DI'. J. Z. de Meuezes lll'um.

Bahia;

hO::;4,.- Contribuição para a historia de uma mole'slia que reina actualmente na
Bahia ~"b a fúnnn BlJidl:'1I1ica. e caraclerisada por paraly~ia, edema, e fI' queza geral.
Pelo dr. J. da Silva Lima. V. G'IZ. ilIed. da B.lhi[L, J (i86li-67), II e III.

Exp.: DI'. J. Z, de Menezes BI'UI11.

40:.i5. - Estudo para servi r de b3"e a n ma classi ncaç~o no,olngica da epidemia
e~peri,,1 de 11i11'ldY"ias '1ue reinou na Babia. Pell) dr. Julio Bo Irigues de Moura.
V. GflZ. Med. c/a 8·Lhi.I, n (18ti7-68), pp. :1.3, 2ft,; II (i8li7-68), pp. 61, 73; III
(:1.868·69) IJp. 99 c 2':>6.

Exp.: DI'. 1. Z. de ~Ienezes DI'UI11 ,

4056.- BCl'ilJeri. V. Gaz. ilIed. da Bahia, VlI (1873-74-), pg, i7:1..
Exp.: DI', J, Z. do Meuezes Dl'um.

4,057 ,- Considera~ões sobre o !.Jeriberi observado no centro desta provo (da
Bahia). Pelo dr. J. M. Rodrigues Lima. V. Gaz. Med. da Bahia, VII (i873-74-),
pg. 257.

EXJl.: DI'. J, Z. de Ienezos Bl'um. .

4,01í8.- HalJnrica, refugio para beribericos. V. Gaz. Mui. da BaMa. :1.876, pg. 473.
(B. di! F,) .

4059.· Chl'onica sanilaria. MadiOca{'ões meteorologias: erysipela e Jymphan
gite; colicas e diarrboas; fabres paludo.as e tYiJhicllS; beriberi; febre amarella;
variola. (Por S. L. [Silva Lima].) V. Gaz. Med. da Bahia, :1.876, lJg. 529,
(B. da F.)

4,060. - Os beribericos em Haparica. V. Gaz. M cd. ela BahüL, :1.877, pg. 4,4.
(B. da F.)

[106-1 • Chronica sanilaria, Meteorologia; mole. tias predominantes: febres palu
dosas, febre amarella, beriberi ; o A~ylo de Melldicidade; a enfermaria de partos.
(Por S, L. ['ilva Lima].) V. Gaz. Med. da Ballia, 1877, pg. :1.06. (B. da F.)

4,062.- Chl'onica sanital'Ía. Meteorologia de Março, Abril o Maio; molestias rei
nantes; febre amarella; berilJeri nas guarnições naval e militar; ellicacia do clima
de ilaparica u'esta mole lia; variola. (Por S. L. [Silva Lima.].) V. G[LZ. Med. dn
Bahia, i877, pg. 257. (B, da F.)

4063. - Chronica sanilaria. Metereologia; febres; variola , o bel'iberi e a agua
d'Itaparica; ns exbalações dos pl'edias incendiados. (Por S. L. [Silva Lima].) V. Gaz.
Med. da Bahia, -18i7, pg. 5:29. (B. da F.)

4,064,.- Beriberi na Babia. V. Rav. JUed., 1877, pg. :1.07. (B. da F.)
Extr. do relatoriodo presidente da Bahia apresentado á assembléa provincial a.

J. de Março de :1877.
4,065.- A ilha elo llapnrica e o beriberi (pelo dr. Domingos Carlos). V. Rav. Med.,

:1.877, pg. -187. (B. da F.)
4,066. - A ii ba do ltapari~a e o beriberi (pelo dr. Domingos Carlos). V. Ann. B'l'as.

de Med., XXJX (:1.877-78), pg. :1.03. (B. da F.)
4067.- CIHonica sanitaria. Alterações meteorologicas; molestias reinantes; fe

bl'e palustres; febre amarella; beriberi; variola. (POI'S. L. [Silva Lima].) V. Gaz.
Mett. [la Bahia, -1878, pg. 253. (B. da F.)

4,068.- Os beribericos do hospital da Caridade. V. Gaz. ilfed. da Bo.hia,187-8,
pg. 573 ; '1879, pg. 91. (B. da F.) \ G?J
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q069.- Beriberi na Babia (Local para a cura do)'. ·V. O Pro,ql'. Med., III (1878),
pg. 235. (B. da F.)

q.Q70. - Carta circular da commis fio para o e tudo do beriberi na Babia. V. Gaz.
Med. da Bahia, 1879, pg. 577. (B. da F.) ,

qOii.- Beriberi no quartel da Palma. V. Gaz. Afed;','daBahia, i880·81, pg. i38.
(B. da F.)

q072 ... Estatística dos beribericos do bospital da Caridade da Bnhia, organizada
por Domingos Pedl'o dos Santos, estudante da sexta serie da Fac. de Med. V. Gaz.
ilfed. de~ Baltia, 1883-8(1" pg. 22:2, 273. (B. da F.)

De 1870 a 1881.

q,073.- Beriberi no hospital de Caridade. V. Gaz. Med. daBe~hia, 1883-fI,4, pg. 396.
(B. da F,) ,

Rio de Janeiro:
qOilJ: . • Idéas sobre um caso de beriberi. V. Vrcel'da Fil/to, Estudos clinicos e

tberapeuticos, pg. 73. (B. da F. )
S. Paulo:

q075 .• O bel'ibel'i na pl'Ovincia de S. Paulo. Carta ao dr. A. C. de Miranda
Azevedo pelo dr. Betoldi. Rio de Janeiro, B. ". Gemüer, 1.877, in-8." de q8 pp.
num.(B.daF:)

lJ:076. - (Notícia sobre o beriberi em Itú.) V. O Pj'og'J'. Med., III (-1878), pg. ~79.
(B. da F.)

Sancta Catharina :
lJ:077. - Será o beriberi ~ V. Gaz. l'!'[ecl. da B,altia, IV (1869-70), pg. 1.õ6.

Segundo ullla cOl'l'espondencia de Sancta CatlJarina para o Joma/ dIJ Commercio, do
Rio de Janeiro.

q078 .. DI'. Joaquim dos Remedias Monteiro. Relataria apre entado ao exm.
sr. presidente da pl'ovineia de Santa Catharina sobre uma molestia que reinou epide
micamente nas freguezins de Santo Amaro do Cuba tão e S. José. nemeltido ti Aca
demia Imperial de Medicina por aviso da Secretaria de E tado dos negocio do
Imperio em 3 de Maio de 1.870, e apresentado na essão de 1.6 do dito mez e anno.
Rio de Janeiro, Typ. de Santos Cardoso &Irmão, 1.870, in-q. U de 1.1 pp. num.
(D. da F.)

Foi reproduzido n03 Estudos 110S domillios da medi~'ina do auctor, pg. 93.
q079 .• Beriberi na Ilrovincia de Santa Catharina (por S. L. [Silva Lima]).

V. Gaz. ii/cd. da, Bahia, ". (1871-72), pg. 1.3.
Exp.: DI'. J. Z. de Menezes Bl'um.

Minas Geraes:
qOSO. - O beriberi na provincia de Minas Geraes. (Pelo dr. Felicio dos Santos.)

(Rio lleJaneil'oJ, Typ. deBl'own&Evewisto,s. d. (i8ilJ:), in·lJ:.o gr. deiO pp. num.
(B. da F.)

O nome do auctor occorre no fim.

1'1'

Febres eruptivas

§ Lo

VARIOLA

4081. - Du traitement topique externe d,ms la petíte véroJe. 'fh "se présentée et
soulenue publiquement devant la Fac. de l'E ale de l\léd. de Rio de Janeiro le 31
AOlLt i8~3 par Richard Gumblelon Daunt, irlandlli , doctour en médecino de la
Facu\t' d'Edimbourg. Rio de Jctneiro, bnpr. Française, 1.8lJ:3, in-f~.o gr. de 1 n.,
8 pp. (D. da F.)

'1082. -Dissertação sobre a variola natural. These que foi apresenl~da:.\ Fac. de
Med. do !lia Ucl Janf'iro e sustentada em 1.8 de Dezembro do 184;1 por Ianoel Gomos
de Oliveira Pinlo. Rio etc Janei1'o, l'yp. Impm'cial de Francisco de Paub Brito, :t8~3,
in·~.o gr. de ta pp., 5 ff. (B. da F.)
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fl083. -Novo preservativo da variola (pelo dr. L. de C. C. [Liberato de Castro
Carreira]). V. Arch. ilfed. Bras., UI (L846-fl7), pg. 120. (B. da F.)

4084.- Pustulas variolosas discretas tomando um caracter bobaLico (pelo dr. L.
V. De-Simoni). V. Gaz. dos Hosp., 11 (i851-52), pg. 65.

Exp. : Dr. D. A. Mal'lins Cosia.

fl08i.i.· Relatorio historico da epidemia de variola que gl'assou em Loanda em
i861j, ... pelo dr. Saturnino de Souza e Oliveira. Lisbo[b, Typ. UnilJérsal, i86B, in-8. o
gr. de 300 pp., 3 fi'. (B. da F.)

!l.086.- Duas palavras sobre a variola pelo dr. A. J. Pereira das Neves. Rio de
Janeiro, T!Jp. Industl'üb Nacional de J. J. C. Cotl"im, i8B9, in-!!.o de 21j, pp. num.

E ta memoria [ai apl'esentada á Acad. Imp. de Medicina na se são de 27 de Julho
de i868 e sahiu antes nos Ann. Bras. de Med., XX, pg. 329.

Exp.: Acat!. Imporial do Modicina.

4087. - Nota sobre o emprego do a~ido phenico na variola (pelo dr. José Pereira
Guimarães). V. Ann. Bms. l}fed., XXII (i870-71), pg. 202. (8. da F.)

4088.· Communicação sobre a variola (pelo dr. J. Z. M. Brum). V. Ann. Bms.
delllecl., XXII (i870-71), pg. 205. (B. daF.)

Datad.\ de Paris a ti de Julho de i870.
4089.- Variola e acne varioUrorme. Pelo dr. J. Z. M. Brum. V. Ann. Bms. de

Med., XXIV (1872-73), pg. 145. (B. da F.)
M90.- Considerações sobre o emprego do sulphato de quinina na variola (pelo

dr. Almeida Couto). V. Norte-Academico, n. OS 1 e 2, i875, pg. 19. (B. da F.)
4091. - Da Bapti ia contra a varíola (por Antonio Rego). V. Ann. de nIed. Ho

1Ilmop.) voI. 1 (i882-83), n. o H, pg. 101j,. (B. da F.)
4,092. - Consnlta sobl'e um caso possivel de prophylaxia beredit~ria da variola

observado na primeira infancia de um individuo na cido tres annos depois de seu pai
ter tido aqueHa mole tia ( pelo dr. Alfredo Piragibe). V. Anil. Bras. de i1Ied., XXXV
(1883-84), pg. 231. (B. da F.)

4,093. - Noticia dos mais terriveis contagios das Bexigas, e Sarampo, havidas neste
Estado (do Pará) do anno d.e 1720 em diante, po teriôres as que manifestão os
Annaes Historicos do Marilllh(o pelo Ex.mo Senhor Bernardo Pereira de Berredo, nos
annos de 1621, § 487. E de 1ij63, § 1109.

Com.= '0 dito anno de 1720, a chegada do primeiro Bispo do Pará Dom Fr.e Bar-
tholarneu do Pilar=

Aç.= com os quaes a devastação foi tanto mais excedente.=
Não traz nome de auctor nem data; mas [ai escripta depois do anno de 1776.
Pertence á viagem do naturali ta Alexandre Rodrigues Feneir:l.

O r i g i n aI. Cad. i~~~2 cr. inn. 29XiG.

Exp.: Dibl. Naeional.

fl094, ... Relatorio apresentado a . exa. o sr. dI'. Domingos Monteiro Peixoto, pelo
dr. Aprigio lartins de Menezes, de ua commi ão ao Rio Madeira. ln-foI. de 3 pp.

Datado de Manáus a i6 de Marco de i874. Anda annexo ao relataria do referido
preso do Pará de i874. .

E' relativo á epidemia da variola, á propagação da vaccina e ao estudo sobre as
febres palustres no valle do Madeira.

Exp.: Dibl. Nacional.

Q095.- Relatorio apresentado ao ex.m. sr. presido da provo Domingos Monteiro
Peix.oto. Pelo dr. Aprigio Martin de Meneze , encarregado da enfermaria dos vario·
10505. nfancíos, 'llnpl'. na Typ. do Commel'cio do Amazonas, 1874, in-fol. de 2 ir. inn.

Anda annexo ao relatorio do referido presidente do Pará de 1874.
E'll,: Dibl. Nacional.

. /1096. - Instl'Ucçõe feitas em linguagem vulgar para o tratatnento dos bexigo os,
Indigentes pol' pes on não profe ionaes na povoaç1ío do Acarape, seguidas de ins
trucções I ara a boa vncinação (sic) peJo dr. Joaquim Antonio Alves Ribeiro, &.
Ceará, Typ. C01nmercial de Fm1!cisco Luiz de Vasconcellos, 1859, in-4.o de i8 pp.
num. (8. da F.) "

10"\
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IJ,097.· Discurso recitado pelo ... doutol' J. E. Gomes, pres., ua essão solemne
do anniversario da installaçiio da Sociedade, ácerca das epidflmias de bexigas que
ne"ta provo (Pernambuco) e desenvolverão nos anuos de 1818 a 1819, de 1825 a 11126,
de 183ti,a 1835. V. Ann. de Med. Pern., pg. 17ti,.

Exp.: Bibl. Nueional.

ti,098 .. A variola (na Ballia). V. Gaz·. Dfecl. da Bahia, VII (1873·71J,), pg. 62.
]'xp.: Dr. J. Z. do !llenezes Bruin.

ti,099.· )lappa e tatistico da enfermaria dos variolo o. (da Bahia) desde ti, de No·
vembro de 187ti, a 30 de Ago,to d~ 1875. (Pelo dr. Antonio .Tonteiro de Carvalho.)
V. rvorte-Acadl'11lico, n. os 1 e 2, 1S75, pg. ~5. (B. da F.)

IJ,100.- Epidemia de bexiga. (E,tatistica mensal das enfermarias do dr. Marinho.)
V. Ann. de Al~d. Bms , IV (IS'll:l-1J,9), pg. 71.

Exp.: Bibl. Naeional.

ti, 101. - Inforll1aC;ões prestadas á Junta de Hyg-iene Pnblica acerca da ultima epide·
mia de val'iula que grasson nas I'reguezia. do r!';'j~, IlIh;luma e Jal'.arrp:lguá pelo
dr. Jo li Ricardo Pi res de Almeida. V. Dilt1'io O,/icial, n. ° 1;j e sego de 1880.

Exp.: Bibl. Naeional.

ti,I02.- Bplatorio da epid('mia vilriolir.a apresentado á Camara Municipal de Pino
clamollballgilb;, pelu Llr. Francisco Milrcondes n"llleiro, presidente L1H meslna Calilal'a
e directu!' rio hospital de vari.l\nsos. PindM/w/lhangaba, na 'l'yp. do r111w1'icano, 187ti"
in-S. o de Vl-3ti pp. llum. (8. da F.)

M03.· Val'ioJa em Matto Grosso. V. Gaz. ltIeel. ela B.tltia, II (1867-08), pg. '120.
Exp.: DI'. J. Z. do Meneze3 ill'lun.

§ 2.°

SARAMPÃO

ti,1OlJ,.- Algumas propo ições obre O. arampiio. Tbese que foi apresentada eu·
tentadil perante a Fac. de Med. do Rio de Janciro em 1ll dc Dczembro de 1811 por
Antonio Dia da Co ta. Rio de Janeiro, 'l'yp. Americana de I. P. drt Costa, 18!J,1, in·l}.o
gr. de 9 pp. (8. da F.)

M05.- Bapido e tudo obre as epidemias de aram pão que tem gl'assado no Rio
de Janeiro de 1836 á 1860; IJrillcipaes complit:aç;õe de ta enfermidade J)as creanças
e eu tratllmento. Mellloria ... pelo dI'. José Pereira Bego Filbo. V. Ann. Bras. de
Aled., XXII (1870-71), pp. 156,190 e 21ti,. (B. daF.)

4,106.· Ob~ervação, pelo dr. J. Z. M. Bl'Um. Sarampão. Pleuropneumonia termi
nada pOI' suppurilção. Thoracocentese. "' aricella. Morte. V. Ann. Bras. de lIed.,
XXYIIl (,1876·77), pg. 3:36. (n. da F.) .

M07.· Breves considel'3ções sobre um caso de sarampão pelo sr. dr. Marcos
C3valcauti. V. Gaz. dos Hosp. (1883), pg. 2lJ,. (B. da F.)

ti, 108 .. Observação de clinica medica. Sarampão. Empbyema subcutaneo por
dilacera~'ão do pulmão. Cura. Pelo dr. Cardoso Fonte. V. GllZ. elos Hos]J. ('1883),
}Jg. 6lJ,. (B. da F.)

§ 3.°

ESCABLATINA

4,109.- Algumas propo lçoes sobre a escarlatina. Tbese apresentada á Fac. de
led. do Rio de Janeiro em 9 de Dezembro de 1bti,2 e snstentllcla por Salvador José

Pereira. Rio de Janeiro, Typ. lle Paula Brito, 18ti,2, in-ti,.o gr. de fi pp. (B. da F.)
4HO. - Memoria sobre a febre escarlatina por I. R. de latLos, &. Rio de la,nciro,

Typ. Universal de Lete1nmert, 1843, in·q,.O gr. de 1ti, pp. num.
Exp,: Aeau. lml!. de nledieinll.

Mi1.- Da sCfll'latina, ou guia do lavrador; para conliecimento e no tratamcn to
desta doença. POl' (sic) dr. P. Saulnier de Pierrelevée, &. Ma l'all lúio, Typ. deI. J.
Fel··reira, 1843, in·ti,.o de 5!J, pp.

Esp.: Bibl. 'aeional.
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4,1'12. - Algumas observações sobre a bi toria, symptomás e tratamento da escar
laLina. 'l'l1ese que foi apl'esentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro, e su Lentada
em 8 de Jlllho de 1845, por James Virtue, doutor em medicina, membro do Real
CoJlegio do Cirurgiões de Londros, approvado peia Fac. de Med. do Rio de ,Janeiro,
&. Rio de Janeiro, Typ. elo Diario ele N. L. Vinnnct, 184.5, in-4.0 gr. ele 8 PP:, i fi.
(D. da F.' .

4113. - Breves considerações sobre a febre escal'latina. These apresentada á Fac.
·de Med. do !lia de Janeiro e sustentada em 4 de Dezembro de '1847, por Nicoláo
Joaquim Moreira. Rio de Janeiro, Typ. Imparcial de Fmncisco de Pauln Brilo, 1847,
in-!I,.o gr. de 27 pp., 4 Ir. (8. da 1".)

4H4:.- These apresentada á Fac. de Med. do nio de JaneiJ'o e sustentada pe
rante a mesma em '17 de Dezembro de 1850 pelo dl'. Francisco de Abreu Espino[a.
Rio de Janeiro, Typ. Univ. de Laemmerl, 1800, in-4.0 gl'. de 39 pp., 5 fL
(B. da 1".)

Pontos: L Quaes são as fórmas mais graves da escarlatina 1 E os meios mais effi
cazes de combatei-as 1 II. Do diagnosticoda pl'enbezextra-uterina; III. DasdilIerentes
forças rnecbanicas que precederão no acto da respiração, que alleraçoes resultam para
a respiração quando se modifica ou se pertul'ba a intensidade e o equilibrio physiolo
gico destas forças.
4,H5. - The e apresentada á Fac. de Med. do Rh de Janeiro e sustentada em :19

de Dezembro de 1851 por dr. João Ribeiro de Almeida. Rio de Janeiro, Typ. Unw.
de Laemmert, :18Lí1, in-4.0 gr. de 5 pp., 4 ff. (8. da F.)

Pontos: LO Tratar das formas Il1nis graves tia escarlatina e dos meio maiseffica
zos para cOlnbalel-as; 2.° Tratar dos casos que reclalJlão a exlirpaçáo do "loho do
ollJo; e elos II1Pthodos e proces os porqur) se pratica esta operaç;io; 3." Tratar das
forças Illecanicas que funccionão no aclo da respiração e das alteraçãe_ que resultam
para a respiração quando se nJodifica ou perturba a intensidade e o equilibrio pbysio
logico destas forças,

111:16.- Escarlatiuú (pelo dr. Nicoláo Joaquim Moreira). V. Gaz. dos Ho.çp., n
(1801-52), pg. 1'13.

Exp.: DI'. D. A. Martins Costa.

4117.- Tbese apresentada á FilC, de Med. do Rio de Janeiro e ~ustentada no
dia 14 rie Dezembro de 183'2 por Cassiano Augusto de Oliveira Lima. Rio de Ja>teil'o,
Typ. Ultiv. ele Laemmert, 1852, in-4.· gr. de MI. pp., 4 ij', (B. da F.)

Pontos: L ° Da escarlalina e suas complicaçães; 2.° Da natureza elas escrophu
Jas; 3.° Tralal' e1ocobrc esuas combin.lções empregados em medicina e da maneira
de cb i111 ica mell te os recon becer.

4:118.- These apresentada á File. de Med. do Rio de Janeiro e sustenlada rm 12
deDezembl'O de 1835 pelo dr. Custodio l:ulrim da Silva. Rio de ]anei1'O, Typ. Univ.
de Laemmert, 1855, in-4.0 gr. €le 25 pp.,;; 11'. (13. da 1".)

POlltoS: L° Qnaes as lesões orgallioas quese obsf'rvam commummer,te na febre
esca ria ti na f!ra ve 1 E qU:lrs as ca nsas das Irucophleglllasias elue tãu freq U!'II tell1en le a
complicão 1 2 ° Dlagllllstico (Ia prenlJez COlllposta; 3,° Dllferença. elltre o sangue
venc,so e arterial: quaes os gaz··s que entràO elll sua composicão e origem destes
gazes ; 4. ° Ilespira~ão vegetal.
4119.- Tl1ese apresentada á FilC. de Med. na Bahia e perilnte a mesma publica

mente. ustentada em Novembro de :1861, POl' Fplix Gaspilr dr. Aranjo e Almeida ...
afim de olHei' o gráo de doutor em medicina. Ba'lia, Typ. de Epifanio Pedl'oza., :1861,
in·4:.o gr. de 10.,30 pp., 1 n. (8. da F.)

Pontos: :1.0 Escarlatina; 2.° Febl'e ; 3.° A esculação pollerá precisamente fazer
conhecer a exislencia de uma prenhez, e a apresentação e posição do fr,to; 4.°
Qual o meio mais proficuo e curto para distinguir UlDlt fllanclla sperllJatica de outra
que com ella tenha semelhança.

4::120. - Di~cL1ssãó sobre a questão - haverá pontos de contacto "nlre a diphtel'ia
e escarlatina 1 (Pelo dr. José Pereira Rego.) V, Ann. Bras. ele Meel., XXIII ([871-72),
pg. 254. (8. da 1".)

4:121.- Escarlatina de fórma ataxica. Morte. Duração lla molestin 8 boras. Pelo
sr. dr. José Pereira Rego Filho. V. Ann. B,'as. ele A4ed~., XXIII (187'1-72), pg. 264.
(B. da F.)

4'122.- Apontamentos ou notas sobre as varias épocas cm que a escarlatina tem
apparecido e reinado no Rio de Janeiro, se'1 caracler dominante, e as époeas em J..

\6.....
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que tem apparecido e grassado o croup. Pelo sr. dr. Nicoláo Moreira. V. Ann.
Bras. de Afcd., XXIII (1871-72), pg. 269. (8. daF.)

4123.- These apresentada á Fac. de !\ledo do Rio de Janeiro para o concurso a um
lugar de lente oppositor da secção de sciencias medica pelo dr. João Dama ceno Pe.
çanha da Silva. Rio de Jnnei1'o, Typ. Pcrsevemnça, 1872, in·4,.· gr. de 3 tf., 47-H
pp.,1 fi. (B. da F.)

Ponto: Da escarlatina.
4124,.- These de sufficiencia apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sus.

tentada pelo dr. 'Custodio Vieira de Castro, da Univ. de Wirzburgo. Rio de Jan~iro
Typ. da Luz, i873, in-4.o gr. de 1 fi., 22-5 pp., 1 a. (8. da F.) ,

Ponto: Dissertação sobre as determinações locaes da e carlatina.
4125. - E carla tina hemorrhagica ou septica pelo dr. J. Z.!\l. Bmm. V. Ann.

Bms. de Med., XXV (1873-74,) pg. 98. (H. da F.)
Sabiu egualmente na Revista Medica, 1873-74, pp. i:li) c i33.

§ 4,. °

URTICARIA

4126.- Urticaria. ContrilJllição para o estudo de sua etiologia, pathogenia e thera·
peutica (pelo dr. Anjo Coutinho). V. Ann. Bras. ele Med., XXXIII (1881·82), pg. Mi.
(8. da F.)

o
Molestias venereas e syphiliticas

a) MOLESTIAS VENEllEAS :

4127.- Tratamento da blennorrhagia syphilitica (pelo dr. J. F. Sigaud). V. Pro
pa.qadol' das Sciencias nleel., I, pg. 81. (8. da F.)

ld28.- Dissertação sobre a blenorrbagia no homem. The e que foi apresentada á
Fac. de Med. do Rio de Janoiro e sustentada em 12 de Dezembro de 18((,0 por Au
gusto Candido Ferreira. Rio de Janeiro, Typ. de Laemmel't, 1840, in-/j"o gr. de i8
pp. (B. da F.)

4i29. - Proposições sobre mole, tias venereas. These sustentada perante a Fac.
de Med. da Ballia por Thomaz Victor Bellin ... para verificação de seu titulo. Baltia,
Typ. de E. Peell'oza, 1856, in·4,.o gr. de 2 lf., 6 pp., :1 fi. (8. da F.)

M30.- These de sufliciencia apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sus
tentada no dia 26 de Novembro de 1857 Velo dr. Angelo Christinno Reye, medico
pela Univ. de GoLting-en. Rio de Janeiro, TUp. Univ. ele ütwtmel't, 1857, in-4,.o gr.
de 4, tf., :12·4 pp.,:1 fi. (B. da F.)

Ponto: Da blennorrbagia da ul'etbra.
4131.- Virtudes, preparação e uso do extracto da raiz da caninana, nas enfermi·

dades venereas, tanto recentes como cbronicas; documento lido .•. pelo snr. conse
lheiro di'. Jobim. V. Ann. Bras. de Med., Xl[ (:1858·59), pg. 246.

Exp.: Bill!. Naciooal.

4,132.· These apresentada á Fac. do Med. do Rio de Janeiro e ustentada em
26 de Novembro de 1860 pelo dr. Guilherme Taylor March. Rio ele Janeiro, Typ.
Brasiliense de Maximiano Gomes Ribeiro, 1860, in·4.o gr. de 2 Ir., 29 pp., :1 fi.
(B. da F. )

Pontos: i.O Blennorrbagia uretlJral; 2.° Do infanticidio por ommis ão; 3.·
Cancros venereos e rnotestias que podem ser consideradas como accidentes primi
tivos desl.es; 4." Os venenos operão pela sua acção mecanico-cbimica ou pela
aborpção 1 O que se deve entender por ab orpção.
4,133. - These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada em

23 de Novembro de :1863 pelo. dr. Onofre Domingues da Silva. Rio de Jallei1'o, Typ.
de João Ignacio det Silva, :1863, in-4,.· gr. de:1 fi., 4,9 pp., 1 i!. (B. da F.)

Pontos: i. o Do cancro venereo j 2. ° Das vegetações syphiliticas ; 3.°ClJolera
morbus i 4.° Do~mercurio cllimicamente considerado.
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U34. - Ensaio sobre o tratamento da blennorrhagia. ~Icmoria .... pelo dr. Vicente
Saboia. V. Ann. Bras. de ][ed., XV (1863-611), pg-. 76.

Exp.: Bibl. Nacional.

4i35.· These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada em
29 de No,:embro d~ 1.86~ pelo dr. Serafim Luiz de Abreu.Rio de Janeiro, Typ.
Paula Bnto, 186!!', m-4.0 gr. de 2 11., 1j,5 pp., 1. fi. (B. da F.)

Pontos: LO Da blennol'/"bagia; 2.° Tetano; 3.0 Da metro-peritonile; 4.° Do infan
ticid io por o:nissão.

4136.- !l'bese apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada em
Lo de Dezembro de 1864 pelo dr. Francisco Ribeiro Delfim Monlezuma. Rio de
Janei1'o, Typ. Pat~la Brito, 1864, in-4.0 gr. delj, Ir., 26 pp. num., 1 fi. (B. da F.)

Pontos: :l.0 Da blennorrbagia; 2.° Atmospbera; 3.° Tetano; 4.° D,l prenhez
composta. .
M37. - These apresentada á Fac. de Med. do Rio. de Janeiro. e sustentada

pelo dr. José Joaquim Franco Valle em 12 de Dezembro de i8M. Rio de
Janeiro, Typ. ele Domingos Luiz elos Santos, 18611, in-4.0 gr. de::l t1'., 30 pp.,
i fi. (B. d.a F.) -

Pontos: :l. ° Da blennorrhagia; 2. ° Da orchi te; 3. ° Da atmosplJera; 4.° Da
encepbali te. .

4138.- Tbese Dpresentada á Fac. de Med. do Hio de Janeiro e sustentada em
20 de Novembro de 1865 pelo dr. Ataliba Lopes de Gomensoro. Rio de Janeiro,
Typ. do Comnzel'eio de Pereim Braga, i865, in-4.0 gr. de 4 ff., 52 pp., i fi.
(B. da F.)

Pontos: :l. ° Do cancro venereo; 2.° Da orclJite; 3. ° Do mercurio e suas
preparações, considerado pbarmacologica e tberapeuticamente; 4.° Da asphyxia
em geral e da aspbyxia por suspensão em particular.

M39. - Do canhamo indiano na uretr ite aguda (pelo dr. Rodrigues dos Santos).
V. Rev. Med, 18711-75, pg. 282. (B. da F.)

HIj,O. - Do hydrato de chloral no tratamento da blennorrhagia pelo dr. J. F.
Lopes Rod rigues. V. União ]fIed., 1883, pg. 150. (B. da F.)

b) DOUBAS:

4{1j,i.- Memoria sobre as boubas po(Bernardino Antonio Gomes. V. Hist. e Jlfem.
àxAead. Real das Sciencias de Lisbo!~, t. IV, parto 1(1815).

Resultado de observaçües experime ntaes feitas pelo aucLor durante a sua resi
dencia no Brasil .

Exp. ; Bibl. Naciooal.

M4:2.- Memoria do sr. João Alvares Cameiro, sobre as boubas; lida na Sociedade de
~fedicina do Rio de Janeiro, em 3 de Setembro de 1835. V. Diario de Saude, 183G,
pg. 1105. (8. da F.)

Extr. ela ReI! . .1Ieel. Fluminense de Março ele :1836.

M43. - Dissertação s3bre as boubJs. Th es e apresentada e sustentada perante a Fac.
de Med. do Rio de Janeiro, a ii deDezembro de 183fi por Bernardo Clemente Pinto.
Rio de Janeiro, Typ. de A. F. PC1'eim & C .a, 1835, in-4:.o gr. de 25 pp. (B. da F.)

MI14:. - Discussão aeerca das boubas. V. Ann. da Med. Pem., pg. 33.
Exp.: Bibl. Nae·ionaI.

11i45. - Resposta ás sete questões que comp õem o programma das boubas, feita e
lida na Soco de Med. de Pert!., nas sessões de 25 de Outubro, e ae 6 de Dezembro de
18!!'1, por Pedro nornellas Pessoa. V. Ann. da Med. Pem., pg. 34.

Exp.: Bibl. Nacional.

/j,i1j,6.-Boubas e seus remedias. V. Arelt . . Med. Bms., UI (18!l6-1j,7), pg. 124:.
(B.daF.)

Extr. do livro msc. d03 pa dres da Companhia de Jesus intitulado A1'vo1'e
da Vida.

41117. - AI~ul1las noç,ões geracs ri respeit o da origem do nome bouhas, variedades
d'esta molestia, e seu trat:il11ento. These ap resentada á Fac. de Med. do Rio de Ja
neiro e sustentada a 7 de Julho de 1849 por João Alves de Moura. Rio de Janeiro,
Typ. do Diario ele N. L. VialMa, 18'1,9, in-í. ° gr. de 7 pp., 3 11. (B. da F.) l Cr;;

H
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M48.- Breves considerações sobre as boubas e sell diagnostico diJIerencial por
G. P. de Miranda Pinto, dr. em medicina, &. Pa1'is, V.o J. P. Allalld, Guillal'deC.·,
1866, in-(j,.o de 32 pp. num.

E.~p.: Acad.lmp. doModicina.

6,U9.- A bonba atoucinhada (gorda) transmittida pela vacciua. Observação... pelo
sr. dr. Gama Lobo. V. Ann. Bms. d(]ffecl., XX (1868-69), pg. 593. (B. daF.)

M50.- Das boubas (pelo dr. Silvino de Almeida). V. Rev••'fed., 1874-75, pg. 16'2.
(B. da F.)

MM. - These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por João Ribeiro de
Azevedo. Rio de Janei1'o, Typ. Centml de BI'own e Evaristo, 1876, in-4. ° gr. de 2 ff.,
57 pp., 1 lI. (B. da F.)

Pontos: LOAs boubas, sua origem e seu tratamento; 2.° Aborto criminoso; 3. °
Tracchotomia; <i. °Bypoemia intertropical.

c) SYFHILIS :

4,152. - Dissertação sobre a syphilis pelo doutor João José de Carvalho, Rio de Ja
neiTo, Typ. de R. Ogiel', 1831, in·4.0 de 8 pp. (B. da F.)

M53.- Observação sobre a syphilis constitucional cnrada pelo sulfato de cadmio
pelo dr. E. J. da S. Maia. V. Rev. Med. Flurn., I, n.O 2, pg. 32. (B. da F.)

M5~. - Proposições sobre a sypbilis. These publicamente sustentada na Fac. de
Med. do Rio de Janeiro, em Dezembro de 1835, por José Rodrigues Pereira, natural
da Ilha da Madeil'3, doutor em medicina pela Univ.de França, &. Rio de Janeiro, Typ.
de R. Ogie1', 1835, in-4.0 de fi pp. (B. da F.)

M.55.- Considerações geraes :sobre a syphilis. Tbese apresentada e sustentada
perante a Fac. de Med. do Rio de Janeiro, em 14 de Deze.mbro de '1839 por Domiciano
da Costa Moreira. Rio de Janei1'o, Typ. de J. E. ,8. Cab)'at, 1839, in-4.0 de Mpp.
(B. da F.)

M56.- These apresentada álFac. de Med. da Bahia por Ignacio Moreira do Pas o.
Bahia, Typ. de Epipllanio José Pedl'oza, 18(j,0, in-4.0 de 2 ff., 30 pp. (B. da F.)

Ponto: A syphilis !le uma enfermidade contagiosa., e especifica que não pMe ser
considerada como o resultado d'uma inflammação ordinaria.
M57.- Da syphilis e dos meios prophylacticos. These apresentada á Fac. de fedo

do Rio de Janeiro e sustentada publicamente em 15 de Novembro de 18M>, para ve
rificação de seu diploma, por Anastacio Sympbronio de Abreu, doutor em medicina
pela Univ. Regia Bavara Frederico-Alexandrina de ErIangen. Rio de Janeiro, Typ.
Irnparcial de F. de Paula Brito, 1845, in·4.0 gr. de 22 pp., 4 ff. (B. da F.)

M58.- Do uso e acção do iodureto de potassio na syphilis (pelo dr. J. J. Rodrigues).
V. A1'ch. hled. Bras., II ('18(j,5-(j,6), pg. 279. (B. da F.)

4159.- Meios de destruir immediataffiente a sypbilis, pelo dr. A. C. N. d'Azam'
buja. V. Arc!I. Med. Bms., IV (18(j,7-48). (B. da F.)

4.i60. - Algumas considerações ácerca da ganglionitis sypbilitica inguinal. Tllese
apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e suste-ntada em 15 de Dezembro de
1848 por Joaquim José da Silva Pinto. Rio de Janeü'o, Typ. do Dia1'io de N. L.
Vianna, 1848, in-4.0 gr. de 19 pp., 2 Jf. (B. da F.)

4161. - Do cancro. Ulcera syphilitica, ulcera venerea ; pelo sr. dr. M. J. Barboza.
V. Ann. de Med. Bras., IV (1848-49).

E"r,,; BibI. Nacional.

4162. - Breves considerações acerca da origem da syphilis. These apresentada e
sustentada perante a Fac. de Med. do Rio de Janeiro em 5 de Dezembro de 18(j,9
por José Thomaz de Lima. Rio de Janei1'o, Typ. Brasiliense de F. ]ff. Fel'reim, 18(j,9,
in-4.o gr. de 25 pp., 4 ff. (B. da F.)

4163. - Algumas proposições sobre a syphilis. Tllese apresentada á Fac. de Med'.
de Rio de Janeiro por José Jauffret. Rio de Janeiro, Typ. Irnp. de Francisco de Paula
Brito, 18(j,9, in·4.0 gr. de 3 pp., 1 fi. (B. da F.)

4164. - De nervorum. morbis qui sypll-iJidem sequuntur. Thesis qnam susti
nendam Medicinal' Flruminensi FacuLtaLi oiferl, die:L9 Decemb-ris 1853. Joannes
Adolplms de Beaualair, Dector medieinal Faculta~is Beroliuensis. FtwmiJne Jianual'io,
Ex· Typis Laemmert, 1853, in-4.0 gr. de 15 pp., 2 Jf. (8. da F.)
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4165. : Guia theorica e pratica das molestias venereas por H. Chamet, doutor em
medicina, &. Rio de Janeiro, Typ. Unive'flsaI de Laemme?'t, 1.857, in-8.0 de 232 pp.
num.

Exp.: DI'. J. B. Nevos Gonzaga Filho.

M66. - Tl1eses apresenladas á Fac. de Med. da Bahia e perante elIa sustentadas em
Novembro de 1.857 por Manoel Antoni'J Marques de Faria; para obter o gráo de
d011tor em medicina. Pontes: L° A syphiUs será sempre a mesma em todos os seus
periodos e nas suas diversas manifestações? 2. ° Herança. 3. ° Apreciação dos meios
operatorios empregados na cura dos polypos dos orgãos sexuaes da mulher. lk. o Como
recoD'l1ecer··se .se uma creança nasceu viva? Bahia, Typ. de Ant. Olavo da Fmnça
GztC?-ra, 1.857, lll'~'o gr. de 1. fi., 1.9 pp., 1 fi. (B. da F.)

41.67 .. Tbese apresenlada e publicamente sustentada ante a Fac. de Med. da
Bahia em Novembro de 1.859 por Alfredo da Rocha Bastos, para obter o gráo de
doutor em medicina. Pontos. Qual o tratamento que melhor convem nas molestias
sypbiliticl:.s terciarias? Da estatística medica, sua utilidade e applicações. Deve·se
preferir a desarticulação do C0tovelo a amputação do braço, quando não se puder
conservar força alguma do ante-braço? Qual o tratamento da cholera·morblls, que
não seja baseado na pbysica? Bahia, Typ. ele Ant. Olavo da Frctnça Guel'1'a, 1.859,
in·fI,.o de 1. fi., 80 pp., 1 fi. (B. da F.)

M68, . Observação de um caso de ulcerações syphiliticas das amygdalas; des
truição completa de um destes orgãos; dores osteocopas muiLo intensas. Cachexia.
Cura em 60 dias. Tratamento anLisyphiliticoe tonico (Por T. H. [Torres Homem]).
V. Gaz. Med. d9 Rio de Janeiro, 1.862, pg. 1.6q,.

Exp.: Bibl. Nacional.

M63. - These sustentada por Joaquim da Assis Freitas ... para obter o gráo de
doutor em medicina pela Faculdade da Bahia. Bahia, Typ. de Camillo de Lellis
ilfasson &C.', 1.863, in·fI,.o gr. de 1. fi., 2f1, pp., 1. fi. (B. da F.)

Poulos: :LO Qilal é o melhor tratamento da syphilis congenita; 2. 0 Póde-se de
terminar com segurança se houve ou não aborto? E se foi este provocado j 3.° Blen·
norrhagia utcl'ina duran te o trabalho do parto e seu tratamento; 4.° Da pathogenia
e tratamento da dysenteria.

!Jd.70. - Faculdade de Medicina da Bahia. These a ser sustentada para o doutorado
em medicina ]]or Relvecio da Silva Monte. Bahia, Typ. de Epipltanio Pedroza, i863,
in-fI,.o gr. de 1. fi., 1.fI, pp., 1. fi. (B. da F.)

Pontos: i.o Qual é o tratamenlo da syphilis congenila? 2. 0 Da pathogenia e
tratamento da dysenEeria; 3.° Bemorrhagia uterina dnrante o trabalho do parto e
seu tratamento; 4. o Póde-se determinar com segurança si houve ou não aborto 'i E
si foi elle provocado ~

(j,t7i. - Ligeiras considerações acêrca das principaes theorias syphilographicas.
Par Claudemiro Caldas. V. Gaz. Med. da Bahia, I (1.866-67), pp. 5~, 8D, i60, 207,
2i7.

Exp.: Dr. J. Z. de Menezos Bl'um.

M72.· Duas observações importantes de syphilis visceral, precedidas de conside
rações geraes sobre a syphilis em S. Paulo pelo sr. dr. Eloy Benedicto Ottoni. V.
Revista do Instituto Academico, n. o 2, 1868, pg. 15.

E"p. : Aead. Imp. de Medicina.

M73.-Transmissão da syphilis pela vaccina. Memoria ... pelo dr. Ataliba de Go
mensoro. V. Ann. BrAS. ele MecL., XXIl (1870-71.), pp. 326 e 3f1,9. (B. da F.)

fi, i 7fI,. -O amigo da mocidade. Guia para qualquer pessoa obLer cura radical de todas
as moleslias venereas e syphiliticas, acompanbada dos signaes essenciaes para 130
nhecel·as, avaliar as consequencias e evilal-as. Obra escripta especialmente para os
moços por Philobrasiliense (dr. José Joaquim Menezes Vieira). Brasil, (Rio de Ja
neiro, Typ. ele J. Lrybo Vianna), 1.872, in-8.0 de 31. pp. num. e mais uma inn. (B. da F.)

M75.- These que sustenta em Novembro de 1.872 perante a Fac. de Med. da
Bahia para doutorar-se ~m medicina Paulino Gil da Costa Brandão. Pontos. Influen
cia da syphilis sobre a marcha da prenhez. Morte subita durante o parto e immedia
támente depois d·elle. Do emprego das preparações mercuriaes na clinica das moles·
tias syphililicas. Como con hecer-se que heuve aborto em um caso medico legal.
Bahia, Typ. do Horisonte, 1.872, in-q,.o gr. de 7 ff., 22 pp., 1 fi. (B. da F.) I ~ ~
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4f.76.- Observação de um caso de syphilis constitucional secundaria, caracterisada
por manifestações cutaneas e mucosas polymorpbas. Cura pelo proto-iodurelo de mel'·
eurio e pelo iodureto de potassio. Ligeiras considerações sobre o caso. (Por Silviano
Brandão.) V. Rev. l11ed., :1.873-74-, pp. 30,4,4-,58. (B. daF.)

4,i77.- Sypbilographia. Theoria da escola dualista (por' Lycurgo Santos). V. Ar
cltivos ele ít'leelicina, n.O 1., :1.874-, pg. :1.7. (B. da F.)

M78. - Syphilographia. Dos accidentes primitivos da syphilis (por Lycurigo
Santos). V. j11'chivos ele l11ed. , n.O 2, i874" pg. 83. (B. daF.)

M79.-These apresentada ii Fac. de Med. doRio de Janeiro por José ogueira
Borges da Fonseca. Rio de Janeiro, Typ. Academica, i877, in-4,.o gr. de:l. fi., 80
pp., :I. fi. (B. da F.)

Pontos: LO Diagno Uco e tratamento da syphilis vi ceral ; 2.° Therapeutica geral
dos envenenamentos; 3.° AnatClmia e physiolog-ia da placenta; 4." Nervos vaso
-motores.

4,:1.80. - These apresentada á Filc. de '1ed. do Rio de Janeiro por Napoleão Augusto
Ribeiro. Rio de Janeáo, Typ. ele FIyppolito José Pinto, 1878, in-i." gr. de 2 ff., H5 pp.,
:I. fi. (B. da F .)

Pontos: LO Diagnoslico e tI'atamento da syphilis vi3ceral; 2.° Das quinas; 3.°
Allerações pathologicas da placenta; 4. o Da ipecacuanba, sua acção physiologica e

. tberapeulica.

H8L-Fac. de Med. do Rio <.Ie Janeiro. Dissertação. Do diagnostico e tr"tamento
da syphilis visceral. Calor em geral. Tracheotomia. Do diagnostico e tratamento das
visceralgias. These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro em 29 de Setembro
de 1879 para er sustentada (lor HeDl'ique Thomaz Corrêa de Sá ; afim de obter o gráo
de doutor em medicina. Rio de Janeiro, Typ. de ;110I'ei1'a l1Iaximillo & Comp., 1. 79,
in-q..O gr. de 3 ff., 97 pp., 2 ff. (B. da F.)

M82. - Quaes as manifeslaçõe' da syphili' clngenila ? The5e inaugural
apresentada á Fac. de Med. da Bahia por João Alves dú Mattos Pombo. Bahia,
Litho-typ. de JOCtO Gonçalves Tourinho, 1880, in .(j,.o gl". de!J, ff., B I pp., 1 fi.,
(B. da F.)

4,183.- Fac. de Med. da Bahia. These para o doutorado em medicina sustentada
por Manoel Ribeü'o Lima. Bahia, Impl'ensa Economica, 1880, iu-fj,.o gl'. de:l. fi.
69 pp., 1 fi. (B. daF.)

Ponlos: ~.o Quaes são os caractel'es da syphilis congenlta; 2.° Exhumações
juridicas; 3.° Qual o elTeito da medicação fel'ruginosa sobre o sangue1 4.° Fendas
envenenadas.

M84,. - Phenomenos sypbiliticos ecuudarios; febre sypbilitica. Observação
tomada na enfermaria de clinica medica do sr. dr. João Paulo (por Antero Manhães).
V. Gaz. Med. Braz., I (1.882), pg".367. (B. da F.)

4,185- Do diagnostico e tratametfll das lesõe;; SYllbilitica do apparelho respira to
rio. Das quinas chimico-pharmacologicamente consideradas. Das contra-indica
ções da anesth13sia cirurgica. Febres pemiciosas no Rio de Janeiro. These
apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro em 26 de Setembro de :1.883 pata ser
sustentada por Joaquim Anselmo Nogueira afim de obter o gráo de doutor em
~edicina. Rio ~e Janeiro, Typ. Cent'l'al de Eva1'isto Rodl'i,gues ela Cost(~, 1883,
m-q..o gr. de 2 fi., 117 pp., 1 fI. (8. da F.)

M86. - Do diagnostico e t!'atamento das le~ões syphiliticas, do apparelho respi·
rataria. '.{'ratamento de retenção das ourinas. Febres pemiciosas no Rio de Janeiro.
Do opio chimico-pbarmacologicamente cousiderado. l'hese apresentada á Fac. de
Med. do Rio de Janeiro em 29 de Setembro de 1883, para ser sustentada por Leonel
Nogueira Jaguaribe afim de obter o gráo de doutor em medicina. Rio de Janeiro,
Typ. de J. D. Oltveim, 1883, in-4,.O gr. de 2 tr., :1.66 pp., 1 fi. (B. da F.)

4,1.87. - These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Francisco Belim
Pae's Leme. Rio de Janeü'o, Typ. G. Leltzin.'Jcr & Filhos, 1882, in-4,.o gr. de i fi.,
58 pp., 111. (B. da F.)

Pontos: L ° Do diagnostico e tratamento da syph i Iis cerebra I; 2.° nyalise de
Grabam applicada a toxicologia; 3.° Da. innuencia do curalivo de listeI' nas ,cptice
mias cirqrgicas; ~.o Do uso e ahuso do café.
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p

1'401estias cutaneas

41.88.- Considerações geraes sobre os dartros, e descripção do impetigo em
particular. These apresentada e sustentada perante a F<lc. de Med. do Rio de
Janeiro aos 6 de Dezembro de :1834, por Francisco José de Araujo e Oliveira.
Rio de Janeiro, Typ. Americctna de I. P. da Cost(~, :1834" in·4.0 gr. de :19 pp.,
com 2 est. (8. da F.)

ConLêm mais: Oescripção botanica da planla denominada Solanum oleraceull1
da Flora Fluminense vulgarmente conhecida por Gyquirioba, Ilertencente ao genero
Sola1l!t7n da classe pentrandria-monogynecia do systema sexual de Lineu: e
Exposição demonstrativa do apparelho de MI'. O'Arcet, suas vantagens, e o módo
mais comrnodo de se ministl'3rem Il'elle as fumigações ou vapores na cura das diITe
renles aITecções da pelle.

4i89. - Considerações geraes obre a ery ipela. The o 3presenlada á F~c. de
Med. do Rio de Janeiro a. . ' de Dezembro de :1839, para ser susLentada (111m de
obter o gráo de doutor por Argemiro AnLonio Corrêa do Hego. Rio de Janeiro,
Typ. de J. E. S.Cabl·a(,1839,in-iJ,.ogr. de 4,1 pp. nLlll). (B. daF.)

lJJ\JO.· Algumas proposições sobre a sarna. These apresentada e susLentada
per3nLe a Fac. de Med. do Rio de Janeiro em 7 de Dezem bro de :1841 por Francisco
Ferreira ~'farLins da Silva. Rio de Janeiro, Typ. di! J. E. S. Cabl'al, 18M, in-4.0 gr.
de 9 pp. (8. da F.)

4:191.· Considerações sobl'e a urt.icaria. 'fhe e que foi apresentada á fac. de i\Ied.
do Rio ue Janeiro e su tenlada em 7 de Dezembro de 184,1, por João Barbo a
Guimarães. Rio de Janeiro, Typ. Univ. de Laemmert, 181d, in-4,.o gr. de 27
pp. (H. da F.)

U9:2.- Memoria acerca das diffcrenLes especics de lepra, com Algumas reflexões
criticas fundadas na ob ervaç:io. apresentada ao Conselho Geral de Salubridade
Publica desLll provincia por J. d'Aquino Fonseca, dr. em medicina pela Fac. de
Paris, &:. Pernambuco, Typ. lmp., pOJo S. Caminha, 18'1,7, in-4.0 de 52 pp.
num.

Acha-se no 2. o anno da Col/ecção dos Tmbalhos do Consel/lo de SalulJ1'idade
Publica da pl'OV. de Pernambuco com folha de rosto especial.

Sahiu antes no Arch. Med. Bras., III e IV.
Exp.: Alfredo d'Aquino Fonseca.

M93.-Rapport súr le memoire du docLeur Aquino da Fonseca de Pernambuco, SUl'
la lépre. V. Revue Méd. Fmnçaise et Etmngel'e, L. 2. n, 1.855, pg. H2. (B. da F.)

41.94.- Proposições sobre alguns ponLos da ery sipela. These apresentada á Fac.
de Med. do Rio de Janeiro e susLentada em 18 de Agosto de 184,9 por Felix José
Barbo a. Rio de Janeil'o, Typ. de Francisco de Paula Brito, 1849, in-{&,.o gr. de 4 pp.,
3ff. (B. daF.)

Id95.· Tbese apre enLadA á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada no dia
:15 de Dezembro de 1851 por José Firmino VelIez. Nicthe'roy, Typ. de Amaml &:
Irmão, 1851, in-fJ,.o gr. (B. da F.)

Pontos: LO A erysipela da Europa será a mesma que se observa no Rio de
Janeiro? Em que consistem, em que diITr,rem ellas entre si? Serão filhas da mesma
causa e cederão ao mesmo Lratamen lo? 2. ° A producção de fructos será possivel
sem fecundação? Que prova nos póde fornecer a estructura das plantas, para a solução
desta quesLão? E como se explicam os factos queiparecem resolvel·a pela affirmativa?
A bastardia ou bybridade das plantas lerá um limite ou ella póde ser indefinita?
3.° Do calor animal. .
4196.· Observações ácerca do que a respeito da naLLu'eza o cura dos darlTos diz

n'um trecho das suas RegrAS Therapentic3' o prof. Del-Chiappa de Pavia (pelo
dr. Luiz VicenLe De-Simoni). V. Gaz. dos Hosp., II (1851-52), pp. 183 e 197.

Exp. : Dr. D. A. Marlins Costa.

, 4197.·' Fac. de nied. d" llahi'a. 'fhose apre entada para ser sustentada em
Novembro de 1869 por João Chaves Ribeiro... para obLer o gráo de douLor em
medicinA. Ba./da, Typ. COl~se"vador{/, 1869, in-4,.o gr. de 1 n., 43 pp., :1 fi. (B. da F.)

Pontos: i. O Erysipela considerAda em geral; ji.o Hygiene da mul1ler em estado
de gravidez; 3.° Prolapso do utero e suas indicações; 4.° Meios de reconhecer-se a
falsificação do sulfato de quinina. \6%



4,198.- These apresentada e publicamente sustentada perante a Fac. de Med. da
Bahia em Novembro de 1870 para obter o gráo de doutor em medicina por Nicoláo
Alves PHombo. Ba'hia, Typ. de J. J.,llourinho, i870, in-~.o gr. de 2 ff., 32 pp., 1 fi.
(B. da F.)

Pontos: L° Erysipela considerada em geral; 2.° Do regimen dietetlco nas
molestias agudas e chronlcas; 3. ° Hemorrhagia puerperal e seu tratamenlo; 4.°
Como reconhecer-se que houve aborto em caso medico legal?
M99.- Tbese que sustenta publicamento em Novembro de 1871. perante a Fac. da

Bahia afim de obter o gráo de doutor em medicina Raymundo José Ferreira de
Castro. Bahia, Typ. do Dia1'io, 187i, io-4,.o gr. de 2 ff., 2f pp., f.. fi. (8. da F.)

Pontos: L° Diagnostico diJ'rerencial enlre d,lrtros, sypbilides e escrofulides;
2.° Queimaduras; 3.° Febre amarella; 4.° Vinbos medicinaes.

4,200. Caso de um eczema chronico, cma pelo pó de araroba pelo acad. José
Agnello Leite. V. Gaz. Med. da Bllhia, VIl (1873-74,), pg. 276.

E,.,p:: Dr. J. Z. de Menezes Bnuu.

4,201. - These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Francisco Sil
viana de Almeida Brandão. Rio de Janeiro, Typ. Univ. de E. & H. Laemmert, 187ã,
in--!l.o gr. de 1 fi., :l.4,(j pp., :I. fi. (B. da F.)

Pontos: l.0 Diagnostico differencial entre as molestias cutaneas sypbiliticas e
não syphiJiticas; 2.° Flor; 3.° Ligadura da carotida primitiva; 4.° As boubas, sua
origem e seu tratamento.

4,202. - O PÓ de Goa no tratamento do Herpes circular. Cartl do dr. Sil va Lima.
V. Rev. Med., 1874,-75, pg. 315.

Traz um appendice pelo dr. J. L. Palerson.
Sahiu antes na 1l'Iedical Times anel Gazette de 6 de Março de :lS7/}.

4,203.- Da syudeclomia no tratamento do pannus inveterado pelo dr. F. dos San
·tos Pereira. V. Gaz. Med. da Baltia, 1876, pg. 120. (B. da F.)

4,204,. - Estudo sobre o Demodex folliculorum, pelo dr. Antonio José Pereira da
Silva Araujo. V. Ann. Bras. de Med., XXX (1878-79), pg. :1.22. (B. da F.)

4,205.- Observação de um caso de erysipela (por M. de B.). V. Unicio Acad., de:l.6
de Julh@ de :1.880.

Exp.: Bibl. Nacional.

4,20(j. - Fac. de Med. da Bahia. These para o- doutoramento de Doming-os da Silva
Cardozo. Bahia, Imprensa Economica, :1.880, in--!l.o gr. de 21f., 56 :pp., :I. fl. (B. da F.)

Pontos: i. ° Lupus e suas variedades; 2. ° ElephanLiasis. dos Arabes ; 3. ° Enve
nenamento pela digitalina; 4.° Quaes as vantagens hygienicas da cremação sobre a
inhumação.

4,207.- Dissertação. Dermatt.lses mais frequenttls nos paizes inlertropicaes. Qual o
melhor tratamento da febre typhoide. Tumores brancos. Envenenamento pelo phos
phoro. These apresentada á Fac. de Med. da Bahia afim de obter o gráo de doutor
em medicina por Eulalio A'lvaro de Souza BelIo. Bahia, Typ. d~ J. G. Tow'inllo,
:1.881, in-4.0 gr. de :I. fi., 81 pp., :I. fi. (B. da F.)

4,208.- These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por ManoeI Monteiro
de Barros. Rio de Janei?'o, Typ. Hildebranclt, :1.882, in-4,.o gr. de 2 ff., 98 pp., :I. fi.
(B. da F.)

Ponlos: i. ° Tratamento da erysipela traumaLica ; 2.° Do opio; 3. ° Estudo com·
parativo da talha e litbo.tricia nos calculas vesicaes; 4.° Tetano.

M!09. - These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Romulo Romano
Stepple da Silva. Rio de Janei?-o, Imprens2 Industrial, 1882, in-4,.o gr. de :I. fi., 26 pp.,
:I. fi. (B. da F.)

Po-ntos: :I.. ° Tratamento da erysipela traumatica; 2.° lIleteoroloóia; 3. 0 Trata
mento 'da eclampsia ; 4. ° Tetano.

4210.- Caso (de favus) em um ratinho pelo dr. Pedro S. dJ Magalhies. V. Gaz.
Med. da Bahia, :1.882-83, pg. 4,80. (B. da F.)

4,2H.- Atlas des maIadies de la peau (dermatologie et syphiligraphie) par 113
dr. Silva Araujo ... PremieI' fasc. avec une planche chromo-tithographique en 6
c.ouleurs; Trj'chomycosis Favosa.- 2. m• fase. avec 2 planches lithograplliques d'Jnt
une en 6' couleurs. Trichomycosis Pustulosa Barbre. TrichOp'hyton Tonsurans. RIO



de Janeiro, Typ. de G. Leuzinge1' & Fll/zos, 1.883, in-fol. de 8-B pp. num., com 3
est., sendo 2 colol'. (B. da F.)

E' traballlo importante em via tle publicação.
As estampas são delineadas e lilllllgl'aplladas pejo sür. Lopes Rodrigues e im

pressas nas o/'ficinas dos sürs. Paulo Robin &: C."
V. Analyse na União Medica, iBB3, pp. 9i e 523; no Giornale IIaliano delle

malatlie veneree e delta pella, por BertaneJli, de Nov. e Dez. de iBB3, pg. 3~5,
transe. na União lJ{ed., i88'~, pg. 82; nos Annales de Del'matologie et SyphiligraJ}llie,
por El'TIest Besn ier, t. IV (i883), pg. 315; no Coimbra 'Medica, pai' Augusto Roclla,
de Janeiro de i88~, pg. i2, transe. na Uniâo Med., i.884, pg. B2.

421.2. - Psoriasi , Ob ervação de um caso da clínica do prof. sr, dr. Gabizo pelo
interno A. A. d'Azevedo Sodré. V. Gaz. (los Hosp. (1.883), pg. 1.72. (B. da F.)

4213.- Da etiologia da pellagra. These apresentada á Fac. de Med. do Rio de
Janeiro em 13 do Janeiro de 1.883 para ser sustentada por Leonardo d'Albuquerque
Cavalcante ... afim de poder exercer sua profissão no Imperio do Brazil. Rio de
JaneÍ1'o, Typ, Camões, 1883, in-4.0 gr. de 2 fI'., 43 pp., 1. a. (B. da F.)

4214.· Do lupus, sua natureza e tratamento. Do opio chimico-pharmacologica
mente considerado. Do alcoolismo chronico e suas consequencias. Fracturas em
geral. These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro em 15 de Setembro de
1.883 para ser su tentada por José Fernandino Costa... ufirn de obter o gráo de
doutor em medicina. Rio de Janeiro, Typ. Nacional, 1883, in-4.0 gr. de 3 tf., 61 pp.,
UI. (B. da F.)

4215.- Dissertação. Do lupus, sua natureza e tratamento. Proposiçõe . Das qui
nas chímico-pharmacologicaáJente consideradas. atureza e tratamento da elepllan·
tiases dos Arabes. Do tumores ganglionaes do pescoço. These apre entada á Fac. de
Med. do Rio de Janeiro em 29 de Setembro ele 1883 para ser sustentada por Francisco
Romano de Brilo Bastos ... afim de obter o grao de doutor em medicina. Rio de
Janeiro, Typ. de G. Leuzin{jer &. Fil/lOS, 1883, in-4.0 gr. de i fi.,. 52 pp., 2 tf.
(B. daF.)

4216. - Di'sertação sobre a el'Y ipela. These apresentada á Fac.. de Med. do Rio de
Janeiro em 22 de Novembro de 1883, para ser su tentada por Carlos Comenale, dou
tor em medicina pela Universidade de Napoles, afim de poder exercer a sua profissão
no Imperio do llrazil. Rio de Janeiro, Typ. da Gazeta de rfoticias, 1883, in-4.o gr. de
1. fi., 26-fJ, pp., 1 a. (B. da F.)

Q

Elephantiasis

1.) DOS ARADES:

4217 .• Considera~ões sobre a elephantiasis dos Arabes ou erysipela do :Rio de
Janeiro. These apresentada, e sustentada na Esc. de ~Ied. 610 Bio de Janeiro a 3 de
Dezembro de 1834 por Luiz Carlos da Fonseca. Rio de Janeiro, TI/li. Nacional, 1.834,
in-4.o gr. de 18 pp. (B. da F.)

lJ,218.· CarLa particular dirigida a s. ex. o ministro do Imperio acerca do intitu·
lado methodo de curar a elephantia is no Maranhão por José Maria Barreto. V. Rev.
l'tfed. Flum.; T, n.o 5, pg. 36. (B. da F.)

lJ,219.- Mem0 ia sobre a elefancia (por Ab'rell Lima) .. V. Rev. Med. Flmn.,
IV, pg. 46. (B. da F.)

lj.220.- Questão sobre a aUlhentic'idade e valor dos casos de mordedura de cobra
cascavel em elephantiacos. V. Rev. 1'tfed. Flu1n., V, pg. f47. (B'. da F.)

4221.- These apresentada á Fac. de Med- da Bahi'a por Filippe da Silva Earadna.
BaTiía, Typ. de Ep'ipllanio J. Pedro!&a" 1841, in-4-. o de 2 Jf., ~O pp. (B. da F.)

Pon to: Considerações gel'a:es SaGre a ele:phal1tiasis dos Arabes.
4222. - Considerações cliuico-path010gicas s'Obre a elephalitia is dos Arabes e sua

therapeuLica (pelo dr. José Mauricio Nunes Garcia). V. Ann. de. lI!:ed. Bras., I
( 18q,5-lJ,6 ), pp. 2().I,. 379. .

Exp.: Bi bl, Nacional.

4223.· Elepllantiasis dos Arabes.. These apresentaàa. par.a ser susten tada anle a
Fac. de Med. do Rio de Janeiro, por Ovidio Thomassin, doutor em medicina pela
Fac. de Montpellier. Rio dJ Janeiro, Typ. do Diario, de Antonio &. ~. Nava1'l'o de
Andrade, i85!J" in·4,.ogl'. de4pp., 1. fi. (B. daF.) I~
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4,22~.· Elephantiasis dos AraLJes, suas causas e seu tratamento. V. These inau·
guraI do dr. Cassiano Augusto de MelIo Malto., Rio de Janeiro, 1.854,. (B. da F.)

4,225.- These apresentada á Fac. de Med. da Bahia e [Jerante elIa sustentada no
dia 1.8 de Dezembro de 1.855 por João Franci co Vianua ... P;lra obter o gráo de
doutor em medicina. Breves con"iderações ácerca dos pontos dados pela Fac. 1..0
Qual a causa da frequencia da eJephantiasis no Brazil 9 2.° Como reconheceremos
que o cudaver, que se nos apresenla, pertence li um individllO, que morreu afo
gado 'I 3.° E' possivel e explicavel a cura de alguns abce so por cougestão? l~.o A
que nulestias deve dar occasiüo o u o do tabaco mascado ou fumado 'I Bahia, Typ.
de Epiphanio Ped1'oza, 1855, in-4,.o de 3 If., 1.4, pp., i n. (B. da F.)

4,226. - Tllesc apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Francisco de'
Assis Meudes Ferre.ira. Rio de Janeiro, Typ. Ulliv. de L'temmert, 1.855, in-4,.o·gr.
de 4,3 pp., 2 /T. (B. da F.)

Pilntos: LO Blepnantias~ dos AI'anes, suas causas e seu tratamento; 2.° DiITe
rença entre o sangue arterial e venoso, dos gazes contidos em cada um d'elles e ori
gem d'estes; 3.° Endosrnose e exoslllose; ~.o Das posições e altitudes do feto dentro
do utero.

4,227. - These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada em 24:
de Abril de 1.856, pelo dr. l'rislão Artbur de Campos Pio. Rio ele Janeil'o, Typ. ele
Nicolau Lovo Vianna & Filhos, 1.856, in-4,.o gr. de 4, If., 20 pp., i fi. (B. da F.)

Pontos: LO Dl Elepnantiasis dos Arabes, suas causas e tratamento; 2.° Da
Elepnantiasis dos Gregos, suas causas e tratamento; 3.° Diagnostico da prenhez com
posta; ~.o Das alavancas e de seu emprego na economia humana.

4,228.- These apresentada á Fac. de !lieelo do Rio de Janeiro por Fralilcisco de
Souza e Oliveira. Rio de Jemeü'o, Emp. Typ. Dous de Dezembl'o, Paula Brito, 1.81)6,
in·4,.O gr. de 3 fi'., 1.4 pp., 1. fi. (B. da F.)

Pontos: LO Elepnantiase dos Arabes, suas causas e tratamento; 2.° Elepnantiase
dos Gregos, suas causas e tratamento; 3. ° Causas da menstruação ;~. ° Calor animal.

4229.- Tllese apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada em
6 de Dezembro de 1.858, pelo dr. Augusto Candido Fortes de Bustamante Sá. Rio de
Janeil'o, Typ. Commel'cial de F. O. G. Regadas, 1.858, in-4.0 gr. de 3 If., 32 pp., i n.
(B. da F.)

Pontos: 1.° Elephantiasis do escroto; 2. ° Da respiração nos vegiltaes e de sua in·
fiuencia na atmospnera; 3.° Das causas mais frequentes do aborto; ~,o Qual o
melnor tratamento da febre amarella 1

4,230.· A proposito da ligadura arterial nos casos de elephantiasis dos membros.
Pelo dr. Julio Rodrigues de Moura. V. Gaz. Med. da, Bahia, I (1.866-67), pg. 1.68.

Exp.: Dr, 1. Z. do MODOZOS Brum.

423i.· Elephancia do e8cr0to; operação. Pillo dr. M. 1I'I. Pires Caldas. V. Gaz.
M ed. da, Bahia, I (1.866-67), pp. 209, 24,5.

Exp.: Dr. J. Z. ào MODOZOS Brum.

1~232.- Caso de elephancia tralado sem proveito pela ligadura da arteria femoral.
Pelo dI'. J. L. Paterson. V. Gaz. Med. da Bahia, 1(1.866-67), pg. 220.

Exp.: Dr. J. Z. do Monozos Brum.

4233.- Elephantiasis dos Arabes do escrolo e p9nis, complicada de bydrocele da
vaginal direita; operação praticada no dia 21 de Agosto no Rosp. da Ord. Terc. da
Penit. Tumor pesando 1.4 libras. Erysipelas consecutivas. Cura. (Pelo dr. Costa
Ferraz.) V. Ann. Bms. de Med., XXV (1873-74.), pg. 1.32. (B. da F.)

4,234.- Cura de elepbantiasis dos Arabes pelo dr. Bentley, cirurgião em Singapura.
(Pelo dr. Pedro S. de Magalhães.) V. O Pl'Ogl'. Med., II, pg. 49~. (B. da F.)

4.231>' - Fac. de Med, da Bahia. These Ínuugural de Manoel de Assis Souza, &.
Bahia, 1m]))'. Economica, 1.878, in·4.0 de 5 !T., 1.39 pp., 1. fi. (B. da F.)

Tracta da elepban tiasis doescroto.
V. Analyse pelo dr. J. dos Remedias Monteiro na l1ev, lIIed., 1879, n.o 5, pg. H.

4236.- Fac. de Med. da Bahia. These para o doutorado em medicina sustentada
por José Amado Coutinho Barata, &. Bahia, Typ. de Affonso Ramos & C.a, 1878,
in-4,.o de 72 pp., 1. fi. (8. da F.)

Tracta da elephanliasis do scroto.
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4237. - Tratamento da eJepbancia pela electricidade pelo dr. Sil va Araujo. (Bahia),
0flicinalitho-typ. ele J. G. Toul'inlto, s. d. (1.879), in-4.o de 25 pp. num.

Extl·. da Gazeta Medica da Bahia de iS79, pg. 44t.

Exp.: A. do Valia Cabral.

4238. - Do t.ractamen to da elephancia pela electricidade. Comm unicação feita á
Academia de Sciencias de Paris pelos drs. Silva Araujo e Ioncorvo. Y. OProgl'. Med.,
m, pg. 559. (B. da F.)

4231L- SUl' le traitemont do l'éléphantiasis dos Arabes par I'emploi simultané des
courants continus ot de. couranls interrnittents. Noto de MM. Moncorvo et da Silva
Araujo, pré euté par 1. Gosselin. Y. Comptes rendus FIébd. des séances de l'Ac,td.
des Se., t. 90.~mc i880, pg. 933. (E. da F.)

4240. - Ainda o tl'atam nto da elephancia pela electricidade pelo dr. Silva Araujo.
Y. Gaz. Mui. da Bahia, 1880-81, pg. i63. (E. da F.)

42'11 . - Electricidade meélica. Aind.1 o tractamento da clephancia pela eleclricidade
pelo sr. dr. Silva Araujo. Y. União Medica, i881, pp. 26 e 69. (B. da F.)

lj,2402.- Da electrolyse applicada ao tr11lamento da olephancia (elepbantiasis dos
Arabe). Nola communicadu á Acad. da' Se. de Paris pelos srs. dl's. Silva Araujo e
Moncorvo. V. União Med., i881, pg. 77. (B. da F.)

Repl', na Gaz. l11ed. da BaMa, iSSi - 82, pg. 3~Hl.

~2tL3.-De l'emploi de l'élecLricité dans le traitement de l'éléphançie (éléphan
tia i de Arabes). ote communiquée au Congrês International d'Electricité de
Paris en i8 1 par 1\1. 1\I. loncorvo et Silva Araujo. y. UnicTo Med., i882, pg. 5lJ.8,
com i e t. lith. (E. da F.)

A estampa, d~senlJada com lJastante fidelidade e primor pelo SUl'. Lopes Ro
drigues, representa quatro ca os de elepbancia antes e depois do tratamento.

Anda egualmeute no Jou1'1lal de Tlwrapeutique, i882, pg. i, com fig.

42'14.- DI) tl'actamenlo da elephancia (elepbantiasis do al'abes) pela electl'iGi
dade. CommLlOicaçõe feilas á Academia ele Scieneias de Paris pelos dr. Silva
Araujo ... (e) dr. Moncorvo, &. Ex.tt'ahidas do • Prog-re so Medico» e da • União
Medica» do Rio d Jllneiro. Rio de Janeiro, Imprensa Industrial, 1.882, in-8.· gr. de
7 pp. num. (E. da F.)

40245.-Elephantiasis dos Arabes. Injecções h)'podermicas de sal commum. Cura.
(Pelo dr. Manoel Jo é de Oliveira.) V. AnIL. Bras. de Med., XXXIV (i882 - 83),
pg.27 th (E. da F.)

42/L6. - Dissertação. Natureza e tratamento da Elephantiasis dos Arahcs. Pro
posiçõeE. Os animaes parasitas do 11Omem. Das afIecções ossea syphiliticas.
Febres peruicio as no Hio de Janeiro. The e Dpre"entada á Fac. de Med. do Rio de
.Tnneiro em i5 le Setembro de i883 para ser sustentada por Ealthazar Vieira de
Mello ... afim de obtel'o gráo de doutor em medicina. Rio de Janeiro, Typ. de Leu
zin.qel' & Filltos, 1.883, in-j,.o gr. de 2 !f., 203 pp., 2 ff. (E. da F.)

40247.- Da elephancia (elephantia is dos Arabes) e de seu tratamento pela ele
clricidade pelo di'. B. Vieira de 1Ilello, &. Rio de Janeiro, G. Lelbzin,qel' & Fi
lhos, edito/'es, i881, in-8.o gr. de XVI pp., i fi., 203 pp. num. (B. da F.)

Tiragem em separado da dissertação da TlJese precedente.
lj,'jh8.- Confirmação no estl'augeiro da e(ficacia do processo dos dl's. Moncorvo

e Silva Araujo, no tratamento da elephancia (elephantiasis dos Arabes). Pelos
drs. Moncorvo e Silva Araujo. V. União Med., 1.884, pg. 5. (B. da F.)

4249. - Du lraitement de J'áléphantia is des aralJes par I'électricité, Note de
M. r. Moncorvo et Silva At'aujo Ilrésentée Ilar M. Go selin i:lI'Acad. des Sciences,
ii la séance du 25 Février :l.88'!:. Y. Uniàt;} Mell., i88í-, pg. 205. (B. da F.)

4o':l50.- De I'emploi de I'electricité dans le . traitement de I'éléphallcie •.. pnr
Moncol'VO et Silva Araujo. Da elepllancia e de seu tratamento pela electricidade
pelo dr. Vieira de Mello. V. Annales de Derlll. etdeSyphiligl·., i884, pg .. HH.
B. da II.)

4251- Mais uma vez o trutamento da elephancia pela electricidade pelo sr.
dr. Silva Araujo. Y. Unirio Med., Hs84, pg. 365. (E. da F.) 1+0

~~
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2) DOS GREGOS:

4:252.- Dissertatiou SUl' l'histoire de l'éléphantiasis; thêse présentée et soutenue à
)a Faculté de Médecine de Paris, )e 1.0 Janvier 1.827; par 1. C..Soares de J\1ei
relles, &. Paris, lmp?'. de Didot le Je!me, 1.827, in-4:.o gr. de 68 pp. num.

TraMa da elepllantiasis dos Gregos e dos Arabes. V. Analyse nos Arclúves de Méd.,
t. i3, 1827, pg. 633.

Exp.: Bibl. Nacional.

4:253.· Pal'alIelo entre as duas cspecies de elephantiasis e entre estas e a lepra
pelo dr. 1. C. S. de Meirelles. V. Sem. de S mde Pabl., I, pg. 1.32. (n. da F.)

4:25fl. - Omcios (dous ) dirigidos pelo governo do Paní ao visconde de Anadia sobre
o descobrimento de uma planta, 13gpecifico prodigioso contra a lepra. 1.80G.

Ol'iginaes. Videon.Oi885.
Exp. : Bibl. Nacional.

4:25õ. - A elephantiasi do- Gregos. A cobra cascavel [C,·otaJu. honidus] (pelo
dr. E. 1. S. Maia). V. RIJv. Med. Flllm., IV, pg. 21.0. (B. da F.)

4:256.- Memoria sobre a elephantiase dos Gre~os ou Leontiasi", Satyriasis, vulgar
mente denominada morphea, lida pelo sr. dr. Francisco de Paula Candido ... em 29
de Agosto de 1.84,1. V. Rev. Med. Bras., I (1.8H-4,2), pg. 501.

Exp.: BilJl. Nacional.

4,257.· Opiniões dos medicas do Rio de Janeiro ácerca da elepbantiase dos Gregos,
vulgarmente denominada morphéa, expendidas e conhecidas antes das memorias do
sr. Faivre sobre esta moles tia. V. De·Simoni, Relataria sobre duas mem. do sr. dr. J.
M. Faivre, 184,5. (B. da F.)

4,25R.- Opiniões dos medicas do Rio de Janeiro ncerca da elephantiase dos Gregos,
vulgarmente denominada morphea, expendidas e conhecidas antes das memorias do
sr. Faivre sobre Mta moleslia (por Luiz Vicente De-Simoni). V. Ann. de M cd.
Bms., I (i84:5-4,6 ), pg. 4:2.

EXl!.: Bibl. Nacional.

4,259.- A morphéa; opinião do gr. dr. 1. 1. da Silva adulterada pelo sr. dr. De·
Simoni. (Por 1\1. A. Heredia de Sá.) V. Arch. Med. Bras., n, pg. 23. (B. da F.)

4:260. - Observação sobre um caso de elephantiase dos Gregos, tractada com a
Japecanga (por Antonio Muniz de Souza). V. Ann. de 11:fecL Brc:s., I (i8~5-4,6»)

pg. 57.
Acompanba-:t o • Relataria do sr. dr. Fai vre sobre uma ollserv. do sr. Antonio

lIIuniz, ácerca de um caso da elepllantiase dos Gregos, tractada com a Japecanga.1l
Exp.: Bibl. Nacional.

4,261.· Reflexões sobre a morphéa (por Paula Candido ). V. Ann. ele Med. Bras.,
I (i8í5-í6) pg. 252.

Exp.: Dibl. Nacional.

:il62. - Dissertação sobre a elephantiase do Grego (morphéa). 'rbese apresentada
e publicamente sustentada perante a Fac. de Med. da Bahia, em o dia ~8 de Novembro
de i84,5 por José Theotonio Martins. Baltia, Typ. de Epifania Peelroza, i8tí,5, in-~.o

de 2 tr., 24: pp., 2 tf. (B. da F.)
4:263. - BI'eves considerações sobre u elepbantiase dos Gregos. 'rhese apresentada

á Fac. de Med. do Rio de Juneiro e sustenlaua em 1. de Dezembro de 1.846, por Ber
nardino Antonio Alve~ 1'YIacbDdo. Riode Janeiro, TilP. do Brazil de J. J. el.~ Rocha,
i84,6, Jll-4;U gT. de 33 pp., 2 II. (B. da F.)

4:264:.- Algllmas considerações sobre a elephantiasis dos Gregos. 'rhese apresen·
tada á Fac. ue Med. do Rio de Janeiro e sustentada em 9 de Dezembro de i81,í por
Joaquim José da Silva Filho. Rio de Janeiro, Typ. elo Aj·ch. Meel. Bras., 1.8í7, in-i.o
gr. deU pp., 5ff. (B. da F.)

4,265.- Algumas considerações sobre a 131ephantiasis dos Gregos. 'rhese apresen·
tada á Fac. de Meu. do Rio de Janeiro e sustentada em Dezembro de '184,7, por José
Maria Rapozo. Rio de Janeiro, Typ. ImlJal'cial de F. de Paula Brito, 184,6, in-4:.ogr. de
21 pp., i fl. com 1. est. (B. da F.)

4:266.- Observação de nm caso de elephantiase dos Gregos. (Pelo dr. 1. M. Ra
poso.) V. Arch. Meel. Bras., IV (18í7-4,8), pg. 109. (B. da F.)

Extr. da these preceden le.
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4267- Cura da morphéa pela assacú. V. Ann. de Med. B1·as., III (I8q,7·48),
pg. 75.

Exp. : BibI. Nacional.

4268.· Historia de qU:.ltro morpheticos que tem tomado o assacú. V. A1·ch. Med.
Bms., IV (18~7-~8), pg. 156. (13. da F.)

4:269.- Lazaros. Descoberta do remedio para a cura da morphéa, na comarca do
Baixo Amazonas. V. A1·ch. ilIed. Bras., IV (18~7-í8), pg. 95. (B. da F.)

4270- Informação e noticia sobre o tratamento da morCeia, conforme a pratica se
guida pela ill. mo snr.U d. Maria Luiza de Brito Sanches; redegida (sic) conforme as
suas direcções pelo dezemIJ3rgador Henrique Velloso d'Oliveira, &., medico do Insti
tuto Homreopathico Brasileiro. Rio ele Janeil'o, Typ. CO?nmercif!1 de Soares & C..., 1850,
in-8.ogr. de 13 pp. num.

Exp.: Bibl. Nacional.

4271-. These apresentada á Filc. de Med. do Rio de J<lneiro, por José Joaquim
Heredia de Sá. Rio de Janeiro, Typ. (le N. Lobo Vianna & F'ilhos 1856, in-~.o gr.
de 1 i!., 4:4 pp., 1 fi. (13. daF.)

Pontos: LO Elepbantiasis dos GreJos, suas causas e seu tratamento; 2. 0 Ele
plJantiasis dos Arabe-, suas causas e eu tratamento; 3. 0 Qual a origem, structu
ra e usos do polleu? q,. o Corpos estranhos introduzidos no phariuge e esophago.

4272. - Elephantiasis dos Gregos, suas C3USaS e tratamento. V. These inaugural
do dr. Joaquim CoeIlIo Gomes, Rio de Janeiro, 1.856. (B. da F.)

4273.- nelatorio do sr. dr. Fr:mcisco da Silva Ca tro ... ácerca da cura de alguns
morplIeticos, tratados pelo sr. Francisco Antonio Pereira d3 Costa no seu estabeleci
mento oulazareto, situado UI) lago de Paracary. na margem esquerda do Amazonas.
V. Ann. B'·as. de J}{eel., XlI (1858-59), pg. :l38.

Exp.: Bibl. Nacional.

4274:. - These que sustenta em Novembro de 1.871 para obter o gráo de doutor
em medicina pela Faculdade da Bahia ManoeI Gomes de Argollo Ferrão. Ba/lia, Typ.
do Diar'io, um, in-4.ogr. de 1. fi., 55 pp., 1 fi. (13. daF.)

Pon tos: LO E1epban Uase dos Gregos; 2.° Febre typhica; 3. o Histologia da pelle
e sua pathologia; 4.0 Como reconhecer·se que houve aborto em um caso medico
·jegal?

4275.- Trntamento do dr. Beauperthuy contra a elephantiase dos Gregos (pelo
dr. Silva Lima). V. Ga.z. Med. da Bahia, V (187:1.-72), pp. 4,45, 237, 313 e
361; VIf, pg. 5.

Exp.: Dr. J. Z. do Monezos BrullI.

4276. - Sobre o contagio d,l lepra ou elephantiasis Grrecorum pelo dr. F. de Le
mos. V. Gaz. 111eel. ela Bahia" VlI (-1873-74), pg. 2~4.

Exp.: Dr. J. Z. do :\[onozos Brum.

4277.- Do tratamento da mOl'phéa (pelo dr. Ramos Filho). V. Rev. l}fed.,
:1874-75, pg. 5í. (13. da F.)

[1278. - Trêltamento da morphéa (pelo dr. M. A. [~Iil'anda Azevedo]). V. Rev.
nlcd., 1876, rg. 49. (B. da B.)

4279.- Novas l ntativas para a cUl'a da elephnntia dos Gregos; én aio sobre
o tratamento dú dr. Beallpcrtlll1Y n Hospício de Tucl1mduba (Parú) pelo dr. BllCno
Mamoré. V. Gaz. Mul. dc! Bahia, 1876, pg. 41I. (H. da F.)

4280.· The e de dOllloramento apresentadil e publicamente su tentada perante
a Fac. de Med. da Bahia em Novembro de 1880 por Franci co Jo é de Maga
lhães. Bahia, Df{. Lith.-Typ. lIfimnda, 1880, in-4." gr. de 4: fI., tH pp.,1 iI.
(B. da F.)

Pontos: LO Elephantiasis dos GI'e~o ; 2. 0 Que confiança merece a preparação
phal'maceutica denominada Extracto? 3.° Circulação capillar i ~.oGangrena.

4281.- Fac. de Med. da Bahia. These para o doutor<ldo em medicina apresentada
para ser publicamente sustentada por José de Cerqueira Daltro Junior. Pontos. Ele
phantiasis dos Gregos. Tumore- brancos e seu tratamento. Estudos pharmaceu ticos
acerca dos X3rope . O chloral e o cbloroformio nos seus e(feitos therapeuticos. Bahia,
Typ. da J. G. TOU1'illho, 1881, in-4:.o gr. de 2 fI., 86 pp. num., 1 fI. (B. da F.), I
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«'282.- A morphéa no BL'azil especialofonte na província de S. Paulo pelo dr. Josá
Lourenço de Magalhães. Rio de Janeiro, T!lp, Nac., 1882, in-4.0 de 359-lJI pp. num.
(B. da F.)

V. Analyse por T. II. (Torres Homem) na Gaz. lIfed. Bras., I, pg. 46t; na Gaz.
Med. ela BaMa, i88i-82, pp. i2, i22, 280,358, 497 ; e nos Âl'ch. ele J!led. Navale, t. 39.°,
pg. 229.

1,283.- Reflexões a respeito da obra do sr. dr. José Lourenço de Magalhães sobre
«A morphéa no Brazih especialmente na província de S. Paulo. Pelo sr. dr. Julio
de Moura. V. União llfed., 1.883, pp. 281. e 375. (B. da F.)

R

Hypoemia intertropical

(j,284. - These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e suslentada em 13 de
De~embro de 1855 pelo dr. Luiz Januario da Silva. Rio de Janeito, Typ. do Theatl'o
S. Pedl'o à'Alcantam, de llf. G. S: Re.I)0, 1855, in-4.o gr. de '28 pp., 4 IT. (B. da F.)

Po.ntos : LO A molestia vulgarmente chamada oppilação será a chlorose, suas
causas e. eu tratamento j 2.° Qual a melhor compo lção de f03I'1'O no tratamento da
chlorose 1 Duaes os casos que a podem indicar Oll contra-indicar? 3.° Das altitudes
e posições ero'feto dentro do utero; I~.o Quaes as substancias empregadas para fal i
ficar o pão e o vinho. A maneira de reconlJecer e-sa falsificação.
4285.- These apresentaàa á Fac. deMeà. do Rio de Janeiro e sustentada em 20 de

Dezembro de 1855 (leio dr. Manoel Antonio de Almeida. Rio de Janeiro, T!lp. de
j11. Barreto, 1.855, in.~4.0 gr. de 1.4 pp., 2 II. (E. da F.)

Pontos: LO A moleslia vulgarmente chamada opilação erá a cLJlorose; suas causas
e tratamento; 2.° Da cicuta considerada pharmacologica e tberapculicamente j 3.·
Hydrorachis com spina-bifjda; 4.· Será mais conveniente que o escrivão ou que o
proprio medico escreva o seu relalorio obre corpo de delicto ou oulro qualq.uer
assumpto medico-legal? Quaes as regras que devem presidir â confecção de um re
latorio.

4286.- Da oppílação, considerada como molestia distíocta da cacllexia pai udos:! e
completamente independente do miasma paludoso pelo dr. Souza Costa. V. Gaz. llfed.
do Rio de Janeiro, 1862.

Exp.: Bibl. acionaJ.
4287.- These de sulliciencia apresentada á Fac. de Meu. do Rio de Janeiro, e su"

tentada em 3 de Maio de 1.863 pelo dr. Claudio Franci 'co José Gu tavo Lambert. Rio
de Junetl'o, Typ. Univ. de Laernmel't, 1.863, in-4.0 gl'. de 1. 11., 10-2 pp., 1 fi. (D. da F.)

Ponto: Da chloro-anemia vulgarmente chama.da oppilação.
4288.- These apresentada á FilC. de Med. do Rio ue Juneiro e u tentaua em 2'~ de

Novembro de 1.863 pelo dr. Anlonio Felicio do- nnto Junior. Ri lte Janeiro, T!lp.
d:(Ac/aalidade, 186::1, in-!J,.O gr. de 4 IJ., 77 pp., 1. O. (13. da F.)

Pontos: i.O Uypocmia intertropical j 2.° Da albnminuria durante a prenLJez; 3.°
Arselllco; 4.° Qual a. natureza () tratamento da ourinas I'u/;:ral'lnenle chamadas Lei
tosas ou clJyluria e a razão da sua fCCjuencia em paizcs jnterlropicacs.

4289.- Sobre a mole tia vulgarm nte denomina!la oppil:lç?io 011 cançaço. Pelo
dr. O. Wuchercr. V. Caz. Med. d ( 13 dUa, J (18tiU-fi7), pp. 27 I 39, 52, U;}.

Exp.: Dr. J. z. do Menezes Brom.

g,290.· Nota sobre um caso de hypoemia illtertropicnl tr.rminada pela morte; au
topsia e verificação da existencia de entozoario- da especie nnclJv-!o:lolTlum duode
nale. P0310 dr. Julio Rodrigues de Nloura. V. Caz. Med. ([,I· B:lliil, I (186 -67), pp.
1.22, 136.

Foi reprod. nos Ann. Bras. de lIfeel., XIX:, pg. 2l.
Exp.: D,'. J. Z. do ilIollozosBrum.

g,29i.· Obsorvações do um caso de hypohomia cl1rado c,m anth Iminticos na
clinica da Escola de Medicina p lo sr. dr. Torred [lomem. llistoria colhida pelo
sr. José l'.:loy dOd Santos Andrade. V. Ann. BI'<IS. de IIed., XIX (1867-U8), pg. 1.69,
(8. d.a F.)

Ij2Jl.· Ank lo-tom'l ;·par I~ doctelll' Wllcllcrel'. y. G,rzl'it' Mid. de Paris, t. 2í
(i8f9 I pg. 1.0í (13. da F.)
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q,293.- Da hypoemia intertropical considerada como molestia verminosa. Pelo
dr. Julio Rodrigues de Moura. V. Gaz. .Med. da Bahia, IV (1869-70), pp. i57, i71.,
i8i; o V, pg. _5.

Foi reprod. com ampliações na ne/}. Med. de 1873 a 1875.

lJ,29í.- De l'hypoemie intertropicale considerée comme maladie vermineuse;
par Ic doctour J. Rodrigues de Moura. V. Gaz. Méd. de Paris, t. 26 (1872), pg. 4,77.
(B. da F.)

lJ,295. - Da bypoemia irrtertropical considerada como moles ti a verminosa. Pejo
sr. dr. Julio Rodrigues de Moura. V. Rev. Med., i873-74" pp. 87, 1.1.9, ilJ,9, 208;
1.87lJ,-75, pg. 102.

Sahiu anLes na Gazeta Medica ela Rahia; mas foi de novo ampliado.

(j,296.- De l'hématurie intertropicalo observée au Brési! par le docteur Otho
Wucheree" (de Bahia). Traduclion dll dr. L3 Roy de Mericourl. V. Arch. de IIféd.
Navale, t. i3 (i870), pg. iU. (B. da F.)

lJ,297. - ConcUl'so para a cadeira:de pathologia interna. Quaes ns causns que mais
concorrem para o desenvolvimenLo da hypoemia interlropical ? Sob o ponto de vi ta
etiologico poder-se-IJn determinar e acllnr relações entre essa arrecção e a presença
do anckilostomum duodenale? l'llese sustenLada em Julllo de Hlii na Fac. de 1\1ed.
da Bahin pelo dI'. Demétrio Cyrinco Touri nho, oppositor da secção medic·a. Balda,
Typ. ele J. G. 1'o!trinho, i871, ill-4"o gr. de i fi., 56-6 pp. (B. da F.)

lJ,298.· These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro em i5 de Setembro
de i871. e sustentada em 2 de Janeiro de 1872 pelo dr. Bernardo Alves Pereira.
lUo lle Janeil'o, 1'yp. Univ. de Laemmert, i871, in-q,.o gr. de 4, II., 61 pp., i fi.
(B. da F.)

Pontos: i. ° Hypoem ia intel'tl'opical; 2. °J Traclleotomia; 3.° Calor animal;
4.° Analyse espectroscopica.

!J:299.- These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Luiz ManoeI
Pinto NetLo. Rio de Janei1'o, 1'yp. Cinco lle Março, 1.872, in .lJ,.0 gr. de 4, ff., 6lJ, pp.,
1. n. (B. da F.)

Pontos: L° Hypoemia intertropical; 2.° Acupressura; 3.° Variola; q,.o Escolha
dos medicamentos.

(j,300.- Du diagnostic diJ.férentiel entre la dyspepsie es entieUe et I'hypobémie
intertropicale (oppilaLion). Con idél'ations cliniques par C. A. Moncorvo de Figuei
redo, &. Rio de Janeiro, 1'yp. Franco-Amé/'icaine, 1.874" in-8.0 gr. de i6 pp.
num. (B. da F.)

!J:30i. - Fac. de ?tfed. dn Bahia. The e para o doutoramento de Jo é AgnelIo Leite
de Mello. Bahia, Imprensa Economica, 1.875, in-lJ,.°gr. de 2 J.f., 89, pp. i n. (B. da F.)

Pontos: 1." Qual o melhor tratamento da llypoemia intel'Lropical? 2.° Estudo
clinico da acção do oleo de tJgado de h1callláo na tuberculose pulmonar; 3.° Hemor
I'IJagia ulerina durante o delivral1lento e suas indic,lções. 4." Que rórma pharlllaceu
lica poderia dar-se ao ole de fígado de bacalhao fIue tomasse mais agradavel sua
administração sem comprometlel' suas proprie/jadr ?

lJ,302. - Tllese apresentada á Fac. d' Med. do Bio de Janeiro por Cal'lo Ferreira
Alves. Rio tleJaneiro, Typ. de Brown & Evaristo, 1875, in-!Lo gr. de '1 fi., 75 pp.
(B. da F.)

Ponlos: LO lTypoemia intertropicnl; 2.° Respiração vegetal; 3.° Das fistulas
urinarias; 4. • DiatlJeses () molestias diaLllesic~s.

4,303.- The e apresentada á Fac. de Mod. do Rio de .Taneil'o por Alfredo Car
neiro Ribeiro da Luz. Rio ele Janeiro, 'l'yp. Academica, i875, in-lJ,.o gr. de i fI., 124,
pp., i fI. (B. da F.)

Pontos: L.O Hypoemia interll'opical ; 2.° Estudo chimico-pharmacologrco sobre
as quinas; 3.° Operações reclamadas pelos calculos vesicaes; 4.° Nevralgias. ~

!J:30í.- The e apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Antonio Teixeil'a
de Souza [agalhães. Rio de Jcmeiro, 1'yp. Uni/}. de E. & H. Laemmcrt, 1.875, in-lJ,.o
gr. de 2 n'., 52 pp. i n. (D. da F.)

Ponlo : 1.0 Hypoemia il,terlropical; 2° Ferro; 3.° Operaçõe reclamadas pelos
calculos vesicae ; 4.° Das condições patllDgenica , cau as, diagnostico o traLamento
do bOl'llJeri. f:}'l.
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430n.- These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Fl'anci co Luiz
Tavares. Rio de Janeiro, Typ. de Brown & Eva?'isto, i87n, in-4.· gr. de i fI., 77 pp.,
i fi. (8. da F.)

Pontos: L· Hypoemia intertropical; 2.· Infanticidio; 3.· Operações reclamadas
pelos calculas vesicaes; 4.· Do va 101' d~s i nvesli&ações tl1er.mometric~s no diagnos
tico, prognostico e lra tamento das pyrexlas que relOam no RIO de Janeiro.
4306. - These apresentada á Fac. de Med. dI) Rio de Janeiro por J0sé Jeronymo

de Azevedo Lima. Rio de Janeiro, f'yp. Univ. deE. & H.Laemmert, i87n, ill-q..·
de 2 IJ., 61. pp., i fl. (B. da F.)

Pontos: L· Hypoemia intertropical; j! .• Esludo cbimico e pbarmacologico sobre
o opio; 3.· Tracheolomia ; 4.· Cainca cOflsiderada pbarmacologica e lheurapeu lica
mente.

4307. - These apresenlada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Olympio
Joaquim da Silva Pinto. Rio de Janeiro, Typ. de Brown & Evaristo, i875, in-4.·
gr. de i fi., 63 pp. 1. fi. (8. da F.)

Pontos: L· Hypoemia intertropicaJ j 2.· Estudo cbimico-pbarmacologico sobre
as quinas; 3.· Ligad ul'a da axillar; 4.· Rachiti mo.

4308.- These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Eugenio Pires de
Amorim. Rio de Janeiro, TWJ. Particular de J. T. de Aquino, i876, in:4.0 gr. de
i n., 78 pp., i 11. (B. da F.)

Pontos: L· Hypoemia intertl'opical; ~ .• Eslndo cbimico pbarmacologico sobre
as quinas; 3.° Tracheotomia; 4.° Das condições patbogenicas do mal de Brigh t, seu
diagnostico e tratamento.

4309.- These apresenlada á Fac. de Med. do Hio de Janeiro por Gregorio da
Cunha Vasconcellos. Rio de Janei?'o, Typ. Central de Brown & Eval'isto, 1.876,
in-4. 0 gr. de i fi., 70 pp., i n. (B. da F.)

Pontos: L· Hypoemia intertropical ; 2.· Abol'lo cl'iminoso; 3.° Das indicações
e contra-indicações das amputações nas feridas por arma de fogo; 4.· Da febre all1a
relia sob o ponto de vista da sua genese e propagação; Quaes as medidas sanitarias
que se devem aconselhar para impedir ou atlenuar seu desenvolvimento e propa.
gação.

431.0. - These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Lazaro Gonçalves
Corrêa do Couto. Rio de Janei1'o, Typ. llfol'eim, lIIaximino & C.a, i876, in·4.· gr.
de2 ff., 76 pp., i fi. (B. da F.)

Pontos: i.O Bypoemia intertropical; 2.· Aborlo criminoso; 3.· Diagnostico
das prenhezes. Cau as de erro; ll.o Da nutrição.

4311. • These apresentaua á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Leopoldo Gnstavo
Rodrigues da Costa. Rio de Janeiro, Typ. da Reforma, 'i876, in-4.· gr. de 2 fI.,
69 pp., 111. (8. da F.)

Pontos: LO Hypoemia intertropical; 2.· Envenenamento pelo phosphoro; 3.· 00
tbrom bo vulvo-vaginal ; 4.· Ferro considerado pllal'luacologica e tllerapeu ticamen te.
4312. - O leite de CuaxinO'uba no tratamento da hypoemia interlropical, extracto

de uma carta do dr. 8il va Caslro. V. O PI'o,q l' . lIIed., I, pg. q,9i. (8. da F.)
4313, - Oleite de Cllaxinguba na hypoemia inlerlropical (pelo dr. Silva Castro, do

Pará). V. Gaz. M ed. da BaMa, um, pg. 27'k. (8. da F.)
43i4. - Da nalureza parasitaria da hypoemia illlertropical e indicação racional

dos anthelmintico na cura dessa mole lia. Pelo dr. Henrique Cesar de Souza Vaz.
V. Rl'v. Med., i879, n.O 3, pO'. q,; n,oq" PO'. 3; n.O n, pg. ::lo (H. da F.)

Ex.tr. do JOl~rnal de Tltél'apeulique de Gubler, t. 5.·, i878, pg. 8H.
43IfL • These apre:enlada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Alfredo Alvares

de Azevedo Macedo. Rio de Janeiro, Typ. de Adl'iano Alves de Souza, 1880, in-4.· gr.
de i fi., 1.n3 pp., i 11. (8. da F.)

Pontos: CO F/ypoemia intertropical; 2.° Capillaridade, osmose' 3.· Tetano dos
recem-nascidos; 4.· Secreção urinaria. '

&316. - These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Francisco Hahi!l.
da Rocha Junior. Rio de Janeiro, Typ. de Adriano Alves de Souza, i880, in-4.0 gr. de
i 11.,54 pp., i fi. (B. da F.)

Pontos: L· Hypoemia intertropical; 2.· F1ygrometria; 3.· Indicações e contra
indicações da litbotricia e da talba; 4.° Febres perniciosas.
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4.3i7 .• T!Jese apresen tada á Fac. de Med. do Rio de Jnneiro por Eduardo da Silva
Kelly. R'io de Janeiro, Typ. de Augusto dos Santos, 1880, in·4.0 gr. de 2 :!I., 50 pp.,
:I. fl. (B. da F. )

Pontos: LO Hypoemía'intertropical; 2.° Das quínas; 3.° Anatomia e physioloaia
da placenta; 4..0 Da colonisação considerada debaíxo do ponto de vista bygienico. o

431.8. - These apr sentnda á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Jo~é de Assis
Fonsecn Vianna. Rio de Janeiro, T!Jp. Litterada, :1.880, in·4." gr. de 2 :!I., 1i8 PP"
:I. fi. (13. da F.)

Pontos: LO Hypoemi.a intertl'opical; 2.° Da unidade e pluralidade das especíes'
3.° Das indicações e contra-indicações da Jitbotl'icia e da talha; 4.° Beri·berL '

4319. - These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Pedro NoJasco
dos Reis Lima. Rio de Jaliei1'o, Imprensa IndList1'ial de João PaJ,l,lo Ferreira Dias,
1880, in·4.0 gr. de:l. fl., :1.01 pp., 1 n. (8. da F.)

Pon tos: ~." Hypoel1? ia int~r tropical; .2." Signaes cal'acterisUcos da defloração
recente e antiga; 3. ° Diagnostico tios estreitamentos da urethra; 4.° Cbyluria.

(j,320 .. Tbese apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Lacorâairo
Duarte. Rio ele Janei1'o, Typ. de.!. D. de Olivei1'a, :1.880, in·(j,." gr. de 1. fl., H8 pp.,
1. fi. (B. da F.)

Pon tos: LO Hypoemia intertropicaJ ; 2." Signaes característicos da defloração
recente e antiga; 3.° Situaçlio do feto; ~." Pneumonia fibrosa.

(j,321.· Nouvelles observations et expériences relativas à l'étude de la dochmiose
011 ankylostomio e et de son traitement par Ie docteul' Alfredo C. Hibeiro da Luz, &.
Valençct, 1'yp. do Tempo, 1882, in-4..O de 35 pp. num. (B. da F.)

4322.· De l'hypobémie intertropicale par le docteur A. Carneiro Ribeiro da Luz
(extrait par le doctellr fI. Rey). V. Arch. de J1féà. Navale, t. ::19.° (1883), pg. 4:52.
(8. da F.)

1~323. - Dissertação. Hypoemia intartropical. Proposições. Da respiração vegetal.
Vicios de conformação da IJacia. Hygiene escolar. These apresentada á Fac. de Med.
do Rio de Janeiro em 12 de Julho de :1.883 para ser sustentada por Alberto Gomes de
Azambuja Meirelles ... afim de obter o gráo de doutQr em medicina. Rio de Janeiro,
Typ. Economica, :1.883, in-4..O gr. de 2 :!I., (j,4 pp., 1 fi. (B. da F.)

(j,324..· Dissertação. Hypoemia intertropical. Proposições. Das quinas chimico·
pharmacologicamente consideradas. Tratamento da retenção das urinas. Chyluria.
'rhese apre entada á Fac. de Med. do Rio de Ianeiro em :I. de Agosto de 1883 para
ser sustentada pOI' Bernardo Candido Mascarenhas .. -. afim de obter o gráo de
doutor em medicina. Rio de Janeiro, Typ. de J. D. de Oliveira, :1.883, in-4." gl'.
de2 :!I., 76 pp., 1 fi. (B. da F.)

4.325. - Dissertação. Hypoemia intertropicaI. Proposições. Do opio chimico-phar·
macolagicamente considerado. Nervo pneumo-gastrico. Acção pbysiologica e thera
peutica do salicylato de soda. 'l'bese apresentada á Fac. de Med. do Rio de Ianeiro
em :1.5 de Setembro de :1.883 para ser sustentada por Cal'los Augusto de MelJo ..•
afim de obter o gráo de doutor em medicina. Rio de Janeit'o, Typ. Guttemberg de
Santos & Chaves, :1.883, in-4.° gr. de 2 IT., 98 pp., 1 fi. (B. da F.)

4326. - Dissertação. Hypoemia intertropical. Proposições. Do opio cbimico·phar·
macologicamente considerado. Fracturas em geral. Transfusão do sangue, sua acção
physiologica e tberapeutica. Tbese apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro em
29 de Setembro de 1883 para ser sustentada por Carlos Augusto Capper .. , afim de
obter o gráo de doutor em medicina. Rio de Janeiro, Imprensa Indlist'rial, 1883,
in-4:.o gl'. de 1 fi., 88 pp., i fi. (B. da F.)

(j,327. - Pathogenia da hypoemia intertropical pelo dr. Jansen de Mello. V. Gaz.
Med. da Bahia, :1.883-84:, pg. 262. (B. da F.)

Reprod. na União hIedica, i88~, pp. i23 e !õ2.

Molestias das crianças

(j,328.- Considerações sobre a quéda do cordão umbelical, e o tetano dos recem
nascidos. Tbese apresenlada e sustentada perante a Fac. de Med. do Rio de Janeiro
a :1.9 de Dezembro de :1.836 pOI' José A:!Ionso Dias de Souza. Rio de Janeiro, Typ.
Imparcial de F. P. Brito, :1.836, in-4:. o gl'. de :1.5 pp. (B •.da F.) I~
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4329. - Considerações sobre ~ coqueluche. These apresentada e su tentada perante
a Fac. de Med. do Ri~ de Janell'o em 1..9 de D~zem.bro de 1.838 POI' Lui.z de Siqueil'a
Queiroz. Rio de Jalle~ro, Typ. ele JOS!/lO do Nasctmento Stlva, 1.83 J 1n·4.0 gr. do
19 pp. (B. da F.)

4.330.- Considerações geraes sobre a apl~tas dos m.eninos. Tbese apresentada
e sustentada peran le a Fac. de 1ed. do RIO de Janeiro no dia 29 de Abril da
i8M por Jo é Joaquim Teixeira. Rio de Janeiro, Typ. do Diario de N. L. Viamla,
i8q1., in-fJ,.o gr. de 1.6 pp. (8. da F.)

(j,331.- Considerações sobre o labio lepurino congenital, suas complicações e tra
tamenLO adequado. Tl1e e nprese~tada e su tentada pern.nte a F(I~. de Med. do Rio de
Janeiro em 7 de D,~zembro ~e 1.81:2 por Joaquim Janual'lo Carneu·o. Rio de Janeiro,
TYJ). de Paula Bl'it~, 1.84,2, In-4.0 gr. ~e i7 pp. tE ..dn F.)

(j,332. - Dissertaçao sobre o endureClluenLo do tecido cellulal' do recem-nasr.ido
(sclerema). Tl1ese que foi apre caLada á .Fac. de .Med. do Hio de Jaueiro e sustenLada
em 8 de Dezembro de i8!1:(j, por Marcelltno Pe~OIr~ da Silva Manoel. Rio d Jallei1'o,
Typ. Imparczal de FranCISco de Patü~ Bl'tto, .1.81:4, 1ll-4,..0 gl.'. de 8 pp., (j, if. (E. da F.)

(j,333.· De hydrocephalo ~lll1to. DlssertntlOnem. gl'allosslmo medicol'um ol'diai qui
in urbH ad Flu01en JanUnrtU~l [floreL pro venl3 a.rtem Hippocraticam exercendi
proponit qua par est .verecundl' auc.to.r Joanne ~enrlcus ~l'aunne Lubecen is (para
verificação de sen diploma). Fllbmm~s J(mual'tt, ex-Typts Luemmertii, i8M>, in-4.0
gr. de 2~ pp., 3 Jf. (B. da F.)

4331.- Algumas ?on id~raçõe5 sobre as call as da mOrL?ndadc das crianças no Rio
de Janeiro, e molestlas mais freqnente nos 6 ou 7 [Jl'Imelros :lnnos de idade. (Pelo
dr. José Pereira Rego.) V. Ann. de Jlieei. Bras., m (18'J,7-118), pp. 3q" 89 e 1.11.

Exp.: Bibl. Nacional.

4330. - Coa iderações sobre algumas moleslias de crianças mais frequente no Uio
de Janei 1'0 pelo dr. Jo é Pereira Bego. V. Ann. de illed. Bras., IV (-l8q8-fl9) . V
(1.849·50) e VI (1850-51). '

Exp.: Bibl. Nacional.

(j,336.· These apresentada á Fac. de ~ied. da Bahia e perante ella su LenLada em
Novembro de 1.807 por José ~uiz de Almeida Couto; para obLel' o gráo de douLor em
medicina. Pontos. Qual a ow\,em dos verme que se enconLram nos inlesLinos dos
recem-nascidos? Apreciação d03 meios empregados na cura do ferimentos intes·
tinaes. [nfluenr.ia do effiuvio:; panLanoso', Bahia, Typ. de Antonio Olavo da Fl'allca
Gt,erra, i807, in-!J,.O gr. de 2 if., 22 pp.,:l D. (B. da F.) •

4337.· O medico da pl'imeira. infancia. ou o con elheiro da mulher gravida e hy
giene da primeira infancia. Por Antonio Ferreira PinLo, douLor em medicina, &.
Rio de Janeiro, Typ.1Vac., 1.809, in·(j,.O deVm-281-fJ,pp. num., comi c t. des
dobravel. (B. da F.)

4338. - Duas palavras sobre o tl'llLamento dos accidenLes da primeira dentição pelo
dr. V. S1boia. V. Gaz. lIIed. do Rio de J(Lneiro, i861, pg.1.I6.

Exp.: Bibl. Nacional.

(j,339.- These a susLentar perante a Fac. de Med. da Babia em Novembro de i863
por Platão. José Alves Rig~ud ... par~ lhe ser conferido ,o !Irão de doutol' em medi
cina. Ba!tu/', Typ. de Camlllo ele Lellls Massa/! & C."', :1863, In-!J,.O gl'. de õJI., 1.4 pp.,
1. fi. (B . da F .)

Pontos: LO Morte ap;lal'ente do recem-nascido, suas causas e trata.mento; 2.°
Ressecções j 3. °Ozona, sua ol'igem. Que ulil idade prol'êm das ta boas ozonometricas
para o estudo das epidemias de cl101era-morlJus j 4.° Germinação.

4340.· Memoria ... pelo dr. José Marciano da Sil va Pontes. Da natureza e Lrata
mento da coqueluche. V. Alín. Bras. (le Aled., XVI (1864,'65), pg. 16'J,.

Exp.: Bibl. Nacional.

(j,3ld.- Hydrocephalo chronico. Esv;lsiameuLo do liquido inter-craneano pela
fontane\la anterior, descollamento do couro cabe\ludo. Cura. übser ação colhida e
apresentada ao ALhenêo Medico pelo socio efi'ecLivo José Guilherme Kemnilz. V. Rev.
do Athenêo Jl1edico, n.O i, 1.867, pg.!d. (13. da F.)

(j,342.- Nota sobre o traLamenLo da molesLia chamada < Rannla., a proposito de
um caso, operadp com vanLagem pelo proce so do dr. Va.ndommelen. Pelo dr. Julio
Rodrigues de Moura. V. Gaz. Med. da Bahia, III (1868-69), pg. 1.21.

EIp. : Dr. J. Z. do Monozos Brum.
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4343.- These que deve sustentar para obter o grão de dontor em medicina pela
Faculdade da Bal1ia Antonio Rodrigues Cajado ... em Novembro de 1869. Bahia,
Typ. de J. G. Tourinho, 1869, in·4,.0 gr. de 1 fi., 16 pp., 1 fi. (B. da F.)

Ponlos: LO Aspbyxia dos recem-nascidos ; 2.° Ulceração, ulcera simples, e suas
complicações; 3.° Tratamento da angina dipbtberica ; 4.° Tbeol'ia cbimica da res
piração.

434(j,.- Algun erros relativos ás call as de retenção d'urina nos recem-nascidos,
segundo o dr. Mnttei. Por J. B. de Souza Ulhôa. Y. Gaz. llfed. da Bahia, III (1868-69),
pg. 24:1 ; IV (1869-70), pg. 5.

Elp. : Dr. J. Z. do Menezes Brnm.

4345.· These apl'esentada ã Fac. de Med. da Bahia para ser sustentada em No
vembro de 1870 por Mancel Pires de Carvalho ... para obter o grão de doutor em
medicina. Bahia, Impressa na Typ. do Diafio, 1870, in-4.o gr. de 1 fi., 12 pp., 1 fi.
(13. da F.)

Pontos: LO Aspbyxia dos recem-nascidos, suas causas, formas, diagnostico e tra
tameo to; 2. ° Fractura do radio e seu tralamen to; 3.° Emprego da sangria na congestão
e apoplexia cerebrat ;4.° Do in[an ticidio considerado sob o ponto de vista medico-legal.
/i,346.- These que sustenta em Novembro de 1871 perante a Fac. de Med. da

Bahia Demelrio Manoel da Silva ... afim de obter o gráo de dontor em medicina.
Ba/da, TY1J. de Luiz da Costa Doria, 187i, in-/i,.o gr. de 1 fi., 12 pp., 1 fI. (B. da F.)

Pontos: L° Aspbyxia d03 recem-nascidos, suas causas, formas, diagnostico e tra
tamento ; 2.°Vantagens da auscultacão e percussão para o diagnostico; 3.°Vinhos
medicinaes; 4.° Queimaduras. •

/i,347.· These que sustenta em Novembro de 1871 perante a Fac. de Med. da Bahia
afim de obter o grão de doutor em medicina Caetano Agrepiano de Faria Castro.
Ballia, Typ. (le Candido Reinaldo da Rocha, 1874, in·4,.o gr. de 1 fi:, 12 pp., 1 fi.
(B. da F.)

Pon tos: i.°Aspbyxia dos recem-nascidos, suas causas,Bformas, diagnoslicb e tra
tamen to; 2.°E!epbantiasis dos Gregos; 3. o Queimaduras; 4.°Como reconhecer-se que
houve aborto em um caso medico·legal.

/i,34.8. - Tetanos em um recem-nascido. Cura. (Por AUI'eliano 'laximo Pires Caldas.)
V. Gaz. nfed. da Bahia, VI (1.872-73), pg. 8. .

EIp. : Dr. J. Z. do Monezo3 Brum.

4349.- Das convulsões na infancia pelo dr. Peçanha da Silv·a. V. Ann. Bras. de
Med., XXV (1.873-74), pp. 32,58, lO/i" 16,/i" 184 e 273. (B. da F.)

4350.- Do emprego do cblorato de potassa na diarrbéa das crianças pelo
dr. Moncorvo. V. Rev. Med., 1874.·75, pg. 196. (D. da F.)

4351..- Algumas considerações sobre o diagnostico differencial da paralysia
espinhal da infancia. A proposito de um caso desta affecção ... Pelo dr. Moncorvo.
V. Rev. Med., 1874,·75, pg. 233. (B. da F.)

3452. - Do emprego do chlorato de potassa na diarrhéa das crianças ( pelo
dr. lIenrique Cezar de Souza Vaz). V. Rev. Med., 1874-75, pp. 34:1, 353.
(li da F.)

4353.· Do emprego do chlorato de polassa na diarrhéa das crianças pelo
dr. Moncorvo de Figueiredo, &. Rio de Janei?'o, Typ. de Brown & Evaristo, 1875,
in·8.0 gr. de 8 pp. nnm. (B. da F.)

Ext. da Revista ilfeclica do Rio de Janeiro.
/1354.- Do clJloralo de potassa na dia1'l'héa das crianças pelo dr. Moncorvo. V.

apl·ogl'. Med., I, pp. 35,73,113,238,262,290,351. e373. (B. da F.)
4355.- Do emprego do chlorato de pota~sa na diarrhéa das crianças pelb

dr. Moncorvo, &. Rio de Janeiro, Typ. Academica, 1877, ill-8.0 gr. de 40 pp. num.
(B. da F.)

Extr. do {I1'ogl'eSso .lI1edico.
R' diverSa da antecedente.

431i6. - Observação de um caso de rheumatismo poly-arLicular chronico nodoso,
em uma menina de 2 annos, curada pelo emprego das correntes galvanicas pelo
dr. Moncorvo. V. O Pl'o,ql'. Med., II, pp. 402 (com i fig. ), /i,23 (com i fig. );/i"ô7,
485,521.,545; m, pp. 12, 75e 101. (fL da F.) I~

43
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4,357.· Da lienteria na infancia e do seu tratamento pelo acido chlorhydrico. Pelo
dr. Moncorvo. V. O Pro,fll'. !rIed., III, pg. 14,4, e i 70. (B. da F.)

4,358.- Da lienteria na infancia e do seu tratamento pelo acido chlorhydrico pelo
dr. Moncorvo, &. Rio de Janeiro, Typ. Academica, i879, in-4:.o de 33 pp. (D. da F.)

4,359.· Notas clinicas sobre dous casos de croup pelo dr. Moncorvo. V. OPt·ogl'.
/rIed., III, pp. 439,465.

!J.360.- Nota sobre o emprego do phosphato de cal na dentição (pelo dr. Teixeira
Maciel). V. Rev.1I1ed., 1.877, pg. 288. (B. da F.)

4,361. - Algumas palavras sobre o emprego das preparações alcoolicas no trata·
mento das bronchites das crianças, pelo dr. Carlos Costa. V. Rev. ,Med., i877, pg.
289. (B. da F.)

4,362.· Estudo das moles tias das crianças (pelo dr. Souza da Silveira). V. Ann.
B,·as. de Med. XXX (1878-79), pg. 3:15. (B. da F.)

4,363. - Estudo sobre o rheumatismo chronico nodoso na infancia e seu trata
mento á proposito de um caso observado em uma menina de 2 :mnos e meio,
curado pelo emprego das conentes galvanicas pelo di'. Moncorvo, &. Rio de Janeiro,
Typ. Academica, 1879, in-8.o gr. de i05 pp. num., 1 fi. (B. da F.)

4364.- Rhumatisme chronique nerveux des enfants, par M. Moncorvo. V.
Gazette Hebd. de Méd. et de Chi?'., i880, pg. 826. (B. da F .)

4,365.· Du rhumatisme ehronique noueux des enfants et de son trailement par
le doeteur Moncorvo .... Traduit du portugais et an noté par le doeteur E. Mau
riae, &. Pal'is, Octave Doin, éditeur, Bordeaux, Impl'. Nouvelle A. Belt'iel', :1880, in-8.o
gr. de i48 pp. num. (B. da F.)

V. Analyse no JOllrnal d'llygiene, vaI. 5, iSSO, pg. 360.

4,366.- Tetanos dos recem-nascidos. Atmosphera. 'Phlegma ia albadolens e sua
natureza. Das hemorrhagias. 'l'hese apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro
em 26 de Setembro de 1879 para ser SG. tentada por José Vicente Marcondes Ro
meiro ... afim de obter o gráo de doutor em medicina. Rio de Janei1'o, Typ. Nacional,
1880, in-4.o gr. de 4i pp., 1 fi. (B. da F.)

4367. - Erysipela septica seguida de abcessos multi pIos e necro e do occipital
em uma criança recem-nascida ; cura. Pelo dr. J. F. da Silva Lima. V. Gaz. Med.
da Bahia, 1881-82, pg. 560. (B. da F.)

4368.- Observação de um caso de entero-coJitis chronica curada pelo chlorato
de potassio, segundo o methodo do dr. Moncorvo pelo sr. dr. Bernardes Dias. V.
Uniào Med., 1882, pg. 64. (B. da F.)

4369. - EmpI'ego das preparações opiadas no tratamento das molestias das
crianças (pelo dr. Campos da Paz). V. Gaz. Med. Bmz., I ( 1882), pp. 26, 63, :l3L
(B. da F.)

4:370. - Contribuição ao estudo das molestias mais frequentes nas crianças das
ela ses pobres nesta côrte (pelo barão do Lavradio ). V. Ann. Bras. de M ed., XXXIV
( i882-83), pg. 243. (B. da F.)

4.371.- Das condições pathogenicas, diagnostico e tratamento da ictericia dos
recem-nascidos. Prova escripta do Dr.. Carlos Antonio de Paula Costa.

Datada do Rio de Janeiro a 9 de Fevereiro de iSS3.
Autographo e original. ln-foI. S pp. num.

4,372.- Pediatria. Da spina-bj~_da e seu tratamento pela injecção iodo-glycerina
da pelo sr. dr. Moncorvo. V. Umao Med., i883, pg. 2H. (E. da F.)

4373.- Novos casos de cura da cO.queluche pelo emp"ego topico da resorcina pelo
sr. dr. Moncorvo. V. União Med., 1883, pg. 395. (B. da F.)

4374.. - Pediatria. Nota sobre um caso de polydactyIia pelo dr. Moncorvo. V.
União Med., i883, pg. 531. (B. da F.)

4,375 .. Da coqueluche e seu tratamento pela resorcina pelo sr. dr. Moncorvo.
V. União ~Ied., 1883. (B. da F.)

Foi reprod. na GCtz. Med. da Bahia. ~

4.376.· Nota sobre o tratamento da coqueluche pelo emprego da resorcina. segun
do o methodo do SI'. pr~f. Moncorvo pelo sr. Aquino Fonseca. V. União 1I1ed., 1883,
pg; 368. (B. da F.)



339

4,377.- De la n.ature de la coquelucbe et de son traitement par la résorcine par le
docleur Moncorvo, &. Rio de JaneÍ1'o, G. Leuzinge?' &: Fils, 1884" in-8. o gr. de 96
pg. num., 1 fI. (B. da F.)

V. Analyse no BulI. Génél'. de Thérap,. i8860, pg. 235.

4,378. - Da dilatação do estomago nas creanças e seu tratamen to segundo as lições
feitas na Policlinica do Rio de Janeiro pelo dr. Moncorvo, &. Rio de Janeü'o, Typ. de
G. Leuzin!ler & Fil/tos, 188:3, in-8.o gr. de 79 pp. num. (B. da F.)

Sahiu antes na únião 1IIedica.
4,379.· Refi xões ~obre a eclampsia e convulsões dos recem -nascidos por M. L

M. Durocher, &. Rio de Janei?'o, Typ. Central, de EVa1'isto Rod7'igues da Costa, 1883,
in-4,." de 63 pp., 1 fi. (B. da F.)

4,380. - Di ssertação. Do impaludismo na infancifl. Proposições. Das quinas
chimico-pl1armacologicamente consideradas. Tratamento da retonç~o das urinas.
Eleclrotherapia. Thes'l aJJresentada á Fac. de Med do Rio de Janeiro em 1 de Outu
bro d~ 1883 para ser sustentada por Augu to l.?feire de Mattos Barretto ... afim de
obter o gráo de doutor em medicina. Rio de Janei'ro, Typ. de J. D. de Oliveim, 1883,
in-4,.o gr. de 1 fi., IV-90 pp., 1 n. (B. da F.)

6,381. - Do impaludismo na infancia pelo dr. Augusto F. de M. Barretto ... Tra
balho que servio de dissertação á sua Tbese inaugural. .. 1883. Rio de Janeiro,
1886" in-4,.o gr. de80 pp. num. (B. ela F.)

4382. -Con tribuiçiio ao e tudo das molestias mais frequentes nas crianças das classes
pobres de ta cidade acompanhada da expo ição de alguns facto clinico de interesse
e de algull1a~ apreciaçõe sobre a preponder:mcia e robu tez das raças (peLo barão de
Lavradio). V. Ann. Bras.de Med., XXXV (1883-86,), pg. 281. (B. da F.)

4,383. - De la sclérose en plaques chez les enfants par le docteur Moncorvo. V. União
Med., 1884., pp. 16,4,9,97, 1M;' (B. da F.)

4.384.. - Contribulion à l'étude de La ,cLérose multiloculaire chez les enfan ts par le
doateur Moncorvo, &. Pal'is, O. Bel'thier, editet/,?' (Rio de Janei?'o, Typ. de G. Leu
zinger & Filhos), 1884" in-8. o gr. de 55 pp. num., e mais 1 inn. (B. da F.)

T

Molestias mentaes

4,385.- Reflexões acerca do transito livre dos doidos pelas Tuas da cidade do Rio
de Janeiro (pelo dr. J. F. Sigaud). V. Dial'io de Saude, 1835, pg. 6. (B. da F.)

4,386. - Considerações geraes sobre a alienação mental. These apresentada e sns
tentada a 29 de Novembro de 1837 perante a Fac. de Med. do Rio de Janeiro por
Antonio Luiz da Silva Peixoto. Rio de Jalleiro, Typ. de L. A. BU?',qain, 1837, in-4,.o
gr. de M pp. (B. da F.)

4,387. - Decreto ..• fundando h um hospital destinado priva-tivamente para trata
mento de alienados, com :I denominação de - Hospício de Pedro.Segundo -. V. Rev.
Med. Bras., I (i8U-4,2), pg. 176. ,

De i8 de Iulho de i8601.
E:rp.: Bibl. Nacional.

4,388. - Algumas propo içães de pbrenologla, precedidas de considerações muito
geraes sobre a materia. These apre entada e sustentada perante a Fac. de Med. do
Rio de Janeiro a 15 de Dezembro de 186,1 por Antonio Ferreira de Araujo Pinto. Rio
de Janeil-o, Typ. de J. E. S. Cabl'al, 184,1, in-4. o gr. de 36 pp. (B. da F.)

4389. - Dissertação sobre as analogias entre o homem são e o alienado e em parti
cular sobre a monomania. These que foi apresentada á Fac. de Med. do Rio de
Janeiro e sustentada em 6 de Dezembro de 184.2, por Geraldo Franco de Leão. Rio de
Janeiro, Typ. Laemmel·t, 184,2, in-4.. o gr. de 15 pp. (B. da F.)

4390. - Dissertação medico-phiJosophica sobre as causas e séde do suicidio. These
que foi apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e sustentada em 5 de Dezembro
de 184,3, por Bernardino José Rodrigues Torres.' Rio de Janei?'o, Typ. de Paula Brito,
1843, in-4,.o gr. de 9 pp. (B. da F.)

4,391.- Acção do asphalto sobre os' individuos atacados de mania aguda fUl'iosl\.
(Pelo dr. A. S. de A breu.) V. At'ch. 1I[eel. Bras., II, pg. 4,2. (B. da F.) , . -;;\..?
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4392.-Proposições sobre a alienação mental. These apresentada c publicamente
sustentada perante a Fac. de Med. da Bailia em o dia 25 de Novembro de 1846 por
João Francisco d'Almeida ... para obter o gráo de doutor em medicina. Bahia, Typ.
de Epifanio Pedroza, 18!J,6, in .4.0 de 2 ff., 4 pp. (B. da F.)

4393.· Bt'eve estudo sobre algumas g'eneralidades a respeito da alienação mental.
These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro e susteutada em 18 de Dez&m·
bro de 1847 por Ago tinha José da Co la Figueiredo. Rio ele Janeiro, Typ. de Tei
xeira e C.a, 1847, in-4,o gr. ele 2 lI., i7 pp., 2 mapp. (B. da F.)

4394. - Relatorio ácerca do tratamento do alienado e seus principaes hospitaes
em França, Inglaterra, Ilalia, Alemanha, Belgica e Portugal, [leio dr. Antonio Jo é
Pereira das Neves. V. Ann. de ilIed. Bras., III (184,7-48), pp. 161, 271 e 292; IV
(1848·4,9), pp. 12 e 4,2.

Exp. :- Bibl. Nacional.

4395.- These á su tentar perante a Fac, de Med. da Ballia no dia ... de
Novembro de 1858 por Franci'co Julio de Freitas Albuquerque ... afim de obter o
gráo de doutor em medicina. Monomania. Tratamento das mole tias mentaes. Acci·
deutes das feridas de aI'mas de fogo. Como e tabelecer viveiros para conservar cer
tas especies de peixes. Baliia, Typ. de Carlos FO/JiJetti, 1858, in-4,.o gr.de 4, lf., 32 pp.,
1 fi. (B. da F.)

4396. - These apresentada e sllstentada perante a Fac. de Med. da Bahia no dia
., .de Novembro de 1858 por João Paulo Vieira da Silva ... para obter o gráo de dou·
tor em mediei na . PonLos. Tratamento das molestias mentaes, meta tases. Tratamen
to das feridas por armas de fogo. Como reconhecer·se que ilouve aborto em um caso
medico.-Iegal. Bahia, Typ. de Carlos Po,qgetti, 1858, in-4.o g". de 2 II., 22 pp., 1 fi.
(B. da F.)

4397.· These para o doutorado npresentada á Fac, de Med. da Bahia e
perante a mesma sustentada em ovembro de 1859 por Luiz Carneiro da Rocha.
Pontos. Tratamento das molestias mentaes. O qu ge eutende por infecção e conta
gio. Queimaduras. Infanticidio. Baliia, Typ. de Camillo de Leltis M asson & C.', 1859,
in-4.· gr. de 4, tr., 38 pp., 1 fi. (B. da F.)

4398.- These inaugnral apresentada e publicamente sustentada perante a Fac.
de Med. da Bahia em Novembro de 1859 por Manoel Ribeiro Gomes da Silva ...
para obtel' o gráo de doutol' em medicina. Pontos. Monomania. Tratamento
das moles tias mentaes. Elementos ana tomicos. Pode-se em geral ou excepcional
mente affirmar que hon ve stnpro? Bahia, Typ. de Antonio Otavo da F-rança Guerra,
:1.859, in-~.o gr. de 4, lf., 28 pp., 1 fi. (I). da F.)

4399. - Clinica psychiatrica. Caso de paralysia geral terminada pela morte por
entero-colito. Observação cQlhida no Hospicio de O. Pedro II pelo sr. P. A. Nabuco
de Araujo. Y. Gaz. dos Hosp., 1883, pp. 193 e 224,. (B. da F.)

4400, - Memoria do sr. dr. José Luiz da Costa ... A loucura considerada como
uma alteração das forças da materia. Interpretação da experiencias de Flourens 50,
bre o systema nervoso. V. Ann. Bras. de l1fecl., XVI (1864,-65), pg. 9.

Exp.: Bibl. Nacional.

MOL· Relataria apresentadQ ao provedor da Santa Ca a da fisericordia de
Rio de Janeiro pelo dr. José Joaquim Ludovino da Silva, medo do H!lsp. do
alienados de Pedro 2. u V. Gaz. Med. da Bahia, II (1867-68), pp. 186,214 e 225.

Exp. : Dr. J. Z. de Menozes Brum.

~~02.-Medicina legal da alienação mental. Haverá dilucidos intel'valIos na aliena
ção. mental? Haverá descernimento nestes intel'vallos, como parece presumir a nossa
~egIslação ? Em que ca os se póde presumir que elIes existam? Dar-se hiam es es
mte~val1os no facto que faz objecto desta memoria, segundo o depoimento dos
medICaS e das testemunhas? Memoria ... pelo dI'. Jo-é Luiz da Co ta. V. Ann.
Bras•. dei/fed., XIX (-1867-68), pg. 4,77. (B. da F.)

44,03. - O futnro dos hospicios de alienados no Brasil. Memoria orrerecida á
Imperild Academia de Medicina do Rio de Janeiro pelo dI'. J. PariO'ot, &. Rio de
Janei?'o, Typ.1Jtdustl'ia Nacional de J. J. C. Cotl'im, 18iO, in-4,.o de 12 pp. num.

Exp. : Acad. lmp. do ~IoJicina.

4404,.- Breve noticia de nm trabalho do dr. Marrnan sobre alcool e absinthio.
Nova hypothese. obre a halIncinação pelo dr. Eloy Ottoni. São Paulo, Typ.
Allemt'l, (i87:2), iu-.8.· êle 64, pp. num., 2 lI. inn.-(B. da F.)
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4lJ,OfJ.- Breves considerações sobre a fundação do Asylo dos Alienados na quinta
da Boa-Vista denominado S. João de Deus. Carta dirigida pelo. dr. Demetrio'
Cyriaco Tourinho á Mesa da Santa Casa de Misericordia desta cflpital (Bahia)
eleita em Junho de 1872. V. Gaz. Jlfed. da Bahia, VI (18i2-73), pp. 2;1 e 40.

Exp.: Dr. J. Z. de Monezos Drum.

4lJ,06." Da camisola de força geralmente usada. Dos seus perigos e abusos. Meios
de remediai-os pelo dr. Augusto Costa. V. Rev. Med., 1874-7fJ, pp. 230,263.
(B. da F.)

4407.- Das ballucinações (pelo dr. Nuuo de Andrade). V. Rev. Med., 1877, pp.
59, 67, 89 e 103. (B. da F.)

4'1,08.- These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por Francisco Corbi·
niano de Arantes Franco. Rio de Jalleit"o, Typ. Acade11lica, 1877, in-4. 0 gr. de 1
fi., 76 pp., 1 fl. (B. da F.)

Pontos: LO Da loucura puerperal j 2.° JIlagnetismo j 3.° Operações reclamadas
pelas aneurismas da crural; 4. ° EscroplluIas.

Mi.09.-Tbese apresenlada á Fac de Med. do Rio de Janeiro por Cincinato Americo
Lopes. Rio de Janeiro, Typ. de G. Leuzingel' & Fil/tOs, 1877, in-!],.o gr. de 2 if., 94
pp., 2if. (B. da F.)

Pontos: LO Da loucura puerperal; 2.° Do Infanticidio; 3.· Do cerebi·oj4.0
Lesões organicas do coração.

4410.- Thesis quam FacuItate Medicre Fluminensi ad Medicinre doctoris gradum
obtinendum Dior.letianus Julius Pegadus. FltlVii:Janual'ii, Dias A. Silva Junior,
1877, in-ll..o gr. de 1 fi., 61. pp., 1 fi. (B. da F.)

Pontos: LO De insania puerperali; 2. ° De Infanticidio j 3.° De entropia et de
ectropio; 4.° De medicatione tonica.

Mdi. - Da frequencia e importancia do delirio de graudezas na peri -eucephalíte
chronica diffusa (pelo dr. Augusto Costa). V. Jlev. A-fed., 1878, n.o de 30 de Nov.,
pg-. 7; n.o de 31 de Dezembro, pg. 5. (B. da F.)

4M2.- Discurso pronunciado pelo ... barão de Lavradio ... com o fim de provar
a cpnveniencia do e tudo das moleslias mentaes. V. Ann. B1'as. de jled., XXX
(1878,79), pg. 3. (B. da F.)

4(j,f3.- Do emprego das injecções hypodermicas de ergotina em certos casos de
mania aguda (pelo dr. Augusto da Costa). V. Rev. Med., 1879, n.o:l., pg. 10.
(B. daF.)

4,414:.- Da natureza e do diagnostico da alienação mental. Memoria .•. por Nuno
de Andrade. V. Ann. Bras. de j)fed., XXXI (1879-80), pp. 4, 1.56, 311 e 4,88; XXXII
(1880-81), pp. 18, lU e 255. (B. da F.)

4415.- Das lesões somaticas na loucura. Memoria ... pelo dr. Affonso Pereira
Pinneiro. V. Ann. Bras. de Med., XXXI (1.879-80), pp. 247, 415 e 4,72. (B. da F.)

4416. - Relataria clinico das enfermarias de alienados do Hospital de S. João
Baplista de Nictberoy, 3presentado ao director do mesmo Hospital no dia 20 de Junho
de 1880 pelo dr. João Francisco de Souza, medico das enfermarias. S. I. n. d., in-fol. de
21 pp. num. (B. da F.)

4,4,17.· Da loucura em geral pelo dr. Francisco PortelIa. V. Al'ch. ddfed., Cit'. e
Phann. do BmzU, n.O 2, 1880, pg. 7; n.o 3, pg. 5; n.O 4" pg. 3. (B. da F.)

4418. - O A ylo dos 31ienadó de S. João de Deus pelo dr. Remedias Monteiro.
V. Gaz. Med. da Bahia, 1.880-81, pp. 205 e 262. (8. da F.)

4Al9.- Hospicio de Pedro II. Serviço clinico do di'. João Francisco de Souza.
Injecções bypodermicas de chlorllydralo de morphina nas divers3s especies vesanicas.
Obsel'vações feitas pelos internos drs. Carneiro e Nunes Filho ..V. Gaz. Med. Bmz.,
I (1882), pp. 3J, 49, 145 e 233. (B. da F.)

4[120.- Tbese apre entada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por OSC3l' Sergio
Rodrigues de Oliveira. Rio de Janeiro, Typ. Univ. de H. Laemmert & C.a, 1882,
in-4,.o gr. de 2 1]'.,85 pp., 1 l:I. (B. da F.)

Pontos: i.°Loucura puerperat; 2.° Atmosphera j 3.° Tl'atamento da retenção das
ourinasj 4.° Vias de absorpção dos medicamentos. \~c;
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442:1..· Alienação mental. Prelecção feita na Escola Publica da Gloria pelo
estudante P. A. Nabuco de Araujo. Rio de Janeiro, TU1J. de Fel'nanàes Ribeiro &: C.·,
:1.883, in-!P de 35 pp. num. (B. da F.)

4422. - Observação clinica. Mania chronica, delirio de tran formação systema·
lisado pelo sr. dr. Jacy Monteiro Junior. V. Gaz. dos lfosp. (:1.883), pg. :1.9.
(B. da F.)

4423.- Observação de um caso de di! irio agu do pelo sr. dr. Carlos Eiras. V. Gaz.
dos Rosp. (:l883), pg-. 1.28. (B. da F.)
. 44.24. - Disserta~ão. Loucura puerperal. Proposições. Condições do' estupro.

Diagnostico da com moção e contusão cerebral. Do diêlgno tico e lratamento das adhe
rencias do pericardio. These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro em
3 de Julho de :1.883 para ser sustentada por Pedro de Alcanlam abuco de Araujo ...
afim de obter o gráo de doutor em medici na. Rio de Janeifo, Typ. a vapOl' de
Soal'es LX NiemeyPl', :l883, in·fJ,.O gr. de l~ Jf., :1.30 pp., :I. fl. (B. da F.)

M2iL· Da natureza da parai ysia geral. Do opio chi mico, pharmacologicamente
considerado. Hemorrhagias puerperae . Da gôtta, seu diagnostico e tratamento.
l'hese apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro em 19 de Setembro de :1.883
para sei' susten~ada por José Adolpho Rodrigues Ferreira ... afim de obter o gráo de
doulor em medicina. Rio de Janeiro, Typ. de G. Leuzinge.l' &. Filhos, :l883, in-~.o gr.
de 4 fr., fJ,5 pp., :I. fl. (B. da F.)

M26.· Dissertação. Diagnostico e tl'atamento da loucura em dupla fórma. Propo
sições. 00 opio chil1lico-pharUlacologicamente considerado. Hemorrhagias puerperaes.
Das acções reflexas. l'hese apresentada·á Fac. de Med. do Rio de Janeiro em 2:1.
de Dezembro de 1883 para ser ustentar\a por Augusto Luiz de Barros .. , afim de
obter o gráo de doutor em medicina. Rio de Janeif'J, Typ. de G. Leuzin,qer &. Filhos,
:1.883, in-fJ,.O gr. de 2 ff., 9:1. pp.,:I. O. (B. da F.)

44.27.- Dissertação. Da alimentação forçada. Cosos em que é exigida. Proposições.
Atmosphera. Hemorrhagias puerperaes. Acção physiologica e tberapeutica do leite.
l'hese apresentad~ á Fac. de Med. do Rio de Janeiro em 29 de Setembro de :1.883
para ser sustentada por Manoel Joaquim Fel'1landes Eiras Junior ... afim de obter o
gráo de doutor.em medicina. Rio de Janei1-o, Typ.dellfimnda & Almeida, :1.883, in-~.o

gr. de:l. fi., 86 pp., 1. fi. (8. da F.)
4428. - Des établissements d'alienés au Brésil par M. Teixeira Brandão. V. Annales

Medico-Psycholog., i88~, pg. 277. (B. da F.)

Epidemias

4429, - Breves considerações sobre l! influencia geologica dos terrenos no desen
volvimento das epidemias. Pelo cons. V. F. de Magalhães. V. Gaz. Med. da Ba!lia,
V (18701-72), p. M.

Exp.: Dr. J. Z. do MODelOS Brum.

M30.-l'hese de suffir.iencin do dr. A. J. H. Chomet, apresentada e su tentada na
Fac. de Med. do Rio de Janeiro em Novembro de :l852. Rio de Janeiro, Typ. da EJn
preza Daus de Dezembl'q de P{wla Brito, :l.8õ2, in-q,. o gr. de 9 pp. (B. da F.)

Ponto: A,Igumas palavras sobre as molestias epideOlicas em geral.
M3L- These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro por ManoeI Luiz

Vieira. Rio de Janeiro, Typ. Univ. de E. &: H. Laemmet-t, i87õ, in-q,.o gr. de 3 fl'.,
60 pp., i fI. (B. da F.)

Pontos: LoDas grandes epidemias peslilenciaes e das regras e preceitos hygienicos
que se devem observar no iutulto de obstar o seu desenvolvimento ou propagação;
2. 0 Liquido. ; 3. 0 Dos polypos naso-pharyngianos; "'.0 Nevralgias.

M32.- These apresentada á Fac. de Med. do Rio de Janeiro para o concurso a um
lugar de lente substituto da secção de sciencias medicas pelo dr. José Benicio de
AlJreu. Rio de Janeiro, Typ. Univ. de Eduardo &: Henrique LaelJl1l1erl, 1879, iu-4. o
gr. de 3 II'., 82-:1.2 pp. (B. da F .)

Ponto: Das epidemias.
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M,33. - A febre amarelIa e o eholera-morbus (por Francisco PorteIla). V. O Aca·
demico, n. o 5, :1.856, pg. :1.2. (B. da F.)

4lJ,3lJ,. -Influencia nociva das dejecções cholericas: meios que convem empregar
para neutnlisar, ou evitar os seus e1Yeitos. Pelo dr. José de Gáes Sequeira. V. Gaz.
Meel. da Bahia, I (:1.866-67 ), pg. 64.

Exp.: Dr. J. Z. do Monezos Brum.

4435.- Algumas ideas sobre a relação existente entre as epidemias e as epizoocias:
memoria lida perante a Academia Imperial de Medillina pelo dr. Nicoláo Joaquim
Moreira. Rio de Janeiro, Typ. e lilh. Imparcial de Felix Fel'reim & Comp., :1.871, in-8. o

gr. de:1.6 pp. num. (B. da F.)
4436. - Considerações praticas sobre a gastro-bronchiLes epiqemica que tem rei·

nado em Montevideo, por José Pedro de Oliveira. V. Rev. Med. Flum., I (:l.8H-42 ),
pp. 401, 465, 529 e 593.

Exp .. Bibl. Nacional.

M37. - Relatorio sobre a epidemia que reinou na cidade de Buenos·Ayres em
:1.87:l.. .. pejo dr. Luiz Alvares dos Sanctos. V. Gaz. Med. da Bahia, V (:1.881.-72),
pp. 281., 301, 318, 351, 37:l.; VI (1.872·73), pp. 20, 69,97 e 143.

Exp.: Dr. J. Z. do Monezos Brom.

4438. - Memoria historica das epidemias da febre amarella e cholera-morbo que
têm reinado no Bra ii, pelo dr. José Pereira Rego, &. Rio de Janeil'o, Typ. Nacional,
1.873, in-8." de ~28-2 pp.

Sahiu egualmenLe na Gaz. ilIed. da Bahia,~VI e VII.
Exp.: Bibl. Nacional.

4439.- Tratado das enfermidades usuaes da capitania do Rio egro por Antonio
José de Araujo Braga. 1. 786. V. .A febl'e amarella, o typho pejo dr. Mello Moraes, de
pg. 1.4 a 23. (B. da F.)

Nesta memor'ia, escripta á pedido do dr. Alexandre Rodrigues Ferreira, tracta o
auctor da paI·a.lysia be/'iberium como uma das molestias cornrnuns do Rio Negro. Entre
tanto só ba poucos anllOS foi que eUa se tomou conbecida entre nós.

4440. - As epidemias no valle do Amazonas. Breve noticia (por J. M. da Silva
Coutinho). (Man:ius), Typ. de Francisco José da Silva Ramos, i86i, in:4. o de 1.0 pp.
num. (B. da F.)

4441.- Breve noticia sobre as epidemias no valle do Amazonas (por J. M. Sousa
Coutinho). V. Ann. Bras. de Med., 1862-63, pg. i~4.

Exp.: Bibl. Nacional.

4442. - Ob ervation SUl' une épidémie qui en i867 a regne dans le Raut Amazone ;
par le docteur Ferreira Lemos. V. Gazelte iii[ed. de Pal'is, t. 2!J" 1869, pg. i03. (B. da F.)

4443. - Relataria apresentado ao exm. sr. presidente da p'rovincia do Amasonas
dr. Antonio dos Passos Mitandll pelo dr. Aprigio Martins de Menezes sobre a
commis,ão de que foi encarreO'ado no Rio egro. ilfanáos, impl'.na Typ. do Commercio
do Amazonas de G'regario José de !lIomes, i875, in-8. o de 35 pp.

Exp.: Bibl. NacioDal.

4444.· Parecer sobre a memoria do sr. Luiz Antonio Vieira, 1.." cirurgião dâ
armada, relativamentll á epidemia do Pará (pelo dr. Jacintho Rodrigues Pereira
Reis). V. Rev. Med. Flnnt., III, 1.837. pg. 276. (8. da F.)

4445. - Memoria do SI'. Luiz AnLonio Vieira apresentada á Academia em 2i de
Fevereiro de {837. V. Rev. Med. FIUln., lIf, pg. 278.(8. daF.)

Tl'acta das molestias que observou na provincia do Pará.
4446. - Breves considerações sobre uma mole -tia endemica nas margens do rio

Anajás, prov. do Pará. Pelo dr. L. Ferreira de Lemos. V. Gaz. IIled. da Bahia,
III (1868-69), pg. 207.

Exp. : Dr. 1. Z. do ilfonezos Brum.

4447.- Descripção dos symptomas da febre epidemica que Lem reinado nesta cidade
e dos meios que cada um deve empregar para curar-se, independente de facultativo,
Cei ta por ordem do exm. sr. dr. Eduardo 01 ympio Machado, presidente da provi ncia.
Pelo doutor em medicina José da Silva Maya. Maranhão, Typ. Constitucional de
I. J. Ferl'eim, :1.8tH, in-8. o gr. de 28 pp. num. l-::t-:r

Exp.: Dr. Fernando i\Iendes do Almeida.
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4448.· A epidemia no Mara.nhão (p.elo dr. Mello Moraes). V. O Medico do Povo,
n. O 105 de 28 de Junho de 1851.

Exp.: Bibl. Nacional.

4449.· Apontamentos sobre uma molestia reinant13 em Pernambuco (pelo dr. 19na
ia Alcibiades Velloso). V. Gaz. Med. dx Ba'úa, V (1871-72) pg. 10.

Exp.: DI'. J. Z. do Monozos Brum.

4í50.-Sobre a epidemia reinante na Bahia (pelo dr. M. 1\1. Rebouça). V.
Arch. Med. Bras., III (1846-4:7), pg. 235. ([l, da F.)

Ext!'. do GuaycurlÍ, da Babia.
445L-Uma palavrinha sobre a febre epidemictl na Bnhia (por A. V. A. Sa·

cramento [BlakeJ. V. Arah. jl!1d. BI·as., l[[ (L8!j,6·47), pg. 255. (B. da F.)
4452.-As febres actuaes (na Bahia). Pelo dr. Mello Moraes. V. O Medico do

Povo, n. ° 3í, de 19 de Outubro de i850.
Elp.: Bibl. Nacional.

4453.- Impressões da epidemia por Antonio da Cruz Cordei~o '" estudanle
do 60 anno da Fac. de Med. da Babia. Baltia, TY1). de Camillo de Lellls Masson &. C.·,
1856, in·i2. 0 de XIV· 299 pp. num.,1 /l. de e1'l'atClS. (B. da F.)

Elp.: Dr. A. V. A. Sacramento Blnko.

MM:. - Ensaio sobre as febres com observações anal yticas acerca da topographia,
clima, e demais particularidades, que infiuem no caracter das febres do BiD de
Janeiro. PaI' Francisco de Mello Franco, &. Lisboa, na Typ. da mesma Academicl
(Real das Seieneias), 1829, in·4. 0 de 205 pp. num., i fi, de indice.

Elp.: Dr. J. B. Neves GonzagaFilho.

M55. - Breve noticia das epidemias que se tem succedido no Rio de Jaueiro da
1836 a 1850. V. Ann. Bras. de Med., VI (1850-51).

ElP.: Bibl. Nacional.

M56.· Cgnsiderações sobre algumas enfermidades de crianças mais frequente
no Rio de Janeiro; pelo sr. dr. José Pereira Rego. V. Ann. Bms. de lIIed., IV e V
(i8í9-50), pp. 80,1.49,185. (B. da F.)

4457.- Esboço historico das epidemias que tem grassado na cidade do Rio de
Janeiro desde 1830 a 1870 pelo dr. José Pereira Rego, &. Publicado no Dia1'io
Olficial do Imperio do Brnil em Dezembro de i871 e Janeiro de 1872. Rio de Janeiro,
Typ. Nac., 1872, in·8.0 gr. de VIII - 216 pp. num., 1 n. de indice. (B. da F.)

Slhiu tambem na Gaz . .lfed. da Bahia, VI.
M58.- Estudo sobre as epidemias que têm reinado na cidade do Rio de Janeiro

de i87i nlé 1878 pelo barão de Lavradio. V. O Pro,q1'. Med., Ir, pp. 6i7 e 645; m,
pp. 5,38,57,329,350.361, 478e 6U. (B. da F.)

M59. - Estudo das epidemias que têm grassado nesta côrle de 1871 até i880 (pelo
barDO de Lavradio). V. Ann. Bras. de Med., XXXIV (1882 - 83), pg. 359.
(B. da F.)

(j.lj,tiO.- Relataria da commissão especial sobre a epidemia de febre catarrbal que
grassou nos primeiros mezes de 1835 feito pelo doutor Maia, como relator. V. RefJ.
Med. Flum., I, n.O 12, pg. 10. (B. da F.)

M61.· Novo ou segundo parecer da com missão e3pecial, encarregada pela
Acad. Imp. de Med., de examinar as febres que tem grassado nos estrangeiros
remettidas pua o Hospital da Santa Casa da Misericorclia, ou epidemia da febre
amarella em 1850. V. Ann. Bras. de Med., VIII (1852-53), pg. 93.

Elp. : Bibl. Nacional.

M62.- Epidemia reinante da fl'eguezia da Lagoa, clínica do sr. dr. Manoel José (
Barboza, desdp, o dia 20 de Fevereiro até o dia Lo de Abril de 1850. V. Ann. Bras.
de Med., V ( 1849-50 ), pg. fi9 (B. da F.)

4463.· Relataria feito ao governo sobre a enfermidade de Irajá ( pelo sr. dr.
Paula Candido). V. Sem. de Saude Publ., I, pg. 52L (B. da F. )

4q,6q,.- Parecer da Sociedade Medica do Rio de Janeiro. (Sobre a enfermidade que
grass~ actualmente na villa de Magé, e seu termo.) Rio de Janeiro, Typ. Naeioncl/,
i83i,Ill-q,.0 de 54 pp. num., 2/J. (B.daF.)

E' assignado por Joaquim Candido Soares de MeireIles, preso da Soe., e dr. Luiz
Vicente De-Simoni, secretario. Repl'. nos AnIl. Bras. de Mecl., xxrv (t872-73), pp.
i92, 213 e 21St..
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~A65.- ParecE:r da Sociedade de Medicina do Rio de Janeiro sobre a enfermidade
qne grasson na villa de Magé e seu termo em :1829 e 1830. V. Sem. ele Sa'Ude PlIbl.,
I, pg. ~6. (D. da F.)

ExLracto.
M66.- Parecer dado por consulta do Governo Imperial pelo di'. Vicente Navarro,

barão de Inhomerim, ácert:a da febre epidemica de Mat:acú, no anno de 1830, V.
Ann. Bras. de Med., XI (1857-58), pg. a:'do. (B. da F.)

f±6,G7. - Parecer da commissão de salubridade geral sobre a carla do sr. Manoel de
Valladão Pimentel, relativo ás febres da villa ue Macacú, remetLido ao governo em
:13 do corrente. V. Sem. de SaudePubl., r. pg. :152. ( B. da F.)

'~6,68.- Expo ição e observações sobre a epidemia que n'este anno assolou a villa
de Mangaratiba (pelo dr. A/Tanso Diniz). 18tH. V. Gaz. dos Hosp., II (1851-52 ),
pg. ~47.

SaLJiu lambem nos Ann. Bras. de Jfed., VIT, pg. 293.
EXll.: Dr. D. A. Marlins Costa.

f±6,69. - Instl'llcções obre a hygiene que se deve ob ervar em occaSlao de epi
demias' e sobre a medic<lção que se deve empregar logo que applreçam os pri
meiros symptomas do cholera-morbns, apre entados á Camara Municipal de Re
zende pela commissão medica. Rio de Janeiro, na Typ. Episc. cle Agostinho de
Freitas Gtti11lctl'ães & C.a., :1855, in-8. o de 8 pp.

Exp.: DiIJI. Nacional.

4470.- As epidemias da cidade de Rezende, pelo dr. Joaquim dos Remedias Mon
teiro. V. Inn. Bras. de ~Ied., XXVIII (1876-77), pg. '!20. (H. da F.)

f±47L- Considerações sobre a epidemia de Va souras por Carlos Teixeira. Rio de
Janeiro, Typ. Cent1'al, de Evaristo Rodrigues da Costa, 1880, in-6,.o de 2'" pp.

EXll.: Bibl. Nacional.

46,72. - Epidemia de Vaso OUI·tlS em :18g1. Relataria ... pelo dr. José Maria Teixeira
V. Ann. Bras. de j}1ed., XXXIH (:1881-82), pg. :134. (B. da F.)

f±6,73. - A propo iLo do Relataria apre entado pelo sr. dr. José Maria Teixeira sobre
a epidemia de Vassouras. (Pelo dr. Aa'onso Pinheiro). V. Ann. Bt'as. de nlec/",
XXXIlI (1881-82), pg. :17L (B. da F.)

46,74,.- Memoria do sr. dr. Jo é Lobo Vianna ... Breves considerações sobre as
epidemias que reinárão na vilJa de S. Sebastião (prov. de S. Pilulo), durante os
mezes de Abril á Junho de :1860. V. l1nn. Bras. de Jlled., XIV (1860-6:1), pg. :195.

Exp.: Dibl. Nacional.

4475.- Relataria apresentado ao '" presidente da prol'. de Santa Catharina sobre
uma mole Lia que reinou epidemicamente nas freguezias de Sanlo Amaro do Cubatão e
S. Jo é (pelo dr. Joaquim dos Remedias Monteiro). V. Ann. Bras. de Med., XXII
CL 70-71), pg. 1:12. (D. da F.)

M76.· Noticia da epidemia rei nante do febres biliosa, ou gasLricas de typo con
tinuo, que tem acommettido a alguns dos habitantes da vilJa da Campanila da Prin
ceza pelos meze de Junilo, Jnlho, Ago to, e Setembro do corrente anno de 1829.
V. Astro de nJinas, de 26 de Setembro de 1.829.

Traz por as ignaLllra llum anonimo: mas, segundo o SI1l·. dr. José Pereira Rego
Filho, é seu auctor Ignacio Gomes ~Iedões.

EXll.: Bib!, Nacional.

4lJ,77.- Febres da capiLania de MaUo Grosso pelo dr. Alexandre Rodrigues Fer
reira. ExLr. de um manuscripto da Dib!. Nacional. V. O Pl'o,qr. Med., II, pp. 65,
91, e :115. (D. da F.)

PllbI. pelo snr. dI'. Martins Costa.
M78.- Relataria do sr. dr. ValJadão obre a memoria do SI'. Saulnier de Pierre

Levée acerca das febres de Matto GrosslJ. Lido em 26 de Abril de :183 lo V. Rev.
J1Jeel. Fltt1n., I, 11." 5, pg. :14,. (B. da F.) , ~1?
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